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De repente, um grito penetrante causou que Ai Hui e os rostos de todos mudassem. Era 

Shi Xueman! 

Havia demônios de sangue no quarto? 

Sem considerar, algumas pessoas saltaram e apareceram na frente do quarto tão rápidos 

quanto um relâmpago. 

Bang! 

A porta foi forçada a abrir. 

No centro da sala, Shi Xueman estava deitada no chão, enquanto Ai Hui podia ser visto 

em uma postura defensiva no canto. Ele olhou ao redor sem parar, aparentemente em 

uma perda. 

"O que aconteceu?", Perguntou Sang Zhijun com urgência. 

Os outros tiveram seus olhos fixados nos dois. 

"Eu não sei." Ai Hui sacudiu a cabeça calmamente. "Acabei de acordar, ouvi a Dama1 

de Ferro gritando, e pensei que havia um ataque inimigo". 

Ele estava apenas sonhando... 

Ai Hui estava muito mais claro agora. Ele vagamente se lembrou de abrir o cofre do 

tesouro em seus sonhos. Ele finalmente afrouxou a armadura mais interna, mas foi 

despertado pelo grito da Dama de Ferro. Ele pensou que havia um ataque e 

subconscientemente criou uma distância entre eles, preparando-se para defender. 

Aqueles presentes coletivamente deslocaram seus olhares para Shi Xueman. 

"Nada... nada demais". Shi Xueman apertou com força um sorriso no rosto e disse, com 

um pouco de distração: "Talvez eu estivesse me sentindo muito nervosa". 

Todos, simultaneamente, soltaram um suspiro de alívio. Ao ouvir suas palavras, Ai Hui 

também fez isso. 

"Ai Hui, como está sua lesão nas costas?", Perguntou Jiang Wei, com a voz cheia de 

preocupação. 

"Lesão nas costas?" Deixando a guarda para baixo, Ai Hui levantou-se e esticou os 

membros moles e doloridos. Eles não tinham sentidos iguais aos dele próprio. Ele 

balançou a cabeça, dizendo: "Eu tenho a atadura e não estou machucado". 

                                                           
1 No último capítulo, eu tinha traduzido como Mulher de Ferro, mas assim não faria sentido nos 
próximos parágrafos, então mudei de Mulher de Ferro para Dama de Ferro. 
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Ele se virou e, de fato, as manchas de sangue desapareceram completamente. Todos 

ficaram completamente chocados. Se não fosse pelos buracos bem amontoados em sua 

camisa, eles pensariam que as manchas de sangue tinham sido sua alucinação. 

Mas o fato de que Ai Hui estava ileso permitiu que eles finalmente parassem de se 

preocupar e fossem completamente aliviados. Ai Hui era seu pilar de apoio. Se alguma 

coisa acontecesse com ele, ninguém saberia aonde ir ou o que fazer depois. 

"Vamos aproveitar esta oportunidade para descansar." Ai Hui recuperou-se. 

Os outros assentiram um após o outro antes de se dispersarem. A batalha havia drenado 

completamente toda a energia elementar deles. Depois de toda a tensão e o medo, todos 

eles ficaram com uma fadiga sem precedentes. 

Ai Hui também se preparou para meditar. Ele queria verificar-se se tinha lesões 

internas. 

Ele percebeu que Shi Xueman não estava se movendo e pediu por preocupação: "Você 

está bem?”. 

Neste ponto, Shi Xueman já havia se acalmado e não havia alegria nem raiva em seu 

rosto. "Estou bem." 

"Descanse enquanto você puder, os demônios de sangue podem aparecer a qualquer 

momento". Ai Hui lembrou-a. 

Shi Xueman assentiu e mudou o tópico. "Você me chamou de Dama de Ferro mais 

cedo?" 

O rosto severo de Ai Hui ficou lento. Não é bom, estou morto! Por que eu derramei 

meus pensamentos? Não posso esperar para fugir dessa Dama feroz, então por que eu a 

provoquei? Não estou cavando meu próprio túmulo? 

Como... Como... 

O cérebro de Ai Hui estava girando rápido, embora não houvesse nenhuma mudança em 

sua expressão. Calmo e recolhido, ele disse: "Você ouviu errado. Eu disse uma doce 

dama vestida de branco e azul.”. 

"Oh, sim?" Shi Xueman deu a Ai Hui um meio sorriso. 

Sua resposta deu a Ai Hui arrepios, mas ele sabia com certeza que ele não iria admitir 

isso. Com um olhar fixo, ele a questionou de volta, "Algum problema?”. 

"Você acha que eu sou doce?” Shi Xueman perguntou ao dar a Ai Hui aquele mesmo 

olhar estranho. 

Agora ele tinha arrepios e os cabelos em todo o corpo estavam de pé. Tendo 

experimentado inúmeras situações de quase morte, Ai Hui mostrou sua forte força 

mental. Num momento como este, ele teve que manter sua compostura. 
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Se ele não perseverasse, a Dama de Ferro certamente mostraria qual o significado de 

ferro! 

Sua mente trabalhou rapidamente. Para ser honesto, ele não sentiu que uma "doce 

dama" poderia estar associada a Shi Xueman, mas ele havia dito de alguma forma, então 

ele teve que reconciliar esses dois, não importa o que! 

Como… 

Uma luz divina passou por sua mente quando ele se tornou determinado 

instantaneamente. À vontade, ele disse, naturalmente: "Você é uma Elementalista da 

Água, que me lembra das nuvens e da água nascente nas montanhas. Como as pessoas 

do Território Antigo sempre dizem, a água das nascentes da montanha é um pouco 

doce". 

A cor vermelha assumiu o rosto meio sorridente de Shi Xueman. 

Ao ver isso, Ai Hui aproveitou a oportunidade para terminar a conversa. "Sigh, basta 

fingir que eu não disse nada. Vou verificar minha condição." 

Tenho que ficar longe da Dama de Ferro! 

Ai Hui saiu com sua expressão perfeita e calma, embora ele estivesse mais do que 

ansioso para sair da sala. 

Jiang Wei informou-o de que os poucos companheiros da cabana se tornaram resíduos 

de ossos. Ai Hui assentiu sem dizer nada. Ele quase não teve tempo de se preocupar 

com sua própria vida, então não basta dizer, ele não se incomodou com as mortes desses 

companheiros. Se mesmo Jiang Wei e Sang Zhijun pudessem estar calmos sobre isso, 

não era algo digno de menção a Ai Hui. 

Imagine quantos perecerão hoje. 

Sentada debaixo da árvore de mensagens, Ai Hui soltou um longo e profundo suspiro. 

Ele percebeu que dizer que apenas essas duas linhas causavam uma camada de suor se 

formar em todo o  seu corpo. 

No entanto, pelo menos ele conseguiu enganá-la. Ainda bem que já passou, ainda bem 

que já passou... 

Dentro da sala, a luz do sol brilhava pela janela. A poeira flutuava em linha reta pelo 

raio de luz. Havia uma paz indescritível. 

Com o brilho da luz, os olhos ligeiramente fechados de Shi Xueman eram como um 

caçador que encontrou uma presa há muito aguardada. O caçador sussurrou de maneira 

mordaz, "Finalmente, eu encontrou você". 

A dor macia no peito lembrava que tudo o que acontecera não era uma ilusão. Ninguém 

que entrou no quarto percebeu que algumas das fivelas da armadura tinham sido 

desbloqueadas. 
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A história sempre foi surpreendentemente semelhante. 

Ela sabia agora por que sua reação tinha sido tão intensa quando Ai Hui envolveu-se em 

torno de seu corpo. Não foi apenas por causa desse incidente inesquecível, antes mesmo 

de aprender a verdade, sua mente subconsciente já havia notado as semelhanças entre as 

duas experiências. Isso a deixou 100% certa de que Ai Hui era, na verdade, o cara da 

batalha cega. Foi pela maneira como ele desabotoou sua armadura... Era exatamente a 

mesmo. 

Os mesmos movimentos, e aquela aderência abominável... 

Seu rosto estava vermelho novamente. Ela apertou os dentes. Não havia necessidade de 

verificar, sabia que haveria dez impressões digitais! 

Dez... Cinco a mais do que da outa vez! 

Vil! Droga! 

A raiva no peito dela surgiu. Ela não podia esperar para finalizar aquele maldito sujeito 

com sua lança. 

Não, isso seria muito fácil para ele! 

Havia chamas irritadas em seus olhos. Quão humilhante para ela passar pela mesma 

degradação duas vezes. Ela queria que Ai Hui a devolvesse mil vezes. 

É assim mesmo! 

Shi Xueman estava além de determinada. Ela fez um voto em seu coração para nunca 

esquecer esse momento. 

A raiva dentro de seu peito diminuiu quando um sorriso apareceu na esquina de seus 

lábios. Ela perdeu muito desta vez, mas ela finalmente tinha bloqueado seu alvo. 

Enquanto ela era clara sobre o alvo, ela tinha muitos caminhos e meios para lidar com 

ele. 

A coisa mais importante agora era sobreviver a este desastre de sangue. 

Como ela poderia deixar Ai Hui morrer? Afinal, ele era seu salvador. Claro, alguns 

favores tiveram que ser devolvidos. Ela poderia lentamente se vingar... Heh heh, água 

de nascente da montanha, eu vou deixar você saber o quão doce é ... 

O espírito de luta de Shi Xueman estava em um alto histórico. Ela estava excitada. 

Sob a árvore de mensagens, Ai Hui verificou-se cuidadosamente se tinha lesões 

internas. O que o aliviou um pouco foi o fato de que seus sete palácios ainda estavam 

intactos. Esta era a coisa sobre a qual ele estava mais preocupado. Afinal, os palácios 

foram destruídos uma vez e depois restaurados. Ele não tinha certeza se eles poderiam 

suportar uma pressão tão grande. 
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Enquanto ele estava operando o [Arqueamento Dorsal do Peixe] em defesa, ele também 

estava usando a [Ursa Maior], então o impacto do ataque havia sido distribuído 

uniformemente entre os sete palácios. 

Parecia agora que os sete palácios eram mais confiáveis do que imaginara. 

Agora, certo de que ele não estava ferido, ele não parou. Ele olhou indubitavelmente 

para a árvore de mensagens por um tempo antes de procurar um pincel e escrever em 

uma folha. 

"Desde os lobos de sangue, o derramamento de sangue tornou-se mais grave. A floresta 

fora da cidade tornou-se o ninho dos demônios de sangue. A floresta pode devorar os 

demônios de sangue mais fracos e canalizar seu poder em um demônio de sangue 

particular para criar um ainda mais forte. Isso é chamado de refinamento de sangue. 

Toda a cidade foi atacada. Encontramos dois grupos de formigas de sangue. Felizmente, 

ainda estamos vivos". 

Ai Hui não sabia o porquê, mas queria dizer ao sujeito que se chamava Prisioneiro. Ele 

queria falar sobre quase perder a vida e a cidade em chamas. Ele não estava com medo, 

mas sentiu uma tristeza indescritivelmente sombria. 

Ele queria escrever um pouco, dizer um pouco. 

Independentemente dos segredos ou conselhos sobre não provocar o Sangue de Deus 

foram esquecidos. Talvez todos eles morressem aqui hoje, quem poderia se importar 

tanto? 

Olhando para a mensagem sumindo devagar, Ai Hui ficou perdido no pensamento. 

Ele recuperou seus espíritos. Ele não havia morrido, não é? 

Ele pensou no sonho que ele tinha tido. Ele ainda encorajava o Fatty a não desistir de 

sua vida... Eh? Fatty? 

Os sons de pulverização de fogo pousaram em seus ouvidos, e ele encontrou Fatty com 

muita facilidade. Fatty era como um lança-chamas, nunca sabendo o significado de estar 

cansado. Ele ainda estava lançando chamas. 

De repente, Ai Hui pensou em uma certa cena da batalha anterior. 

Fatty estava completamente ileso... e ele estava protegendo Jiang Wei, Sang Zhijun e 

Wang Xiaoshan ... 

Uma luz passou por seus olhos. Certo, os demônios de sangue atacaram aqueles 

companheiros na cabana, atacaram a todos, exceto Fatty! 

Poderia ser que havia algo sobre Fatty que odiavam? 

Se eles pudessem descobrir o que era, eles poderiam conter as formigas de sangue e 

fazê-las evitar as pessoas? 
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A mente de Ai Hui estremeceu! 

A primeira coisa que ele pensou era nas chamas. Muitas bestas selvagens tiveram o 

instinto de temer o fogo. Poderia ser que as formigas de sangue o odiassem também? 

Não! Os caras da cabana eram Elementalistas de Fogo, mas também foram comidos e 

reduzidos à resíduos de ossos. Mesmo os equipamentos que contêm energia elementar 

do fogo foram engolidos pelas formigas de sangue. 

Se não fosse fogo, então, o que era? 

Poderia ser... Pimenta? 

Ai Hui perguntou a Lou Lan em voz alta: "Lou Lan, além de ovo da serpente com asas 

de fogo e pimenta, o que mais estava na sopa de dragão que você deu ao Fatty?”. 

"Grama de Espada de Estrela, Erva Triangular e Pó de Madeira Macia". Lou Lan 

respondeu com precisão. 

Eles eram ingredientes comumente vistos. Ai Hui estava ainda mais convencido por sua 

conjectura. Ele perguntou com urgência: "Ainda temos pimenta em casa?”. 

"Há algumas sobrando." Lou Lan ficou intrigado com Ai Hui. 

Ai Hui ficou muito feliz e disse apressadamente: "Pegue todas!”. 

"Não há problema, Ai Hui". 

 


