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Ai Hui meditou por muito mais tempo desta vez. Quando terminou, já era o anoitecer. 

Todos os traços de exaustão desapareceram de seu corpo, um testemunho da eficácia de 

entrar em um estado meditativo ao mesmo tempo em que empunhava a espada. As 

anteriores rotações do ciclo circulatório foram conduzidas apenas pelos pulmões, mas 

agora o embrião da espada aumentou seus movimentos também. 

O sol se aproximou do horizonte, sinalizando o fim de outro dia. 

O massacre da manhã ficou fresco nas mentes de todos. Um medo persistente pairava 

sobre as bordas de suas mentes conscientes como uma coluna dissipadora de fumaça. 

No mínimo, agora estavam muito mais calmas do que tinham sido pela manhã. 

A boa notícia foi que Jiang Wei e Wang Xiaoshan conseguiram alcançar 

simultaneamente um avanço. 

Ao comparar níveis de base, Jiang Wei foi muito mais fraco do que Sang Zhijun. Em 

termos de proezas de luta, no entanto, eles eram iguais. 

Sang Zhijun treinou no [Técnica de Fusão de Flechas]. Embora formidável, a técnica 

gastou grandes quantidades de energia elementar, e embora ela estivesse perto de 

alcançar os Oito Palácios Completos, ela permaneceu amadora quando se tratava da 

[Técnica de Fusão de Flechas]. Apesar de sua capacidade de fundir três flechas, ela só 

poderia usá-lo algumas vezes. 

A vantagem do Arco Longo de Seda Dourada estava em sua velocidade de disparo, mas, 

inversamente, isso tornou os tiros mais fracos. Em comparação com as flechas 

disparadas do Arco Montanha de Pedra de Jiang Wei, as lançadas do Arco Longo de 

Seda Dourada de Sang Zhijun foram consideravelmente mais fracas. Com níveis de 

base aumentados, eles acabariam por encontrar e usar uma variedade maior de 

habilidades de energia elementar para lidar com o esgotamento. Essas habilidades 

complementariam o Arco Longo de Seda Dourada, permitindo que o seu usuário 

superasse a perda inerente de energia enquanto ganhasse uma vantagem com seu 

aumento da velocidade de disparo. 

Mas por enquanto, Jiang Wei foi mais eficaz em seu papel. 

Passar para o quinto palácio foi um avanço significativo. 

Ai Hui pensou muito em Jiang Wei. 

Jiang Wei era pé no chão, diligente e confiável. Tudo o que ele precisava para garantir 

um futuro brilhante era um legado poderoso. 

Em comparação com Jiang Wei, Wang Xiaoshan não ocupou tanta presença, e a 

ativação de seu terceiro palácio foi uma surpresa para Ai Hui. 

Ai Hui nunca teve a intenção de Wang Xiaoshan desempenhar um papel importante na 

batalha, tendo em mente outros planos. 
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Ele precisava de Wang Xiaoshan para manter as paredes. As divisões perimetrais 

destruídas anteriormente já foram corrigidas por Wang Xiaoshan. De volta ao Jardim da 

Vida, Ai Hui percebeu que, embora faltasse em nível básico e coragem, ele era 

altamente imaginativo em seu uso de lama. Só depois descobriu que Wang Xiaoshan 

veio de uma linha de pedreiros, que contava como um tipo de conhecimento herdado. 

A parede recém-reparada era completamente diferente. As farpas de pedra densamente 

embaladas alinhavam toda a parede, fazendo parecer que tinha crescido espinhos. Wang 

Xiaoshan também tomou em consideração os poderes destrutivos dos demônios de 

sangue e reconstruiu as paredes com maior largura e altura do que antes. 

Sang Zhijun e Shi Xueman lamentaram a terrível estética do novo Salão de 

Treinamento. 

Todo o lugar havia se transformado completamente sob o uso liberal de Wang Xiaoshan 

de sua criatividade. 

Lou Lan teve interesse em Wang Xiaoshan. Embora o último não tenha sido tão 

habilidoso no controle da energia elementar da terra, ele foi excepcionalmente 

habilidoso na construção. As estruturas complexas das paredes perimetrais 

reconstruídas tornaram-na menos agradável aos olhos, mas as paredes eram muito mais 

fortes do que antes com as novas adições. 

Bangwan atacou a parede com seu [Florescer Verdejante] com todo o poder, mas só 

conseguiu desalojar um pequeno pedaço da parede de cerca de meio metro de diâmetro. 

Todos tinham um novo nível de respeito por Wang Xiaoshan. 

A parede perimétrica original teria colapsado instantaneamente sob esse ataque. 

Além disso, Wang Xiaoshan construiu fortalezas mais robustas na parede 

especificamente para Jiang Wei e Sang Zhijun para permitir uma maior proteção. 

Wang Xiaoshan estava em estado de energia frenética, ignorando todos ao seu redor. 

Ele se transformou completamente em uma pessoa diferente. 

O foco era uma força mística. Ele concedeu carisma aos que faltavam, aumentou a 

estatura de um indivíduo manso e permitiu que os indivíduos mais comuns se 

destacassem entre a multidão. 

Fatty estava focado em cuspir as chamas também. 

"Será que o Fatty ficará bem se ele continuar assim?", Perguntou Ai Hui a Lou Lan, um 

pouco preocupado. 

Uma luz amarela familiar brilhou nos olhos de Lou Lan quando ele deu a Fatty uma 

varredura completa. Ele disse: "Não se preocupe, Ai Hui, ele ficará bem. A condição de 

Fatty é extremamente favorável. Ele já completou seu terceiro palácio, e constantemente 

cuspir fogo aumentou a vitalidade de sua energia elementar de fogo por uma boa 
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quantidade. A energia elétrica do fogo em seu corpo começou a se estabilizar e deve ser 

terminada em cerca de três horas mais”. 

Seu terceiro palácio... Essa velocidade incrível! 

Jiang Wei e Wang Xiaoshan também alcançaram avanços. Ai Hui lembrou o quão 

difícil foi para ele ativar um único palácio. Usando até dez milhões de Yuan de 

ingredientes, de fato, valia a pena considerando os avanços que ajudara a desencadear. 

Certamente você recebe o que você paga. 

Não era de admirar que aquelas crianças de famílias influentes tivessem altos níveis de 

base. 

Ai Hui, que estava sofrendo uma dor macia, mudou-se para onde Duanmu Huanghun 

estava de pé e curiosamente perguntou: "Por que seu nível de base é tão baixo? Você 

não pode ativar mais palácios comendo mais alimentos elementares?”. 

Duanmu Huanghun olhou para Ai Hui com desdém e resmungou com força. "Oque 

você sabe! Os acessos abruptos resultarão em bases fracas, tornando difícil tornar-se um 

grande mestre”. 

Sang Zhijun explicou ainda mais: "Usar alimentos elementares para aumentar o nível de 

base não é difícil, mas também não são todos os arco-íris e a luz do sol. O colega de 

classe Duanmu tem ambições de longo alcance e com seu talento inato, ele não precisa 

de tais atalhos ". 

Sang Zhijun continuou a destacar as muitas nuances de usar alimentos elementares. Os 

gênios de famílias influentes, como Shi Xueman e Duanmu Huanghun, normalmente 

consumiam alimentos elementares para ajudar a nutrir suas fundações, em vez de 

aumentar seus níveis de base. 

Além disso, um grande número de artes absolutas exigiu uma base sólida e, portanto, 

apressar-se a aumentar o nível de base nem sempre foi o melhor. O maior esforço gasto 

em acumular energia elementar acabou significando mais benefícios. 

Ai Hui finalmente entendeu. Ele, no entanto, não se importava muito com essas 

armadilhas. Ele não tinha certeza se ele mesmo viveria para ver amanhã, então por que 

ele se preocuparia com essas coisas? Os efeitos colaterais ocultos foram um problema 

para o Ai Hui do futuro. Por enquanto, aumentar seu nível de base foi a melhor maneira 

de aumentar suas chances de sobrevivência. 

Grande-Mestre? Isso não era algo que ele já havia considerado antes. 

"Oh, então você deseja se tornar um grande mestre?", Perguntou Ai Hui enquanto ele 

circulava em volta de Duanmu Huanghun, clicando em sua língua. 

Duanmu Huanghun arrogantemente bufou, falando com desdém: "O que um 

estrangulamento saberia das aspirações de um cisne!”. 
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"Então, por que você comeu tanto na noite passada?", Perguntou Ai Hui com rapidez, 

levantando as sobrancelhas. "Hipócrita! Não pense que não vi você lamber o prato!” 

Duanmu Huanghun ficou atordoado. Um rubor vermelho rapidamente se arrastou sobre 

o rosto e até os ouvidos. Ele sentiu-se tão envergonhado que queria encontrar um buraco 

no chão para se esconder. 

Para ele, lambendo o prato também era... 

Perto, Shi Xueman também tinha um olhar embaraçado no rosto. A sopa era tão 

deliciosa que ela quase lambeu a tigela também. 

Uma folha na árvore de mensagens acendeu, atraindo a atenção de Ai Hui para longe de 

seus planos de humilhar implacavelmente Duanmu Huanghun. 

Provavelmente porque ele estava bem descansado, Ai Hui estava em um estado de 

espírito muito mais calmo do que ele estava de manhã. Ele se aproximou da árvore de 

mensagens e olhou a folha brilhante. 

"Peço desculpas por ter conseguido ver sua mensagem apenas agora, mas estou ainda 

mais com remorso que não saiba como ajudá-lo. O refinamento do sangue permite a 

criação de guerreiros extremamente poderosos conhecidos como apóstolos. Até onde eu 

sei, são seis, e o Sangue de Deus flui dentro de seus corpos. Você deve ser 

extremamente cauteloso ao encontrá-los e tentar fugir o mais rápido possível. Você 

poderia talvez descrever como é o refinamento do sangue?” 

Apóstolos de Sangue... Uma figura vermelha surgiu na mente de Ai Hui. 

Mil Yuan ... 

Ai Hui riu amargamente em seu coração. Havia apenas seis deles, ele já conheceu um. 

Tanta sorte. 

Ele pensou por um tempo antes de escrever. 

"Já encontrei um deles, uma senhora, e quase perdi minha vida. As árvores fora da 

cidade tornaram-se excepcionalmente grandes, e em numerosas raízes que pendem das 

árvores que se assemelham aos vasos sanguíneos, um fluido vermelho sangue circula. 

Eu estava vinculado por essas raízes que então perfuraram minha pele. Senti uma 

sensação de queimação extrema em todo o meu corpo e logo perdi a consciência. 

Agradeça aos céus que ainda estou vivo, embora ainda não tenha entendido o que está 

acontecendo”. 

Uma resposta veio logo depois. Ai Hui podia sentir a agitação do velho. 

"Eu entendi! Eles estão usando a técnica de canalização de raiz! Perdoe minha perda de 

compostura, mas nunca recebemos relatórios concretos sobre o veneno do sangue antes. 

A técnica de canalização de raiz permite que as plantas liguem e canalizem substâncias. 

É uma herança de um Elementalista da Madeira pouco ortodoxa. Quanto ao fluido 

dentro dessas raízes, ainda não sei”. 
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Ai Hui ficou momentaneamente distraído. Esta foi sua primeira vez que ouviu uma 

dedução em relação ao Sangue de Deus. Esse era o tipo de mensagens que podiam ser 

úteis para ele. 

Ele anotou rapidamente todas as suas observações. 

"Houve muitos tumores nas árvores que vieram à vida uma vez que as raízes penetraram 

em um Elementalista. Esses tumores se mexiam sem parar quando ativos, pareciam um 

rosto torcendo pelas suas características. O refinamento do sangue parece exigir muito 

do seu alvo. Eu vi Elementalistas que não conseguiram suportar explodindo.". 

"Tumores de árvores? Eles podem estar devorando espíritos, espíritos parasitas ou 

rostos espirituosos confinados dos antigos métodos de refinamento do sangue. O 

refinamento do sangue tem requisitos elevados em relação à constituição. O número de 

demônios de sangue que operam em grupos, como a formiga de sangue começará a 

diminuir com o passar do tempo. Os demônios de sangue que você enfrentará mais tarde 

serão muito mais fortes, mas eles agem por conta própria". 

Ai Hui soltou um suspiro de alívio ao ler que os grupos de demônios de sangue 

diminuirão. Enfrentando demônios de sangue mais fortes, no entanto, seria outra dor de 

cabeça. 

"Parece que as formigas de sangue são sensíveis à pimentas, mas ainda temos que 

verificar essa conjectura. Depois de consumir Sopa do Dragão, um dos nossos amigos 

começou a cuspir chamas e as formigas de sangue pareciam evitar aproximar-se dele. 

As formigas de sangue não têm medo da energia elementar de fogo, então, isso te dá 

alguma ideia? "Ai Hui escreveu sua resposta. 

"Sim, isso traz algumas ideias para a mente. Você pode tentar misturar pimenta com 

pedras de pyracantha1 ou chamas de marca negra, ou talvez até enxofre vermelho e ver 

se eles têm algum efeito nas formigas de sangue ". 

Ai Hui finalmente recebeu uma resposta que esperava ver. Ele estava ansioso para dar 

uma chance. 

Impulsionado por um pensamento súbito, ele escreveu: "Eu os ouvi mencionar a força 

espiritual de sangue". 

"Força espiritual de sangue? Mesmo? Você tem certeza? Isto é impossível! Ninguém 

deve ser capaz de criar força espiritual de sangue. As antigas seitas de sangue não 

podiam fazê-lo, e não há mais nenhuma força espiritual neste mundo. Como é possível 

transformar a energia elementar em força espiritual? Não, poderia ser que a adição de 

energia elementar ao sangue cria força espiritual? Como isso funciona? Eu preciso 

pensar sobre isso, isso é simplesmente muito chocante!” 

Ai Hui podia sentir a extensão da agitação e da confusão do velho prisioneiro, mas ele 

não se burlava dele. Ouvir as três palavras "força espiritual de sangue" pela primeira vez 

o deixou em um estado de choque total também. 

                                                           
1 Pyracantha é um género botânico pertencente à família Rosaceae. 
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A força espiritual, a chave para desbloquear os vastos tesouros da Era do Cultivo! 

Ele sacudiu a cabeça, parando seus pensamentos selvagens antes de se extrapolarem. 

Ele estava mais interessado na outra sugestão do velho. 

Após sua comunicação com o velho desta vez, Ai Hui confirmou duas conjecturas. Ele 

agora estava certo de que o velho era um inimigo jurado do Sangue de Deus, e que seu 

grupo havia estudado intensamente para lidar com isso. Embora o grupo do velho não 

tivesse uma compreensão concreta da situação com o Sangue de Deus, eles sabiam um 

pouco sobre a organização por trás disso. 

Sob os olhares curiosos dos outros, cuidadosamente arrancou a folha do galho da árvore 

e pendurou-a em volta do pescoço. 

"Lou Lan, temos pedras de pyrcantha, chamas de marca negra e enxofre vermelho em 

casa?" 

 


