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Ai Hui protegeu os três antes de se ir para o lado de Fatty. 

Ele notou que as formigas de sangue não gostavam de chegar perto do Fatty. Vendo o 

Fatty atirar chamas tão diligentemente fez Ai Hui pensar. Poderia ser que as formigas de 

sangue também tivessem medo do fogo? 

Isso era uma coisa boa. 

Jiang Wei estava quase completamente exausto. Seu arco pesado era 

surpreendentemente fatal, mas também consumia uma quantidade surpreendente de 

energia. Sang Zhijun tinha pouca força, mas seu Arco Longo de Seda Dourada não tinha 

poder suficiente, a menos que ela usasse um tipo especial de flecha ou técnica. Mesmo 

assim, era bastante ineficaz quando enfrentava as formigas de sangue densamente 

empacotadas. 

Wang Xiaoshan estava paralisado no chão. Ele era o mais fraco entre essas pessoas. 

Na verdade, as formigas de sangue não atacaram Jiang Wei e os outros dois. Parecia que 

seu palpite estava correto. As chamas de Fatty eram úteis em restringir as formigas de 

sangue. Boa, Fatty! Esteja à vontade, atire! 

Ai Hui olhou para Fatty com admiração antes de gritar: "Lou Lan! Siga-me!”. 

"Chegando!" 

Ansioso para agir, Lou Lan voltou a falar alto antes de se transformar em uma nuvem de 

areia e se reformar ao lado de Ai Hui. 

Debaixo de seu cabelo revoltante, os olhos de Shi Xueman estavam injetados de sangue. 

Sua armadura azul e branca estava manchada de veneno e poeira. A lança em sua mão 

era como uma onda furiosa e frenética. 

A habilidade que ela praticava era [Hidromancia], que era conhecida por sua variação. 

Não era uma técnica de lança. 

Por causa de seu pai, ela tinha um gosto único pelo domínio da lança e tinha treinado 

com dedicação desde uma idade jovem. A lança imaculada como uma nuvem, era um 

presente de seu pai, desde que ela completou 10. Ele a mandou para a casa da linha de 

frente. 

O nome era Cirrus1. 

Naquela época, seu pai havia matado uma baleia-jubarte das nuvens e, depois de 

decompô-la, ele escolheu o osso mais liso e mais bonito para usar como corpo da lança. 

                                                           
1 Cirros ou Cirrus ou são nuvens filiformes que se formam na alta troposfera a 10 000 metros de altitude, 
numa temperatura ambiente inferior a 0°C. São por isso constituídas por microscópicos cristais de gelo, 
que devido à ação dos ventos de grande altitude ficam com a aparência de novelos muito finos de 
cabelo branco («cirrus» em latim significa exatamente «cachos de cabelo»). Têm um aspecto delicado, 
sedoso ou fibroso, de cor branca brilhante. 
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As baleias-jubarte das nuvens eram bestas ferozes que viviam alto e profundo dentro da 

cúpula azul do céu. Seus corpos enormes se estenderam por algumas milhas e eram 

totalmente nevados, como ilhas brancas que voavam no céu. Era fácil para as pessoas 

confundi-los como nuvens flutuantes. 

Eles tinham habilidades de voo excepcional, não se cansavam e procuraram por nuvens 

do mar ao longo de suas vidas. Elas se alimentavam dessas nuvens do mar, bem como 

as bestas ferozes que viviam nessas camadas de nuvens. 

De um modo geral, as baleias-jubarte das nuvens não deixaram a parte mais profunda 

do céu e não iniciaram ataques contra os Elementalistas. Apenas raramente apareceram 

em baixas altitudes e destruíram tudo à vista. 

Quando isso aconteceu, uma catástrofe seguiria. 

Os ossos dessas baleias-jubarte das nuvens emitiam fios sedosos de névoa. 

A ponta de lança pura e cristalina foi resultado da obra-prima de seu pai, que também 

causou uma sensação ao Avalon dos Cinco Elementos. 

Perto do acampamento militar de seu pai havia um lago chamado Safira Azul. A 

paisagem era linda e ele gostava de treinar ao lado do lago. Todos os dias, ele carregaria 

um balde de água do lago, despejava-o em um tanque de água e usava sua energia 

elementar para comprimi-lo até o limite. 

No dia seguinte, continuaria despejando outro balde de água e comprimindo-o. A água 

do lago azul claro e azul escuro se tornaria cada vez mais difícil com cada compressão. 

Depois de três anos e mais 1000 baldes de água do lago, ele criou um enorme cristal 

azul da metade do tamanho de uma pessoa. Era um material inovador, um ingrediente 

totalmente criado por ele. Por ser pesado e da cor do céu, foi chamado Firmamento2 de 

Ferro. 

Esse desenvolvimento causou enorme agitação, já que inúmeras pessoas estavam 

dispostas a gastar enormes quantias de dinheiro para comprar um pequeno pedaço dele, 

mas todos tinham sido rejeitados por seu pai. Como o cristal azul era imperfeito, ele 

continuou a polir e triturando até que apenas uma pequena peça permanecesse. Esta 

peça, perfeita aos seus olhos, tornou-se a ponta do Cirrus. 

Seja o osso da baleia-jubarte das nuvens ou o cristal azul, eles eram todos da melhor 

qualidade. No momento em que o Cirrus foi forjado, tornou-se uma das principais 

armas do tipo água no Avalon dos Cinco Elementos. 

Mesmo quando o sangue foi derramado todos os dias, Cirrus permaneceu inalterado. 

Não importava o que, sempre foi encorajador para Shi Xueman. Ela podia sentir as 

                                                           
2 Firmamento é o nome da abóbada celeste, usada no contexto das religiões baseadas nas escrituras 
hebraicas. Segundo a cosmologia bíblica, o Universo era repleto de água. O firmamento fora colocado 
por Javé para "separar as águas", dando espaço para a atmosfera da Terra. 
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esperanças de seu pai através dele. Em seu coração, ele era como um anjo da guarda que 

protege todos. 

Ela esperava imitar seu pai, ajudando desinteressadamente e salvaguardando as pessoas. 

A diminuição dos sons angustiados do lado de fora, juntamente com o ruído das 

formigas de sangue, mastigando, a provocaram profundamente. Ela estava além de 

raiva. 

Na verdade, ela sabia por que ela estava tão furiosa. 

Ela costumava orgulhar-se de suas habilidades e acreditava fortemente que ela poderia 

ser como seu pai, mas quando o perigo atingiu, ela não conseguiu proteger a todos como 

seu pai. Mesmo ela, ela mesma... Tornou-se o fardo de outra pessoa. 

Neste ponto, A jovem Elementalista da Água era como uma bola de fogo destemida e 

furiosa. 

Shi Xueman saiu com tudo, permitindo imediatamente a Ai Hui se sentir menos 

pressionado. Ele não podia deixar de olhar para a loucura que Shi Xueman exibia. Que 

mulher feroz, pensou para si mesmo. 

Ela era praticamente uma besta selvagem de forma humana! 

Quando comparado com Shi Xueman, Duanmu Huanghun não era tão violento. Na 

verdade, ele parecia sem pressa. Seu desempenho foi completamente diferente de alguns 

dias atrás. Enquanto ele não era tão eficiente como Ai Hui, ele basicamente não havia 

falhado. 

O deslumbrante [Florescer Verdejante] em sua mão atordoou um pouco Ai Hui. 

Esta não foi a primeira vez que Ai Hui tinha visto aquela [Florescer Verdejante] do 

ingrato, mas no passado, não tinha sido diferente da personalidade desse ingrato. 

Parecia impressionante, mas na verdade não valia nada. 

Para Ai Hui, pelo menos, o especialista parecia louco, mas era fraco e insignificante. 

Hoje, no entanto, o [Florescer Verdejante] que o Ingrato exerceu era completamente 

diferente. Uma palavra: enganador! 

Maldito enganador! 

Apareceu do nada e desapareceu para lugar nenhum. Começou a atacar da esquerda, 

mas do nada, os ramos moveram-se para a direita. Extremamente enganador! 

Este homem tinha sido iluminado! 

Ele tinha uma personalidade ruim, mas seu cérebro não era ruim. 
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Logo, Ai Hui testemunhou o poder do [Florescer Verdejante]. Mudou de forma 

imprevisível e poderia atacar de praticamente todos os ângulos. Além disso, poderia 

cobrir uma área bastante grande. 

Se apenas esse sujeito soubesse como cooperar... 

Este pensamento passou pela mente de Ai Hui. O [Florescer Verdejante] de Duanmu 

Huanghun parecia suave, mas era enganoso, furtivo e tinha uma grande área de efeito. 

Foi feito simplesmente para ser usado em equipe. 

"Ingrato! Coopere!" Gritou Ai Hui. 

Ingrato... Aquele maldito bastardo! Como se atreve a chamá-lo de um ingrato na frente 

de tantas pessoas! 

Droga! Droga! Droga! 

A raiva interior fervia como lava no peito e levantou-se violentamente, mas quando 

chegou à boca, tudo o que saiu foi: "Como... como eu coopero?”. 

Droga! Droga! Droga! 

Por que ele havia dito alguma coisa assim? A pele de Duanmu Huanghun ficou 

avermelhada da raiva. 

"Bangwan, Lou Lan irá cooperar. Podemos fazer desse jeito”. 

Como uma nuvem de areia flutuando no céu, Lou Lan transformou-se em um arame 

fino. Pegas de guarda baixa, os enxames de formigas de sangue perto de Ai Hui cairiam 

e tropeçaram no chão onde Ai Hui estava parado. 

Blush3! 

Um raio de espada então varreu do fundo, dividindo-as pela metade. 

"E isto!" 

Ele não tinha terminado de falar quando uma tela de areia apareceu em frente a um 

monte de formigas de sangue em investida, bloqueando sua linha de visão. No entanto, 

como uma tela de areia tão fina poderia obstruir seu caminho? 

Bang, as formigas de sangue atravessaram a tela com ferocidade. 

No entanto, o que os recebeu foi um raio de espadas. 

"E isto!" 

"Isto!" 

                                                           
3 Onomatopeia para varrer, limpar, escovar, etc. 
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"Isto!" 

... 

Duanmu Huanghun ficou impressionado com a demonstração de Lou Lan. Houve tantos 

movimentos. Enquanto nenhum deles era muito formidável, eles efetivamente 

dominavam as formigas de sangue. 

Ai Hui era ainda mais poderoso. Qualquer desvio e era como se o seu raio de espada 

fosse um tubarão cheirando sangue ou um credor cheirando dinheiro... 

Droga! Por que ele pensou em um credor... 

Duanmu amaldiçoou interiormente, mas não pôde negar que o trabalho em equipe de Ai 

Hui e Lou Lan estava chocantemente bem coordenado. 

Ai Hui já era muito eficiente para começar. A Crista do Dragão Inferno em sua mão 

nunca mais parou. Ele cortou em arcos sucessivos, um após o outro, e um som de baixa 

vibração continuou a tocar enquanto as formigas de sangue no caminho dessas curvas 

eram continuamente esmagadas. 

Ele estava... Massacrando galinhas? 

Dentro de um curto período de tempo, os cadáveres das formigas no chão aumentaram 

em mais de 10. Os vários movimentos de Lou Lan eram estranhos, mas não 

bloqueáveis, e a capacidade de reagir de Ai Hui era louvável. Não houve falhas. 

O que intrigou Duanmu Huanghun era que um Elementalista da Terra era realmente 

poderoso o suficiente para criar um Fantoche de Areia tão traiçoeiro? Ele perdeu as 

últimas notícias sobre Elementalistas da Madeira? 

Então, novamente, não pareceu surpreendente. Só um Fantoche de Areia tão traiçoeiro 

poderia cooperar com aquele maldito bastardo. As aves de mesma pluma se reúnem4. 

E ele costumava pensar que Lou Lan era um bom Fantoche de Areia! 

O rosto de Duanmu Huanghun estava sombrio, e ele riu severamente. Eu vi através de 

seus disfarces! 

Eu, Duanmu Huanghun, não serei associado diretamente com vocês criaturas imundas! 

"Compreendeu? Sabe como fazer? Venha tentar!”, Perguntou Ai Hui em voz alta 

enquanto agitava a espada. 

Duanmu Huanghun permaneceu impassível enquanto zombava. 

"Você nem pode aprender isso?" Ai Hui ficou um tanto chocado com a falta de 

compreensão de Duanmu Huanghun. Esse homem realmente era um gênio? 

                                                           
4 Ele está dizendo que pessoas do mesmo tipo normalmente ficam juntos. 
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Heh heh, quão estúpido de você usar tão péssima psicologia reversa em mim! Duanmu 

Huanghun riu sarcasticamente para si mesmo. 

"Lou Lan, vamos fazer isso mais uma vez, ele é lento em entender." Ai Hui decidiu, 

sem escolha. 

Heh, você pensa que eu vou cair no seu truque? Eu já vi através de vocês, pessoal! 

Duanmu Huanghun pensou em si mesmo enquanto continuava sorrindo. 

"Sem problemas. Estou chegando! Bangwan, olhe de perto. Está tudo bem se você não 

conseguir a primeira vez, eu posso continuar demonstrando! "Lou Lan gritou 

encorajando. 

"Nós podemos fazer isso!" 

"Isto!" 

"Isto!" 

...... 

“Você entendeu? Não se sinta desanimado! Vou fazê-lo novamente... Eh, não tem mais 

formigas de sangue?”. 

Duanmu Huanghun, que já não era capaz de se segurar e estava ficando louco, gritou: 

"Basta! Deixe-me!" 

Clap, clap, clap. 

Formigas de sangue saltaram sem parar sobre a cerca do beco. Tendo terminado a 

refeição lá fora, foram atraídos pelo espesso cheiro sangrento do interior do Salão de 

Treinamento. Em um piscar de olhos, a cerca tornou-se uma folha vermelha brilhante, 

enquanto o brilho vicioso das formigas de sangue densamente embaladas fazia com que 

todos os cabelos ficassem de pé. 

Ai Hui ficou atordoado por algum tempo, mas quando ele se recuperou, ele 

silenciosamente recuou alguns passos atrás de Duanmu e sussurrou: "Você consegue". 

"..." 

 


