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Shi Xueman recuperou a consciência lentamente. 

Ter um avanço no meio da batalha a pegou desprevenido e quase perdeu a vida. Cada 

Elementalista ansiava por um avanço, mas porque situações imprevisíveis poderiam 

surgir facilmente, tornou-se muito importante estar preparado para um. 

Sabendo disso, tornou-se óbvio que Shi Xueman não tinha experiência. Havia sinais que 

se apresentariam sempre que um avanço estava próximo, mas apenas Elementalistas 

experientes os reconheceriam e se preparariam para isso. 

Pouco a pouco, Shi Xueman sentiu a estranha condição de seu corpo antes mesmo de 

abrir os olhos. 

Seus membros estavam firmemente presos por alguém por trás. Ela não conseguiu 

mover uma polegada. 

Isso é… 

Ela caiu em um pequeno atordoamento. Esse sentimento familiar desencadeou uma 

certa lembrança que ela tentou tanto esquecer. Voltou para ela agora, clara e distinta. 

No escuro, cada detalhe era tão claro, como se acontecesse ontem. Esse indescritível 

sentimento de vergonha e humilhação era como uma corrente elétrica que circulava por 

todo o corpo, fazendo com que ela tremesse incontrolavelmente. 

Ela pensou que já havia esquecido esse evento, mas quando uma cena semelhante se 

desenrolou, a familiaridade envolveu seus sentidos mais uma vez. 

O tempo não reduziu a dor e a humilhação. Em vez disso, engrossou as emoções 

envolvidas, como uma xícara de água se transformando em álcool. 

Tendo acabado de experimentar um avanço, as três energias de Shi Xueman foram as 

mais fortes. O reaparecimento dessas emoções intensas da parte mais profunda de sua 

mente levou a uma erupção sem precedentes de fúria. 

Ainda no ar com os olhos fechados, Shi Xueman agarrou sua lança com uma mão. A 

energia elementar dentro de todo o seu corpo ferveu. Parecia que ela estava prestes a 

canalizar toda a sua raiva para esta lança! 

Esta lança inconciliável! 

Cirrus vibrou e começou a zumbir. Nuvens turbulentas entraram em erupção e saíram 

do corpo da lança com um silvo, como uma enorme baleia branca que avançava alto. 

Formigas de sangue que entraram em contato com as nuvens explodiram em contato, 

assim como bolhas frágeis! 

Numerosas flores de sangue floresceram ao mesmo tempo. A bola de nuvens era como 

um pano branco que fazia o mar de flores de sangue parecer especialmente terno e 

bonito. Esta bela imagem não durou muito, no entanto, pois as flores florescentes 
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tremiam e quebraram em uma névoa de sangue que foi varrida pelo ar agitado, 

desaparecendo sem deixar vestígios. 

Boom, Boom, Boom! 

A bola de nuvem tipo baleia, como se estivesse compensando sua negligência anterior, 

avançou com força imparável e pulverizou tudo em seu caminho e não se segurou. 

Na parede, Ai Hui, fez o buraco em pedaços de pó fino imediatamente. A formidável 

bola de nuvem correu pelo beco e foi direto para a parede oposta, fazendo com que 

fragmentos quebrados voem em todos os lugares. 

A terra tremeu, as montanhas tremiam e o céu retumbou. Era como se os monstros 

estivessem longe. 

Duanmu Huanghun e o resto ficaram absolutamente tolos pela mudança de eventos. Ai 

Hui e Shi Xueman estavam em perigo crucial apenas um momento atrás, mas em um 

piscar de olhos, todas as formigas de sangue no Salão de Treinamento foram destruídas. 

As voltas e voltas do começo ao fim tinham deixado Duanmu Huanghun e os outros 

ofegantes. 

Este ataque consumiu mais da metade da energia elementar dentro do corpo de Shi 

Xueman. Ela abriu os olhos e sua ira se dissipou. Tendo liberado a maioria de suas 

emoções furiosas, ela recuperou a compostura. 

A queda de objetos dentro de seu campo de visão lembrou-lhe que ainda não terminou. 

Algumas formigas de sangue ficaram lutando para escapar desse Salão de Treinamento 

assustador. 

Então, os demônios do sangue também sentem medo, pensou Shi Xueman para si 

mesma. 

Espere! 

Seu rosto escureceu imediatamente ao perceber que o cara de suas costas ainda não a 

soltou, mas o cheiro sangrento em seu pescoço suavizou sua expressão. 

Ela não desconhecia completamente o que aconteceu. 

Ai Hui tinha apenas tentado salvar sua vida. Ele se machucou bastante sério e ficou 

inconsciente. 

Sua raiva diminuiu rapidamente e foi substituída por reprovação e arrependimento. Ai 

Hui tinha acabado de salvar a vida e, no entanto, tudo o que fez foi culpá-lo, quão 

ingrata. Calma, ela também ficou chocada com sua reação excessivamente intensa. Seu 

corpo tinha subconscientemente agido de instinto em vez de uma consideração 

cuidadosa. 
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Embora não quisesse admitir isso, tudo o que aconteceu foi suficiente para provar que 

sua fatídica batalha cega tinha sido gravada profundamente em seu coração e mente. 

Ela empurrou o fundo da lança contra o chão para estabilizar-se e se preparou para 

remover Ai Hui de suas costas; no entanto, ela ficou surpresa ao descobrir que não 

podia afastar as mãos e os pés. 

Ai Hui tinha caído inconsciente, mas seus membros ainda estavam envolvidos em torno 

de seu corpo com força chocante. Shi Xueman já tinha ouvido histórias de da linha de 

frente antes. Alguns soldados conseguiram deixar seus corpos emaranhados com os 

cadáveres dos inimigos e não conseguiram se separar. Ela tinha sido céptica no passado, 

mas sabia que agora a experimentaria por si mesma. 

Que garoto pegajoso... 

Shi Xueman sentiu admiração e vexação1. 

Em tal situação, ela pode causar danos ao seu corpo se ela forçá-lo a removê-lo. Suas 

articulações poderiam ser facilmente quebradas. 

Mas ele... Parecia tão pouco glamoroso agora... 

Porque todos estavam olhando para ela com a boca e os olhos bem abertos, seu rosto 

corou um vermelho escuro. 

"Eu vou... vou entrar um pouco". 

Com a cara quase queimando, Shi Xueman entrou em uma sala dentro do Salão de 

Treinamento imediatamente depois de terminar a frase, como um coelho cuja bunda 

estava sendo assada. 

O repentino retorno da paz permitiu que todos liberassem todas as suas tensões. Eles 

estavam muito exaustos e começaram a se mexer no chão. Somente Sang Zhijun estava 

incomodada pensando em sua imagem como uma mulher e relutantemente sentou no 

chão. 

"Nunca pensei que poderíamos sobreviver". 

Wang Xiaoshan disse de forma um tanto nervosa com uma expressão meio sorridente e 

meio chorosa. 

Ninguém disse nada, pois todos estavam curtindo essa preciosa calma. 

A intensidade da batalha fez com que todos não quisessem recordar seus detalhes. Em 

muitos pontos, esperavam morrer ali e depois; ainda assim, não houve alegria após a 

calamidade, já que eles sabiam que a catástrofe do sangue acabara de começar. 

                                                           
1 Ato ou efeito de vexar(-se); vexame. 
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Sons intensos de uma batalha distante entraram no Salão de Treinamento enquanto as 

chamas e a fumaça subiam entre a luz do sol. 

Embora estivesse tão longe, eles ainda podiam vê-lo. 

O céu iluminou-se, mas a luz emitida pelo sol nascente já não levava calor, mas liberava 

frieza horrorosa e morte. 

Um novo dia de matança começou assim. 

Sang Zhijun olhou distraidamente para a negra fumaça se aumentava ao longe enquanto 

flutuava junto com o vento como uma braçadeira negra em um funeral. 

Ela murmurou: "Eu me pergunto quantos vão morrer desta vez?”. 

Ninguém sabia a resposta. 

A expressão de Jiang Wei mudou ligeiramente ao pensamento súbito das poucas 

pessoas na floresta. "Como estão os que estão na cabana?" 

Todos se olharam com consternação, um mau pressentimento aumentando em seus 

peitos. 

Lou Lan abriu a porta para cabana e eles foram recebidos por um cheiro de sangue 

sufocante. Seus corações pularam uma batida. 

Nada restava na cabana, exceto por vestígios de sangue, pedaços de carne, e resíduos de 

ossos. Todos poderiam adivinhar que as formigas de sangue deveriam ter sentido o 

cheiro de seres humanos aqui e tiveram um banquete. 

Sang Zhijun correu, segurou a parede e começou a vomitar violentamente. 

Jiang Wei e Duanmu Huanghun mantiveram a calma, mesmo que seus rostos não 

pareciam muito bons. Eles trocaram olhares e entenderam a intenção uns dos outros. 

Não importa o que, eles devem segurá-lo. 

Sang Zhijun vomitou por um curto período de tempo antes de parar. Enquanto seu rosto 

estava tão pálido como antes, sentiu-se melhor emocionalmente. "É melhor assim, a 

morte acaba com todos os problemas". 

O terrível desastre de sangue, as batalhas parecidas com o pesadelo e as lutas entre vida 

e morte fizeram com que esses estudantes fracos crescessem rapidamente. Sua força 

mental melhorou bastante. 

Este foi o instinto de sobrevivência. Independentemente das origens, o desejo de vida 

foi o instinto mais primitivo. Durante este desastre, a compaixão, a simpatia, o medo e a 

hesitação só levariam a finais trágicos. 

Eles tiveram sorte de ter sobrevivido às últimas batalhas. Eles receberam tempo para 

entender e se adaptar em conformidade. 
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Todos eram pessoas inteligentes. Eles sabiam de onde estava essa sorte. 

As manchas de sangue nas costas de Ai Hui tinham deixado todos tensos. Tal ferida 

poderia ser infectada pelo veneno do sangue. 

Se Ai Hui se infectou... 

Todos estremeceram ao pensar nisso. De repente, seus olhares caíram sobre a sala em 

que Shi Xueman havia corrido antes. 

A luz dentro da sala era fraca e Shi Xueman fechou a porta. Ela não teve escolha, pois 

ela foi forçada a uma posição estranha e não teve coragem de se mostrar a todos. 

Por estar sentada no chão, Ai Hui pareceu estar abraçando-a por trás, com as pernas 

ainda envolvendo suas coxas. 

Embora ele tenha salvado sua vida, ela ainda queria quebrar todos os seus membros. 

Ok, é melhor mover as pernas lentamente e com cuidado. Seu aperto era muito 

apertado, então ela não conseguiu se levantar em linha reta, deixando-a sem outra 

escolha senão ficar sentada. 

Para que ela não machucasse Ai Hui, ela canalizou uma pequena quantidade de energia 

elementar em seus dedos e usou-os para provocar os músculos das pernas tensas de Ai 

Hui. Este era o único método inofensivo que ela poderia pensar por enquanto. 

Ai Hui teve um sonho. 

Nesse sonho, ele e Fatty estavam abraçando um pedaço de tronco de árvore, lutando no 

meio de uma grande tempestade no mar. Lou Lan estava no meio. 

As ondas monstruosas eram como muitas falésias penduradas, subindo constantemente 

do chão, inclinando-se para frente e entrando em colapso, enterrando-as efetivamente. 

Todo mundo estava abraçando o bloco de madeira, pendurado para a vida querida sem 

afrouxar seu controle. 

Fatty disse, ‘Ai Hui, não posso mais fazer isso, estou sem forças’. 

Ele então respondeu, ‘Fatty, persevere!’ 

Fatty estava perdendo a consciência e disse, ‘Ai Hui, é bom para eu morrer no oceano. 

Quando você queima o dinheiro no ritual, escolha qualquer praia, já que todas as águas 

estão ligadas. Definitivamente vou recebê-lo. ’ 

Lou Lan disse então, ‘Fatty, não se preocupe. Se você morrer, eu vou queimar o 

dinheiro, pimenta e até mesmo programas de treinamento, um livro por ano. ’ 

Fatty respondeu, ‘Está tudo bem, não quero morrer agora. ’ 
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Assim que ele terminou, uma onda esmagou-os no mar. Ele riu até que as lágrimas 

derramaram e se misturaram na água do mar. 

Eles flutuavam até a superfície da água. 

Lou Lan disse, ‘Ai Hui, eu posso me tornar um cofre do tesouro e manter todos dentro. 

Você pode agarrá-lo, nadar até a costa e salvar todos. Ai Hui percebeu que estava 

deitado na praia, segurando fortemente um baú de tesouro. ’ 

Ele não tinha ideia de por que o baú de tesouro estava coberto por uma camada de 

armadura. A armadura parecia familiar. Não era essa armadura de Mulher de Ferro? 

Poderia ser que ela estivesse dentro também? A armadura estava bem segura, mas não 

era um problema para Ai Hui. Ele havia afrouxado inúmeras armaduras que estavam 

ainda mais apertadas. 

Ai Hui de repente empurrou um pouco, dando Shi Xueman, que estava controlando sua 

energia elementar com cuidado, um choque, mas rapidamente se transformou em 

alegria. Ele estava acordado? 

"Você está finalmente acordou..." 

Suas palavras caíram quando sua expressão e corpo se endureceram. 

No país dos sonhos, Ai Hui abriu a armadura. Não era um cofre do tesouro, havia outra 

camada! Ele ficou preocupado instantaneamente e aumentou sua velocidade para 

desfazer a segunda camada. 

Eh, o que foi isso? 

Por que não era um baú do tesouro! 

Furioso, Ai Hui agarrou... 

 

Durmam com esse Cliffhanger... kkkk 

 


