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Um pouco surpresa, Shi Xueman olhou para a árvore de mensagens. 

Ela não tinha ideia de com quem Ai Hui estava se comunicando, mas não se intrometeu. 

O que a surpreendeu foi a habilidade da árvore de mensagens para se comunicar com 

alguém que estava fora dos limites da cidade. Então, novamente, esta não era uma 

árvore de mensagens comum, mas sim um espécime da primeira geração. 

A comunicação entre a Cidade do Pinho Central e o mundo exterior estava quase 

completamente quebrada. A única árvore de mensagens ainda totalmente ativa dentro da 

cidade foi aquela na residência do prefeito. Ela usou isso para se comunicar com sua 

família após o surto da catástrofe de sangue. 

"Posso usar esta árvore de mensagens?", Perguntou Shi Xueman. 

Ai Hui acenou com a mão sem olhar e respondeu: "Vá em frente". 

Shi Xueman achou risível que uma folha de sua própria árvore de mensagens estivesse 

pendurada nesta. Ai Hui provavelmente nunca adivinharia que Shi Xueman era 

realmente "um mau negócio". 

Um mau negócio... 

A divertida expressão de Shi Xueman tornou-se uma careta quando ela pendurou uma 

nova folha no lugar da que ela colocou anteriormente. Ela pensou em seu avô 

apaixonado, que deve ser atormentado com preocupação e chegando perto de lágrimas. 

Lembrando-se de que ela era muito mais forte do que antes, manteve as emoções em 

questão e escreveu sua mensagem na folha. 

Assim que terminou de escrever, o reitor entrou no beco. 

O reitor ficou chocado ao ver o quintal completamente transformado que estava cheio 

de cadáveres de formigas de sangue. Ainda mais notável era a equipe, especialmente Ai 

Hui. Fazia apenas alguns dias que o reitor o viu pela última vez, e ele já ativou sete 

palácios! 

Ai Hui era um gênio que tinha sido negligenciado? 

O reitor ficou abatido. Em todos os seus anos como reitor, ele nunca se encontrou com 

uma dessas aberrações. 

"Parece que a luta foi bem. E pensar que eu estava preocupado com sua segurança. 

Hmm, não havia mais de você?", Perguntou o reitor quando notou os números que não 

se somavam. Ele lembrou que o grupo de Shi Xueman tinha mais membros do que 

apenas ela e Sang Zhijun. 

"As formigas de sangue..." Sang Zhijun respondeu com um tom triste. 

Os olhos de Shi Xueman ficaram um pouco injetados em sangue enquanto Duanmu 

Huanghun murmurava baixinho. 
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Ai Hui olhou fixamente para eles. Eles tinham habilidades de atuação de primeira 

qualidade... Até mesmo alguém tão burro como o ingrato poderia se apresentar tão bem! 

Não importa a incompetência ou a mediocridade, a pretensão era, de fato, a habilidade 

natural das gerações mais jovens de famílias influentes. No mundo áspero e revoltante 

dos ricos e influentes, a pretensão era essencial para a sobrevivência. 

Aqueles no topo das famílias existiam acima de todas as outras autoridades e regras, 

livres para agir como desejam. Mas antes que eles pudessem chegar a tal nível, os 

membros mais novos não conseguiram escapar dos grilhões de seu ambiente. 

O reitor suspirou profundamente. Um levantamento rápido das pilhas de cadáveres de 

formigas de sangue que derramaram o solo era suficiente para ele visualizar a luta 

amarga que deveria ter ocorrido. Felizmente, Duanmu Huanghun e Shi Xueman 

estavam seguros e sadios... O número de mortes que ele testemunhou serviu para 

adormecer suas emoções. Depois de ver uma série de professores poderosos caírem 

diante dele, o que eram as mortes de alguns estudantes? 

Ele iria sobreviver a esta catástrofe? O reitor era profundamente pessimista de suas 

chances. 

Ele igualmente duvidava de suas chances de sobrevivência até que chegassem os 

reforços. 

Mas ainda assim ele não esqueceu seu dever como reitor. Não importa o seu 

pessimismo, ele não poderia transmitir esse sentimento aos alunos. O reitor começou a 

encorajá-los e consolá-los: "Vamos nos animar e não deixar a nossa imaginação ficar 

selvagem. Ainda há brigas a serem travadas”. 

"Como é a situação dentro da cidade?" Shi Xueman tomou a iniciativa de perguntar. 

O reitor hesitou por um momento antes de decidir não enfeitar. "A situação é terrível. 

Perdemos o controle de quase um terço da nossa terra. O que é pior é que as formigas de 

sangue começaram a se transformar”. 

"Transforme?", Ai Hui e Duanmu Huanghun perguntaram em uníssono. 

"Sim, nós suspeitamos que a energia elementar seja o que está dirigindo a 

transformação do sangue". 

Ai Hui estremeceu um pouco depois de ouvir isso. Ele entendeu mais do que seus 

colegas sobre os demônios de sangue. De volta ao Jardim da Vida, ele tirou as mesmas 

conclusões depois de observar sua sensibilidade à energia elementar. Em outras 

palavras, a energia elementar era altamente atraente para esses demônios de sangue. 

Sangue de Deus; refinamento de sangue; usando energia elementar como alimento; 

transformando-se depois de devorar os elementalistas... 
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Um arrepio percorreu a sua coluna vertebral. O Sangue de Deus realmente tentou 

destruir o Avalon de Cinco Elementos? Eles consideraram todos os outros 

Elementalistas como presas? 

Observando o choque e a preocupação com os rostos de seus aliados, ele percebeu que 

dizer que tudo o que sabia sobre o desastre do sangue só serviria para assustá-los. 

Ele decidiu manter todas as últimas palavras sobre isso para si mesmo. 

A revelação de seu conhecimento os ajudaria a fugir da Cidade do Pinho Central? Isso 

os ajudaria a sobreviver a esse perigo? Não. 

Pelo contrário, ele estaria abrindo a caixa de Pandora se ele dissesse a eles. Mesmo que 

ele conseguisse sair desta vida, não haveria fim para seus problemas e provavelmente 

enfrentaria encarceramento e interrogatórios repetidos. E uma vez que os superiores não 

ficariam satisfeitos com as respostas obtidas através de questionamentos gentis, eles 

definitivamente se transformariam em métodos de tortura mais cruéis para aliviar suas 

preocupações. 

Mesmo que de alguma forma conseguisse sobreviver a tudo isso e se tornar um herói, o 

Sangue de Deus certamente procuraria se vingar dele. 

Falando verdadeiramente, entre o Sangue de Deus e o Avalon dos Cinco Elementos, Ai 

Hui considerou o primeiro mais alto. Apesar de sua fraca aparência, os planos que eles 

chocaram eram muito além dos do Avalon dos Cinco Elementos. Mesmo agora, o 

Avalon dos Cinco Elementos ainda não havia compreendido completamente a situação 

atual. 

Quando uma organização subterrânea com centenas de anos de esquemas finalmente 

decide agir, seus preparativos certamente devem estar completos. 

O velho prisioneiro mencionou que o Sangue de Deus tinha seis Apóstolos de Deus, e 

Ai Hui acreditava que isso fosse verdade. Se havia ou não seis, no entanto, era algo com 

o qual ele não tinha certeza. 

Se capturado por Mil Yuan novamente, ele provavelmente acharia melhor se render... 

E se ele não fosse bom o suficiente para se tornar um Elementalista de Sangue, então ele 

teria que aceitar esse fato. Acabar com os mortos ainda era melhor do que viver uma 

vida miserável. Ai Hui decidiu encontrar algum tempo para conversar com Fatty sobre 

isso. 

Ai Hui manteve um rosto reto enquanto sua mente funcionava. 

Ele só divulgaria esses pensamentos para Fatty e Lou Lan. 

"Se assim for, precisamos recuperar todas as áreas perdidas e eliminar até a ultima 

dessas formigas de sangue que continuam a se transformar", disse Shi Xueman 

gravemente. 



Capítulo 184 – Ordem de Imobilização de Toda Cidade 
 

Avalon dos Cinco Elementos – Volume 02 Página 4 
 

O reitor ficou satisfeito ao ver a expressão resoluta de Shi Xueman enquanto dizia estas 

palavras. Ela era verdadeira filha de Shi Beihai. 

"De fato, essa é a opinião do prefeito também. Devemos recuperar as áreas perdidas a 

todo custo antes que as formigas de sangue se transformem. Todos estarão envolvidos 

nesta operação, até estudantes e residentes. Estou aqui para informá-los sobre essa 

operação, e outra pessoa virá mais tarde para informá-lo sobre sua missão. Esta é uma 

ordem de mobilização em toda a cidade!” 

"Sim!", Shi Xueman respondeu, endurecendo seu corpo e dando uma saudação. 

"Aceitamos este pedido!" 

Ela não era a única a fazê-lo. Duanmu Huanghun, Sang Zhijun e Jiang Wei também 

cumprimentaram o pedido. No Avalon dos Cinco Elementos, os cidadãos comuns 

normalmente não estavam envolvidos em operações. Como tal, uma ordem de toda a 

cidade sinalizou quão perigosa a situação se tornou. 

Ai Hui e Wang Xiaoshan não fizeram a saudação. Vindo do Território Antigo, eles não 

estavam acostumados a tais formalidades. 

"Vou dizer-lhes que façam o seu melhor para evitar dividir alguns de vocês", disse o 

reitor enquanto olhava novamente para os cadáveres de formigas de sangue. "Depois de 

estar juntos por algum tempo, vocês devem ter construído um relacionamento uns com 

os outros. Em vez disso, enviaremos alguns alunos para reforçar o seu grupo, por isso, 

procure por eles.” 

O olhar do reitor pousou em Ai Hui, sabendo que ele era o membro central desse grupo. 

Shi Xueman de repente falou: "Uma vez que uma ordem de toda a cidade está em vigor, 

e estamos atualmente em estado de guerra, podemos agir de acordo com a lei marcial 

sobre estudantes que desobedecem a ordens?”. 

Os membros atuais tinham plena fé nas ordens de Ai Hui, mas agora os recém-

chegados. Ela não queria trazer algo assim, logo depois de testemunhar a morte de seus 

companheiros, era fundamental estabelecer o registro. Em tempos de paz, a falta de 

solidariedade afetou apenas os relacionamentos, mas em tempos de guerra, isso poderia 

levar a mortes. 

Todos olharam para o reitor. 

O reitor ficou surpreso. Ele não acharia estranho se Ai Hui tivesse sido o único a 

perguntar isso. A partir de suas conversas, o reitor descobriu que Ai Hui não era fácil de 

lidar; O garoto simplesmente não se comprometia sem uma barganha. Aquele que 

perguntou isso agora, no entanto, era Shi Xueman, o que significava que Ai Hui já 

ganhara a confiança de Shi Xueman e dos outros. 

Ele era bastante... Esse sujeito. 
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O reitor não tinha ideia de como Ai Hui conseguiu realizar isso, mas sua avaliação do 

menino foi aumentada um pouco. Shi Xueman e Duanmu Huanghun eram, afinal, não 

conhecidos por suas personalidades fáceis. 

"Definitivamente! Os desertores devem ser executados, e ninguém está isento disto”, 

declarou o reitor. 

Todos ficaram tensos ao ouvir as palavras "desertores" e "executados". Essas palavras 

refletiram a graça da situação e prefiguravam o abate que logo se seguiria. 

"Eu preciso de alguns suprimentos adicionais", informou Ai Hui, quebrando seu 

silêncio. 

O reitor suspirou. "Vou tentar o meu melhor para obter o que você precisa". 

Com uma ordem de mobilização em toda a cidade, mesmo indivíduos como Shi 

Xueman e Duanmu Huanghun tiveram que ir para a linha de frente. Qualquer pessoa 

apanhada em retirada seria severamente punida, possivelmente implicando toda a 

família. 

O reitor não teve nenhuma opinião sobre este assunto, uma vez que a autoridade para 

aprovar tal ordem estava unicamente nas mãos do prefeito. Não havia mais uma 

escolha, considerando suas circunstâncias sombrias. 

Se Shi Xueman e o resto morressem como resultado da ordem de mobilização da 

cidade, ninguém culparia a cidade ou a academia porque seria considerada uma honra. 

Foi uma coisa boa para o reitor também, para não ter que proteger mais Shi Xueman e 

os outros. 

Ver os cadáveres de formigas de sangue reafirmou esse sentimento. 

Manter os alunos longe da luta não era muito diferente de enviá-los diretamente para 

suas mortes. Mesmo que eles soubessem sobre suas mortes iminentes, o retiro não era 

mais uma opção para ninguém. 

Quantos estudantes iriam morrer? O reitor não se atrevia a pensar muito sobre isso. 

Ele escolheu uma série de alunos talentosos para serem colocados sob os cuidados de Ai 

Hui. Ele não tinha certeza do que viria disso, mas queria deixar alguma esperança para o 

futuro da Academia do Pinho Central. 

Ai Hui também era um estudante e, também poderia cuidar deles. 

"Meu mestre e minha professora estão bem?", Perguntou Ai Hui. 

"Não se preocupe. A oficina de bordados é o local de proteção chave.” 

As palavras do reitor dissiparam as preocupações de Ai Hui. 

Logo depois, o reitor trouxe cerca de 100 alunos, cada um deles sido escolhido à dedo. 
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Ai Hui reconheceu a maioria deles como os mais brilhantes da Academia do Pinho 

Central. 

Ele olhou para o reitor que inesperadamente colocou tanta confiança nele. 

"Eu deixo eles em suas mãos", o reitor anunciou com cansaço. "Quanto aos 

reabastecimentos solicitados, você terá que fazer uma viagem às lojas. Eles 

concordaram com seu pedido, mas os recursos são muito limitados”. 

Ninguém poderia ter imaginado as realizações futuras que viriam desses jovens tristes e 

assustados reunidos neste salão. 

 


