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Pop. 

O som fraco de uma ruptura quebrou o silêncio na floresta. O solo no chão abriu-se e 

uma formiga de cor vermelha de tamanho de punho se arrastou, seguida de outra 

formiga de sangue. O solo se abriu repetidamente e um fluxo constante de formigas de 

sangue começou a se arrastar. 

As formigas, que construíram seus ninhos subterrâneos, não foram devoradas pelas 

raízes penduradas para se tornarem protuberâncias feias na árvore durante o início do 

tsunami no sangue. Pelo contrário, eles se tornaram mais fortes quando roeram e 

comeram as raízes subterrâneas da árvore. Então as formigas começaram a se devorar, 

fazendo com que seu número anteriormente enorme diminua muito. 

As formigas de sangue foram os verdadeiros vencedores deste massacre devastador. 

Havia uma enorme diferença entre suas capacidades de combate atuais e suas 

capacidades de combate anteriores. 

Talvez até a senhorita de vermelho não esperasse que as formigas de aparência comum 

fossem as primeiras a completar sua transformação. Elas nem sequer foram contadas 

entre os insetos e demônios de sangue que ela preparou. 

Os sensores de suas cabeças tremiam enquanto atravessavam a floresta. Sua velocidade 

de viagem era extremamente rápida e elas se mantiveram em um grupo ordenado. Uma 

única colônia de formigas era composta por algumas centenas de formigas, semelhante 

a um exército ordenado. 

Diferentes colônias de formigas mantiveram certa distância entre si. Em vez de se 

unirem, as colônias das formigas eram hostis e tomavam precauções uma contra a outra. 

Eles se arrastaram para fora da floresta e a silhueta de Cidade do Pinho Central apareceu 

diante de seus olhos. 

A aura concentrada da energia elementar emitida pela cidade enviou uma onda de 

agitação através das colônias de formigas de sangue. Elas eram como maremotos de cor 

vermelha. Elas marcharam em direção a Cidade do Pinho Central sob a cobertura da 

noite. 

Em cada colônia, a formiga que liderava o resto era a de maior tamanho. Seu corpo 

também era um vermelho mais profundo comparado às outras. Seus sensores 

balançaram sem parar. 

Quando elas estavam prestes a chegar a Cidade do Pinho Central, elas de repente 

pararam e começaram a cavar no chão. Eles fizeram isso facilmente, como se o solo 

fosse tão macio quanto os biscoitos. 

O maremoto de cor vermelha desapareceu em um piscar de olhos. 

Ai Hui lentamente abriu os olhos e foi saudado pelos olhares surpresos e suspiros de 

todos. 
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Por sorte... Ele não ativou o oitavo palácio... 

Todo mundo soltou um suspiro de alívio ao mesmo tempo. 

"Há algo no meu rosto?" Ai Hui pareceu perplexo. "Por que todos vocês estão me 

olhando assim?" 

Neste ponto do tempo, o horizonte estava manchado com partículas leves. O amanhacer 

estava chegando. 

Assim como Shi Xueman estava prestes a perguntar sobre as circunstâncias de Ai Hui, 

um alarme de emergência ensurdecedor de repente ressoou em toda a cidade. 

Todos ficaram chocados. 

"É do portão leste!", Gritou Duanmu Huanghun. 

Antes que alguém pudesse se virar para o portão leste, um alarme de emergência tocou 

do portão oeste, seguido de alarmes de emergência do portão norte e portão sul. 

Todos se olharam consternados. Eles podiam ver o terror em seus olhos. Os alarmes de 

emergência em todos os quatro portões de repente soaram ao mesmo tempo. Isso 

significava que a cidade estava cercada por demônios de sangue? 

"Formigas! Elas estão vindo de baixo do chão! " 

"Elas estão cavando nas bases das muralhas da cidade!" 

"Elementalistas da Terra! Onde estão os Elementalistas da Terra? Mais rápido, parem 

elas! Os estabilizadores da cidade estão sendo mordidos!” 

"Droga! Elas não podem ser interrompidas! Que tipo de formigas são essas? " 

...... 

Através da Árvore de Mensagens, um relatório detalhado das linhas de frente apareceu 

na mesa de Wang Zhen quase que imediatamente. 

O rosto de Wang Zhen estava branco pálido. Ele não esperava que a primeira onda de 

demônios de sangue viesse por debaixo do chão. A área mais bem defendida de cada 

cidade era sua base. Para evitar que os demônios de sangue realizassem uma invasão 

subterrânea, estabilizadores de cidade incrivelmente espessos haviam sido colocados 

sob o solo em cada cidade. 

Os estabilizadores da cidade eram feitos de uma espécie de pedra extremamente forte e 

estável. Cada pedaço de estabilizador da cidade tinha pelo menos nove metros de 

espessura e seria colocado debaixo da terra sem negligenciar uma única área. Os 

estabilizadores tinham mais uma característica especial; Após dez anos, os 

estabilizadores se fundirão, tornando-se um. 
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Era como se o subterrâneo da cidade inteira fosse coberto com um revestimento 

inexpugnável. O sistema de drenagem da cidade foi construído sobre esses 

estabilizadores urbanos. 

Havia muito poucas cidades que foram invadidas por bestas ferozes pelo subterrâneo. 

Wang Zhen não esperava que a primeira onda de ataques viesse de baixo do solo. Ele 

não tinha muitos recursos humanos nem recursos para começar e usou quase todos eles 

para proteger as muralhas da cidade e defender contra ataques aéreos. 

Ele foi pego despreparado. 

Felizmente, ele conseguiu rapidamente se acalmar. Ele não tinha muitos Elementalistas 

da Terra com ele e muitos deles não eram poderosos. Assim, mesmo que ele soubesse 

que as formigas de sangue estariam invadindo pelo subsolo, não havia muito que 

pudesse fazer sobre isso. 

Assim como os Elementalistas que descobriram pela primeira vez a invasão de formigas 

de sangue, os Elementalistas da Terra tomaram medidas imediatas, mas simplesmente 

não conseguiram parar as formigas de sangue. 

"Anuncie a toda a cidade para prestar atenção no chão". 

Wang Zhen deu uma ordem em voz baixa. 

"Fazer isso nos fará perder o controle da situação!" O reitor tinha ouvido o que estava 

acontecendo e se apressou. Seu rosto estava pálido. 

"A situação nunca esteve sob nosso controle." Wang Zhen acenou com a mão. 

O reitor ficou sem palavras. 

Elementalistas voaram pelo céu acima de Cidade do Pinho Central, enquanto 

repetidamente anunciavam a ordem de Wang Zhen. 

"Debaixo do chão?" 

Ai Hui parecia solene quando um Elementalista voou sobre a cabeça. 

"Não há estabilizadores abaixo do solo?" O rosto de Jiang Wei estava cheio de 

incredulidade. "Não me diga que as formigas de sangue podem até morder os 

estabilizadores da cidade? Elas são realmente formigas? " 

Os rostos de todos ficaram pálidos. 

"Todos, tenham cuidado". Ai Hui lembrou-os. 

Naquele momento, um grito de coagula o sangue veio do beco. Todos se levantaram. 
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A expressão facial de Ai Hui mudou e ele fez um gesto para Shi Xueman se retirar. Em 

primeiro lugar, quando Shi Xueman viu o sinal de mão de Ai Hui, ficou atônita; No 

entanto, logo depois, ela flutuou no ar e pairou para trás lentamente enquanto segurava a 

lança branca de neve nas mãos. As margens da névoa começaram a se reunir ao redor da 

lança. 

Duanmu Huanghun abriu os dedos enquanto a energia elementar dentro de seu corpo 

começou a avançar. 

Sang Zhijun pegou o Arco Longo de Seda Dourada, parecendo um pouco ansiosa. 

Jiang Wei já havia carregado uma flecha pesada em seu enorme arco. 

Naquele momento, Wang Xiaoshan também sentiu a presença das formigas de sangue. 

Ele realmente teve que dar a Ai Hui um louvor. Como Elementalista da Terra, ele não 

conseguiu sentir nada abaixo do chão anteriormente, e ainda assim, Ai Hui sentiu as 

formigas de sangue. 

Lou Lan era o único que não estava nervoso. Ele ficou de pé atrás de Ai Hui, parecendo 

um pouco ansioso para lutar. A última vez que ele lutou ao lado de Ai Hui foi durante a 

luta com Zu Yan. Desde então, as habilidades de combate de Lou Lan melhoraram 

bastante! 

Pop! 

Uma raia vermelha disparou do chão e pulou para o Shi Xueman, com uma velocidade 

extremamente rápida. 

A Shi Xueman preparada manteve-se calma. A lança de neve branca em sua mão de 

repente investiu. 

Impulsionada por uma força invisível, a névoa que rodeava a lança começou a girar ao 

redor do corpo da lança a uma velocidade aterradora, semelhante a um tornado. 

Acompanhado por um som vibrante, um brilho de lança de neve branca bateu na 

formiga de sangue. 

Clank! 

O som ensurdecedor da colisão foi tão alto que atingiu a dor em seus pensamentos. 

A força da colisão passou pela ponta da lança de Shi Xueman, fazendo com que ela 

flutuasse graciosamente no céu, como se houvesse um fio de aço puxando-a por trás. 

O raio vermelho relâmpago, de repente, parou. A formiga de sangue estava congelada 

no meio do ar. 

Um tom de felicidade brilhou nos olhos de Ai Hui. Ele quase gritou, "Boa!" Ao ver esta 

cena. 
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Este movimento de lança de Shi Xueman foi realmente bonito. Seu contra-ataque 

cancelou o ataque da formiga de sangue e congelou com sucesso seu corpo no ar, 

exibindo técnicas de lança excepcionais e um excelente controle sobre sua força. 

Shi Xueman era realmente digno de sua reputação. 

Ai Hui estava exclamando com admiração em seu coração, mas a espada em sua mão 

não desacelerou. 

Ele ouviu um som estalando. O Arco Pesado de Jiang Wei! De repente, Ai Hui teve 

uma ideia e virou sua Crista do Dragão Inferno para usar o lado de sua lâmina como um 

bastão. 

Ai Hui bateu com precisão a formiga de sangue do lado oposto. Ao mesmo tempo, a 

Flecha Pesada de Dente de Lobo de Jiang Wei atravessou o ar e atingiu a formiga de 

sangue do outro lado. 

Os dois ataques atingiram a formiga vermelha de direções opostas ao mesmo tempo, 

uma do lado esquerdo e uma do lado direito. 

Clang! 

Ai Hui sentiu uma onda de energia extremamente poderosa subindo pela espada e para a 

mão. Sua palma ficou tão quente que ele nem conseguiu segurar o punho da espada 

corretamente. Ele não resistiu à energia e usou-a convenientemente para impulsionar a 

sua fuga. 

O ataque combinado dos dois foi realmente potente! 

Antes que a formiga de sangue pudesse reagir, foi atingida pela Flecha Pesada de Dente 

de Lobo e explodiu em pedaços. 

Todos soltaram um suspiro de alívio. A batalha tinha sido muito mais suave do que o 

que eles esperavam. As formigas de sangue eram tão poderosas quanto o Louva-Deus 

que tinham lutado na última vez; No entanto, desta vez, a força de todos aumentou 

significativamente e seus ataques foram muito mais coordenados. 

A expressão facial de Ai Hui de repente mudou drasticamente. "Fique atento, ainda há 

mais!" 

Pop, pop, pop! 

Raias de luz vermelha disparadas do chão como flechas vermelhas. 

As expressões faciais de todos mudaram drasticamente. 

"Lou Lan, proteja o Fatty!", Gritou Ai Hui com urgência. Seu corpo estava 

completamente esticado no meio do ar. A Crista do Dragão Inferno em sua mão se 

materializou em uma sombra escura que atingiu uma formiga de sangue que estava 

vindo. 
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A formiga de sangue voou para trás e bateu forte na parede, deixando um buraco do 

tamanho de um punho. 

A Crista do Dragão Inferno foi brandida graciosamente através do ar, exibindo 

excelente precisão e controle. 

Swoosh, swoosh, swoosh. Os punhais na Caixa de Espada da Poeira Vermelha voaram 

automaticamente e cercaram o corpo de Ai Hui. 

Quase todo mundo estava sendo atacado por formigas de sangue. 

Duanmu Huanghun virou as palmas das mãos e a luz verde brilhante entre os dedos 

começou a saltar ativamente. Mesmo que ele estivesse nervoso, ele estava mais calmo 

do que tinha estado durante a batalha anterior. Os padrões floridos verdes brilhantes 

começaram a se formar e girar sob seus pés, seguidos por videiras verdes que saíram 

dos padrões. 

Pow! 

Seu ataque atingiu com precisão uma formiga de sangue. 

Outro som nítido veio por trás dele. Uma videira verde que acabara de atingir uma 

formiga de sangue se retirou de volta aos padrões brilhantes. 

Duanmu Huanghun estava ganhando confiança. Depois de ativar o sexto palácio, os 

poderes do [Florescer Verdejante] realmente aumentaram acentuadamente! 

O confiante Duanmu Huanghun ficou cada vez mais calmo. Seus dedos estavam 

abertos, parecidos com flores florescendo. Flores verdes pairavam em torno de sua 

figura delgada, exibindo uma confiança indescritível. Ele parecia um personagem que 

fazia parte de uma bela pintura. 

No meio do ar, a névoa estava subindo e curvando-se atrás das costas de Shi Xueman. A 

lança em sua mão era como um tornado, sugando a formiga vermelha e destruindo 

completamente seu corpo vermelho. 

Dentro do brilhante furacão branco, os sons de inúmeros estrondos sônicos soavam. 

Estrondo! 

A formiga vermelha explodiu em uma nuvem de névoa de sangue. O tornado 

desapareceu instantaneamente, não deixando o menor fragmento dos restos da formiga 

vermelha. 

Jiang Wei, Sang Zhijun e Wang Xiaoshan formaram uma formação triangular. Eles 

sabiam que suas habilidades de combate eram limitadas e não podiam ser comparadas 

ao outro formidável trio. 

O Arco Longo de Seda Dourada de Sang Zhijun estava atirando a uma velocidade 

incrivelmente rápida. As flechas disparadas estavam ficando cada vez mais rápidas. Em 
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vez de ir para um Um-tiro-Uma-Morte, ela estava tentando bater as formigas de sangue 

com flechas contínuas. O ataque anterior de Shi Xueman lhe deu essa inspiração. 

Mesmo que ela não tivesse a força de Shi Xueman, ela poderia golpear a formiga de 

sangue com flechas contínuas para diminuir a velocidade, criando uma oportunidade 

para que Jiang Wei atacasse. 

Snap! 

Toda vez que havia uma formiga de sangue que tinha sido abrandada, as Flechas 

Pesadas de Dente de Lobo de Jiang Wei passariam pelo ar e a bateria. 

A um alcance tão curto, o poder das flechas pesadas de Jiang Wei era realmente 

devastador. 

Cada tiro explodiu uma formiga de sangue. 

Wang Xiaoshan continuou a canalizar a energia elementar da Terra para empilhar o solo 

sob o trio. Depois de um tempo, um tábua alvo de aparência áspera feito de terra 

apareceu debaixo deles 

A situação era extremamente caótica. 

Lou Lan, que estava guardando Fatty, estava ansioso para lutar por um bom tempo; No 

entanto, nenhuma formiga de sangue o tinha atacado. 

Ele olhou ao redor com um olhar em branco no rosto. 

Por que as formigas de sangue não me atacam? 

 


