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Fatty parecia um farol que nunca extinguiria sua luz. Ele continuou a cuspir chamas, 

uma luz deslumbrante brilhando sobre sua figura imponente na escuridão. 

Depois de simpatizar com Fatty, todos apressadamente voltaram a treinar. 

Shi Xueman ficou um tanto chocado com a crescente energia elementar em seu corpo. 

Ela tinha uma maior compreensão da comida elementar do que a média, porque ela 

costumava consumi-la. 

Se eram ovos de cobra com asas ardentes, iaques de olhos celestiais ou sapo dourado de 

lótus perfumado, eles eram todos ingredientes com base em besta; No entanto, entre os 

níveis de ingredientes com base em besta, eles ainda eram considerados ingredientes de 

nível de entrada. 

A diferença de qualidade entre os ingredientes com base em animais significantes afetou 

fortemente sua eficácia e custo. 

O Avalon dos Cinco Elementos diferenciou rigorosamente não apenas o nível de 

ingredientes alimentares com base em besta, mas todos os materiais que eram terríveis 

com base em animais. Havia um total de oito níveis: Céu, Terra, Misterioso, Ouro, 

Universo, Eternidade, Inundação e Desolado. 

Além da raridade das bestas ferozes a partir das quais foram derivados, os métodos de 

preparação dos ingredientes também desempenharam um papel importante na 

determinação do seu nível de qualidade. Métodos de preparação únicos, habilidosos e 

meticulosos poderiam aumentar consideravelmente o nível de qualidade de certos 

ingredientes. 

Cidade do Pinho Central era apenas uma cidade pequena medíocre no Campo de 

Indução. Havia milhares de cidades como essa no Campo de Indução. As cidades 

pequenas e isoladas que estavam localizadas nas áreas mais seguras na parte traseira do 

Campo de Indução tinham pouca necessidade de ingredientes alimentares de alto nível. 

A reserva do escritório do magistrado continha principalmente materiais com base em 

besta; Como tal, era natural que Ai Hui recebesse tantos ingredientes valiosos baseados 

em besta. 

No entanto, os efeitos benéficos da sopa elementar foram... Surpreendentemente 

impressionantes! 

Shi Xueman ficou extremamente surpresa. Isso provou que a sopa elementar tinha 

mantido pelo menos 50% dos efeitos benéficos dos ingredientes utilizados. Tais efeitos 

notáveis só podem ser alcançados com uma alta taxa de utilidade dos ingredientes. 

Ela sabia que uma sopa elementar de tão alta qualidade era difícil de encontrar. 

Atualmente, em vez de ficar com ciúmes de Ai Hui por ter Lou Lan, ela estava curiosa 

sobre os antecedentes de Lou Lan. Mesmo aqueles Elementalistas que eram experientes 

na preparação da sopa elementar teriam dificuldade em produzir uma sopa elementar de 
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qualidade superior. Seria preciso indivíduos extraordinários para produzir esse 

resultado. 

O passado de Lou Lan não era tão simples depois de tudo. 

No entanto, ela não queria pedir uma resposta apenas para satisfazer sua curiosidade. 

Perguntar sobre o passado de outra pessoa foi extremamente grosseiro e considerado um 

tabu. 

Depois de beber essa extraordinária sopa elementar, a coisa mais importante para ela 

fazer agora era treinar e absorver os nutrientes da sopa. Essa sopa elementar de alta 

qualidade foi extremamente benéfica para estudantes que estavam no meio do 

treinamento. 

Todo mundo estava focado em seu treinamento, exceto pelo Fatty... Shi Xueman não 

podia deixar de lançar um olhar simpático em sua direção. Na verdade, nenhum dos 

amigos de Ai Hui era normal... 

Ela lançou um olhar involuntário para Ai Hui e ficou atordoada. 

Uma postura tão estranha! 

Ai Hui não estava em posição de arco nem posição de cavalo. Ele estava segurando a 

espada com uma mão com o cotovelo apontado para baixo e sua espada apontando para 

cima, formando uma linha reta entre sua glabela e a espada. 

Os olhos de Shi Xueman foram afiados e ela imediatamente percebeu que a ponta da 

espada de Ai Hui estava sincronizada com sua respiração de maneira misteriosa. 

Que herança era essa? 

Ela estava muito curiosa porque nunca tinha visto uma postura tão única. Talvez fosse 

algum tipo de método de treinamento de espada? 

De repente, Shi Xueman descobriu que sua compreensão sobre as Artes de Espada era 

patética. Não podia ser culpada por sua falta de compreensão; Afinal, a Arte de Espada 

estava realmente desatualizada e não havia muitas heranças de espada que eram 

distintivas. 

Ela não estava mais com pressa para treinar depois que seu interesse foi picado. 

Em termos de reservas de energia elementar, ela e Sang Zhijun tiveram o máximo entre 

todos aqui. Além disso, eles estavam se formando em breve. O critério do Campo de 

Indução para a graduação era muito simples; Tudo o que eles tinham que fazer era 

atingir os Oito Palácios Completos. 

Ela estava apenas a um passo de alcançá-lo. 

Entre essas pessoas, ela e Sang Zhijun foram as que menos se beneficiaram da sopa 

elementar com base em besta. 
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Anteriormente, durante a batalha com o Louva-Deus de Sangue, ela sentiu que ela logo 

faria um avanço. 

Quando de repente viu a herança de espada única e aparentemente poderosa de Ai Hui, 

ela ficou extremamente curiosa. 

Em comparação com o nível de curiosidade que ela teve para Lou Lan, o nível de 

curiosidade que ela teve para Ai Hui foi cem vezes maior. Ela viu com seus próprios 

olhos como Ai Hui havia bloqueado o ataque do morcego de sangue. Ela também 

experimentou pessoalmente como um cara que havia ativado apenas quatro palácios 

poderia se tornar o líder do grupo. 

Ela decidiu observá-lo com cuidado. 

Ai Hui não sabia que Shi Xueman o observava secretamente. No momento, ele estava 

focado inteiramente em seu treinamento. 

A condição do seu corpo não era boa nem ruim; ele não conseguiu avaliar sua condição 

com precisão. 

Ele acidentalmente ativou sete palácios e isso foi um grande impulso para sua força; No 

entanto, seus pulmões e os sete palácios que estavam sendo reparados pela "força 

espiritual" não pareciam estar muito seguros. Além de se fundir com os pulmões e os 

sete palácios, o resto da "força espiritual" foi expulso e dirigido para o chão usando 

[Arqueamento Dorsal do Peixe]. 

Ai Hui estava preocupado sobre se o "Sétimo Palácio" funcionaria ou não. 

Seus pulmões e os Sete Palácios foram reparados pela "força espiritual", não pela 

energia elementar. Ainda desconhecia se ele poderia ou não continuar desenvolvendo 

sua energia elementar. 

Em breve, Ai Hui percebeu que se preocupava por nada. 

Enquanto respirava, a energia elementar da sopa elementar fluía constantemente em 

seus membros e ossos, alimentando seu sangue e seus músculos. Lou Lan 

definitivamente considerou os ferimentos em seu corpo ao cozinhar, já que Ai Hui 

percebeu que as lesões dentro de suas cinco residências e oito palácios haviam curado 

significativamente. 

Ai Hui ficou mais surpreso com o embrião da espada. Desta vez, seu embrião de espada 

não absorveu energia elementar durante a Rotação do Ciclo Circulatório. 

Esquisito! A natureza do embrião de espada mudou? 

Ai Hui simplesmente não conseguiu descobrir o que estava acontecendo. 

Anteriormente, seu embrião de espada aproveitaria qualquer oportunidade de absorver 

energia elementar, mas agora, de repente não queria entrar em contato com qualquer 

energia elementar. Ai Hui ficou intrigado com isso. Alguma coisa aconteceu com o 

embrião da espada também? 
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Quando Ai Hui prosseguiu com a Rotação do Ciclo Circulatório, o que ele estava 

preocupado não aconteceu. Uma vez que o embrião da espada não tentou absorver 

nenhuma energia elementar, sua Rotação do Ciclo Circulatório prosseguiu suavemente. 

Os palácios estavam se encher mais rápido do que o habitual. 

Shi Xueman percebeu que a Crista do Dragão Inferno de repente mostrou um leve 

brilho, que parecia extremamente impressionante no escuro. Ela ficou ainda mais 

curiosa. 

De repente, lançou um olhar para Duanmu Huanghun, como se tivesse sentido alguma 

coisa. 

O palácio do mar de Duanmu Huanghun estava emitido um brilho verde. 

Ele foi realmente o gênio mais excepcional da geração jovem do clã Duanmu! 

Um estudante de primeiro ano que já havia ativado o sexto palácio. Com a Arte 

Absoluta do Clã Duanmu [Florescer Verdejante], Duanmu Huanghun foi poderoso o 

suficiente para desafiar seus Sêniores. Se o Campo de Indução ainda mantivesse o 

sistema de classificação no próximo ano, Duanmu Huanghun surpreenderia todos. 

Então, novamente, quando Shi Xueman considerou quando a catástrofe de sangue 

poderia acabar, ela riu amargamente para si mesma. 

Duanmu Huanghun estava queimando de motivação. Ele era um indivíduo orgulhoso e 

não suportava ser ofuscado por Ai Hui. Neste momento, seus níveis de foco e diligência 

atingiram um nível inimaginável. Além disso, os últimos combates e lutas a entre vida e 

morte o beneficiaram muito. 

Um chamado gênio era uma aberração que avançaria a passos largos quando a vida o 

pressionasse! 

Shi Xueman suspirou e moveu o olhar. Ela não estava interessada em Duanmu 

Huanghun. Aquele que lhe interessava era Ai Hui. 

Em primeiro lugar, o palácio da mão esquerda de Ai Hui iluminou-se. Então, seu 

palácio da mão direita também se iluminou, seguido do palácio do pé esquerdo e, depois 

de um tempo, seu palácio do pé direito. 

Ele realmente ativou quatro palácios! 

Shi Xueman ofegou de surpresa. Na primeira vez em que viu Ai Hui, ele acabou de 

ativar sua residência natal. Agora, ele já havia ativado quatro palácios. 

Isso foi apenas meio ano atrás. Mesmo que ele não fosse tão talentoso quanto Duanmu 

Huanghun, ele não era tão ruim quanto o que seu perfil havia retratado. 

De repente, o Palácio da Terra de Ai Hui começou a dar um leve brilho. 

Shi Xueman ficou estupefata. Este era... O quinto palácio! 
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Ela estava perdida. Ativar quatro palácios em meio ano foi bastante rápido, mas ele 

ainda não poderia ser considerado um gênio. Todos sabiam que os quatro palácios nos 

membros eram os mais fáceis de ativar. A dificuldade aumentaria significativamente 

quando chegaram aos palácios da terra, do mar, do portão e do céu. 

Ai Hui realmente ativou o quinto palácio! 

Poderia... Esse sujeito ser um gênio comparável a Duanmu Huanghun? 

"Oh meu Deus!" Sang Zhijun suavemente engasgou de surpresa. Seu rosto estava cheio 

de incredulidade. 

Shi Xueman também exclamou com surpresa, mas depois de olhar mais de perto, ela 

ficou completamente surpresa. 

Enquanto isso, Duanmu Huanghun, que acabava de ativar o palácio do mar, ficou muito 

feliz. Depois de ativar o sexto palácio, o número de movimentos que ele poderia usar 

com o [Florescer Verdejante] aumentou bastante. A coisa que ele se preocupava mais 

era Ai Hui! A razão pela qual suas capacidades de combate foram mais fracas do que a 

de Ai Hui foi a grande disparidade entre suas respectivas quantidades de experiência de 

combate real. Como ele não conseguiu compensar a falta de experiência de combate 

real, ele tentaria ultrapassar Ai Hui em outras áreas! 

Nível de Fundação1! 

Depois de ativar o sexto palácio, o poder do [Florescer Verdejante] aumentou 

acentuadamente. Mesmo que sua experiência real de combate perdeu para Ai Hui por 

uma enorme margem, ele poderia usar apenas o seu Nível de Fundação para aumentar 

suas capacidades de luta e derrotar esse desprezível! 

Depois de aliviar sua preocupação, o seguinte sentimento despreocupado fez Duanmu 

Huanghun querer apenas olhar para o céu e soltar uma risada saudável. 

Naquele momento, ele ouviu o grito alarmado de Sang Zhijun e involuntariamente abriu 

os olhos. 

Assim que ele abriu os olhos, uma figura que segurava uma espada apareceu diante 

dele. Um, dois, três... Seis! 

A cabeça de Duanmu Huanghun girou como se alguém tivesse golpeado a cabeça com 

um bastão. Em algum lugar em sua mente vazia, uma voz rugiu. Não pode ser! 

Depois de ficar atordoado por quase meio minuto, ele finalmente chegou a seus 

sentidos. A primeira coisa que pensou era pensar que ele tinha confundido. 

Ele decidiu contar novamente. Um, dois, três, quatro, cinco, seis... 

Havia realmente seis... 

                                                           
1 A partir de agora o ‘Nível de Base’ será mudado para ‘Nível de Fundação’. 
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Então, naquele momento, o palácio do portão de Ai Hui ficou levemente iluminado. 

... Sete... Como é que existe mais um? Duanmu Huanghun sentiu que estava ficando 

louco. 

Enquanto o palácio do portão de Ai Hui estava cintilando com luz, havia um silêncio 

morto no Salão de Treinamento, exceto pelo som do Fatty cuspindo chamas. 

Naquele momento, todos olharam incrédulos para Ai Hui em silêncio. 

A maneira como eles encararam Ai Hui era como se tivessem visto um fantasma. 

Os dedos trêmulos de Duanmu Huanghun não podiam deixar de começar a contar 

novamente. Sete palácios. Havia realmente sete palácios! 

Ele olhou fixamente para Ai Hui. 

Sang Zhijun tinha a boca bem aberta e parecia uma codorna amedrontada. Ela perdeu 

completamente o comportamento habitual de dama. 

Shi Xueman também ficou assustado com o que viu. Ela estava realmente assustada. Ela 

tinha sido um gênio desde que ela era jovem e também tinha sido cercada por vários 

outros gênios. Apesar disso, ela ficou assustada com a visão que estava na frente dela. 

Ela conhecia Ai Hui muito mais do que Sang Zhijun. Ela sabia claramente o quão baixo 

o ponto de partida de Ai Hui tinha sido. 

Como resultado, a cena diante de seus olhos lhe conferiu um sentimento muito maior de 

surpresa e terror em comparação com os outros. 

Ele desafiou a lógica! 

O sétimo palácio! Como ele poderia ter ativado o sétimo palácio? 

Para um gênio como Duanmu Huanghun, cuja família tinha muito conhecimento e 

riqueza, não era incomum para ele ativar o sexto palácio em seu primeiro ano; no 

entanto, para uma criança pobre que nem aprendeu a treinar antes de entrar na escola e 

que apenas havia ativado sua residência natal há meio ano, foi incrível para ele ter 

ativado o sétimo palácio... 

Está certo! É o sétimo palácio! 

Agora, ela queria agarrar Ai Hui pelo colar e lhe perguntar quais drogas milagrosas 

tomara! 

Depois de um tempo, a horrorizada Shi Xueman, que estava completamente surpresa 

com a falta de lógica na façanha de Ai Hui, de repente estremeceu. Este homem ainda 

não parou. 

Seu peito apertou. 
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Não, não pode ser. Não pode ser possível que essa aberração fosse direta para a 

conclusão dos oito palácios! 

Se alguém tivesse narrado essa cena para ela no passado, ela sentiria que era uma piada 

extremamente engraçada. No entanto, nesse momento, ela não se atreveu a rir. 

Esse cara era uma aberração. Uma aberração nunca antes vista, extremamente feroz e 

formidável. 

O olhar de todos estava em Ai Hui. 

Ninguém tinha notado que os pontos escaldantes vermelhos e coloridos no corpo do 

Fatty que estava cuspindo fogo estavam brilhando lentamente, lembrando a lava 

vulcânica... 

 


