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"... Seus olhos de frio de pedra nos olhavam como se fossemos cordeiros enviados para 

ser abatidos. Ele era supostamente um dos alunos da academia, mas eu estava bastante 

seguro de que seu nome nunca apareceu nas duas primeiras fileiras. Talvez ele tivesse 

algumas capacidades únicas? Quem sabia! Independentemente disso, ele parecia ser 

uma pessoa de coração frio, como alguém que poderia nos enviar a nossas mortes. Eu 

desejava que aquele que nos liderasse fosse a respeitável Shi Xueman e não essa pessoa 

sem nome”. 

――Tirado do《Diário de Huo Yuanlong》 

Os tenros jovens de pé diante de Ai Hui lembraram o coolie1 que ele era há três anos. 

Sem qualquer vestígio de energia elementar, os coolies na Região Selvagem eram como 

bonecos de papel e eram destinados a ser tratados como forragem de canhão. Em face 

do desastre de sangue, esses estudantes relativamente formidáveis e inexperientes não 

eram muito mais fortes do que os coolies na Região Selvagem. Eles também eram 

apenas forragem de canhão. 

Ganhar com números sozinhos já não seria mais possível. Agora era o momento para 

que os especialistas brilhassem. 

Um Grande Mestre seria muito mais útil do que todos na Cidade do Pinho Central 

combinados. Se a cidade tivesse apenas um Grande Mestre, eles provavelmente teriam 

escapado até agora. 

Foi uma pena que não houvesse nenhum na Cidade do Pinho Central. 

Além de fazer uso de números, a cidade não tinha outras táticas disponíveis. Era como 

se os humanos estivessem imitando o uso das táticas de grupo das formigas de sangue. 

Na Cidade do Pinho Central de hoje, os seres humanos não eram muito melhores do que 

animais. 

Grupos recém-formados de cem pessoas foram reunidos nas ruas. Os líderes estavam 

gritando no alto de seus pulmões2 e acenando com os braços na tentativa de aumentar a 

moral das tropas. 

Ai Hui podia ver o medo escondido sob seus rostos apaixonados. 

O caos e o desespero encheram o ar quando a escuridão da noite envolveu a fumaça 

negra que estava aumentando em todos os lugares. 

As paredes e as casas quebradas bloqueavam partes das ruas enquanto os tijolos 

estavam espalhados por toda parte. As manchas de sangue secas estavam em todo lugar 

e o ar tinha o cheiro forte de sangue e fumaça. Os Jacks da Lanterna3 que bordaram os 

                                                           
1 Coolie (também grafado cooly, culi, kuli, quli, koelie) é um termo usado historicamente para designar 
trabalhadores braçais oriundos da Ásia, especialmente da China e da Índia, durante o século XIX e início 
do século XX.  
2 Com toda a sua força. 
3 É o apelido dado a uma abóbora iluminada feita como enfeite para o Dia das Bruxas. 
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dois lados das ruas agora estavam danificados e espalhados, fazendo com que os lados 

da rua pareciam pentes com dentes faltantes. As lanternas remanescentes irradiavam um 

brilho assustador e fraco, lançando sombras em toda a rua. A Cidade do Pinho Central 

sofreu uma mudança drástica. 

Ele nunca tinha visto nada assim, nem mesmo na Região Selvagem. 

No armazém, Ai Hui fez uma fila durante meia hora antes de conseguir encontrar o 

frenético oficial encarregado. O oficial reconheceu imediatamente Ai Hui, que deixou 

uma profunda impressão a última vez que se conheceram. 

"Quase nada é bom, embora você possa escolher dois itens. Eu recomendaria que você 

se apressasse.” 

O oficial gesticulou para a longa fila. 

Ai Hui sabia que não tinha tempo para se deslocar lentamente e escolher itens. Ele 

respondeu diretamente: "Tudo bem. Preciso de uma arma para um Elementalista de 

Fogo, algo parecido com um jarro de fogo.”. 

"Para o Fatty?", Perguntou o oficial. A lembrança do oficial pareceu ser muito boa, mas 

ele se lembrou de Fatty porque ele também deixou uma profunda impressão quando 

colocou a Montanha Estável4. 

"Isso mesmo", respondeu Ai Hui, balançando a cabeça. 

"Ha, vocês estão com sorte", disse o oficial, rindo. "Não há mais jarros de fogo, mas 

temos um tonel de fogo. Ninguém aceitou porque é muito pesado, mas acho que é muito 

adequado para ele". 

O oficial trouxe Ai Hui para um canto do armazém e apontou para um vaso enorme que 

era quase tão alto quanto ele. Ai Hui percebeu imediatamente por que ninguém queria 

usá-lo, era simplesmente muito grande. Os tonels que os Elementalistas de Fogo 

utilizavam eram mais caros quanto menores fossem. As Wu Lou5 de fogo eram um dos 

tipos mais pequenos, mas eram muito caras, então a maioria dos Elementalistas de Fogo 

usavam jarros de fogo. 

Na frente de Ai Hui era praticamente uma jarra de vinho6. 

"É útil?", Perguntou Ai Hui com ceticismo. 

"Claro", o oficial respondeu com naturalidade. "Pode ser enorme, mas é boa. Além de 

ser um pouco pesada, não tem outras deficiências". 

                                                           
4 É o nome da armadura que o Fatty pegou. 
5 Wu Lou é o tipo de cabaça que o Gaara do Naruto usa, mas em uma versão menor. 
6 A jarra de vinho citada aqui, são aquelas antigas grandes usadas para armazenar o vinho, como os 
toneis fazem hoje. 
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Ai Hui quase revirou os olhos para o oficial. Ser grande e pesada eram grandes 

deficiências. Ele imaginou que Fatty vestindo a armadura Montanha Estável, levantando 

o escudo de torre e arrastando este tonel enorme nas costas. Este vestuário seria um 

pouco demais... Indescritível! 

"Isso é realmente algo bom!", O oficial exclamou descontentemente quando notou o 

olhar céptico de Ai Hui. "O artesão que fez isso tinha a intenção de criar uma arma de 

Classificação―Céu, mas acabou falhando. Ele então usou seu núcleo para forjar este 

tonel de fogo. Se você olhar com cuidado, pode ver uma inscrição nele, não é algo que 

eu fiz.” 

Ele apontou para a letra fina no lado do tonel. 

Se fosse alguém que o suspeitasse desse jeito, ele expulsaria essa pessoa há muito 

tempo; No entanto, ele se lembrou de Ai Hui e entendeu que os dois devem ser bastante 

capazes para sobreviver até agora. 

Ao saber que era um produto resultante de uma arma falhada de Classificação―Céu, Ai 

Hui concordou de imediato. "Eu vou levar!" 

As armas de Classificação―Céu eram armas de alto grau criadas para os Elementalistas 

usarem. Para distingui-los de tesouros do passado, eles foram nomeados como tais 

porque foram criados no Avalon dos Cinco Elementos. 

A lança de Shi Xueman era uma dessas armas. 

As armas de Classificação―Céu possuíam poderes místicos e conseguiram melhorar 

grandemente a proeza de luta de um Elementalista. Usar essas armas era, no entanto, 

altamente limitante para o usuário, geralmente exigindo pelo menos a conclusão de oito 

palácios. Em outras palavras, o bonito tinha que ser um Elementalista de pleno direito 

para usar um. 

Shi Xueman foi incapaz de desencadear até um por cento do verdadeiro poder da sua 

lança. 

Os materiais necessários para forjar uma arma de Classificação―Céu tiveram que ser 

da mais alta qualidade. Foi por isso que Ai Hui concordou imediatamente em levar o 

tonel depois de ouvir que tinha sido criado a partir de uma arma fracassada de 

Classificação―Céu. 

As técnicas complexas e os materiais de alta qualidade necessários para forjar uma arma 

de Classificação―Céu foram os motivos pelos quais os preços nunca caíram. Ai Hui 

tinha visto muitos grandes Elementalistas na Região Selvagem, mas tinha visto apenas 

um punhado deles empunhando armas de Classificação―Céu. 

O oficial do armazém ficou satisfeito com a resposta rápida de Ai Hui. "O que mais 

você precisa?", Perguntou ele. 

"Bolinhas de Ferro de Teia de Aranha, Flecha Pesada de Dente de Lobo e pimentas". 
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"Bolinhas de Ferro de Teia de Aranha? Para Senhorita Sang? Ela deve poder usá-los 

considerando sua habilidade com o arco." O oficial assentiu com a cabeça. "Há cerca de 

duzentos ou mais deles, você pode levá-los todos. Acredito em vocês para pensar em 

algo tão pouco ortodoxo.” 

Bolinhas de Ferro de Teia de Aranha era do tamanho de um polegar e não parecia muito 

diferente das bolinhas de ferro comuns. Como seu nome sugere, as Bolinhas de Ferro de 

Teia de Aranha, no entanto, continham teias de aranha altamente comprimidas dentro. 

Acionada por energia elementar, a teia de aranha dentro de cada bolinha expandiria o 

impacto e restringiria o alvo. 

O oficial era verdadeiramente um indivíduo experiente. Ai Hui tinha realmente 

requisitado as bolinhas para Sang Zhijun. Embora Sang Zhijun fosse mais habilidosa 

com um arco do que Jiang Wei, sua força de luta ficou atrás dele. Como tal, Ai Hui 

tinha pensado em usar essas bolinhas para maximizar sua utilidade, mas não esperava 

que o armazém ainda estivesse abastecido com elas. 

O uso das Bolinhas de Ferro de Teia de Aranha era incomum porque as teias de aranha 

não eram particularmente fortes. Elas não seriam tão baratas se tivessem mais poder de 

restrição. 

Ai Hui realmente não se importou com isso, já que ele só pretendia usá-los para 

confundir o inimigo. 

"Eu só posso fornecer-lhe duas aljavas de Flechas Pesadas de Dente de Lobo", disse o 

oficial, depois continuou a sentir a intenção de Ai Hui de replicar, "Muitas pessoas 

ainda precisam disso. Eu já estou pensando muito de vocês, ao dar esse valor, os outros 

só receberam um”. 

"Tudo bem, tomarei tudo o que puder." Tendo visto a longa fila na porta, Ai Hui aceitou 

sua explicação. 

"Nós não temos nenhuma pimenta no armazém." O oficial ficou um pouco intrigado 

com o pedido. "Por que você precisa de pimenta? Que pedido estranho! Eu sugiro que 

você compre algumas das lojas de especiarias, pois é raro que as pessoas se alimentem 

com pimentas. Me desculpe, mas o prefeito prefere alimentos doces do que picantes.” 

Ai Hui estava desapontado por não poder receber as pimentas. 

O oficial já havia saído para cuidar dos outros. Sabendo que não conseguiu mais nada, 

Ai Hui arrastou o jarro de vinho enorme para fora do armazém. 

Aqueles que ainda estavam na fila lançaram olhares de soslaio7 para Ai Hui. 

Os estudantes reunidos no Salão de Treinamento Avançado acabavam de realizar uma 

rodada de treinamento extenuante e estavam desfrutando de um merecido descanso. 

                                                           
7 De canto de olho. 
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Shi Xueman era a líder do treinamento desde que Ai Hui não teve interesse em cuidar 

desse grupo de estudantes. 

Seu poder e prestígio eram conhecimentos comuns entre os alunos, permitindo que ela 

ganhasse rapidamente sua confiança. 

Ela havia lido secretamente muitos dos livros de seu pai desde uma idade tênue, como 

tal, era mais bem versada em táticas militares do que os outros. 

Quando Ai Hui entregou-os para ela, Shi Xueman sentiu um toque de excitação. Ela 

finalmente teve a chance de praticar o que ela estava aprendendo desde que era jovem. 

A única coisa sobre a qual ela era um pouco infeliz era o assistente dela. Ela queria que 

Duanmu Huanghun fosse seu assistente, mas Ai Hui atribuiu Jiang Wei ao papel. 

Dando um olhar para Jiang Wei, não teve escolha senão admitir que Ai Hui era um 

melhor juiz de pessoas do que ela. 

Jiang Wei não era tão notável quanto Duanmu Huanghun, mas era calmo, confiável, 

paciente e meticuloso. Sem a ajuda de Jiang Wei, Shi Xueman teria ficado nervosa. 

Duanmu Huanghun estava completamente imerso em sua própria prática. 

Ele não estava particularmente disposto a ajudar com o treinamento dos estudantes; seu 

sonho era, afinal, tornar-se um grande mestre. 

No passado, ele não tinha certeza do seu objetivo na vida. Experimentar essas batalhas 

cruéis e enfrentar a morte tornou-se muito mais claro para ele - ele queria se tornar um 

grande mestre, e não apenas qualquer grande mestre, mas o maior grande mestre de 

todos! 

Um humor deprimido permeou a atmosfera durante o intervalo. Todos ficaram 

apreensivos com o futuro e um pouco aterrorizados com as batalhas por vir. 

O medo e a confusão tornaram os alunos inquietos. 

"Por que temos que ouvir as ordens de Ai Hui?", Perguntou Huo Yuanlong, apenas alto 

o suficiente para todos ouvirem. 

Ele tinha feito isso de propósito. Tendo sido consistentemente entre os dez melhores 

estudantes da academia, ele ficou infeliz que ele teve que ouvir as ordens de um aluno 

do primeiro ano. Estava bem se alguém como Duanmu Huanghun fosse o responsável, 

mas não se o líder fosse um desconhecido como Ai Hui. 

Huo Yuanlong observou secretamente Ai Hui mais cedo, enquanto o reitor estava 

falando. Ele não viu nada especial sobre Ai Hui. 

A única coisa que deixou uma impressão sobre ele era o olhar frio de Ai Hui. Este olhar 

era, no entanto, também a razão pela qual Huo Yuanlong estava tão irritado. Huo 
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Yuanlong simplesmente não suportava ser dimensionado por um júnior desconhecido 

com um olhar tão indiferente. 

Shi Xueman apertou as sobrancelhas, Jiang Wei foi despertado de seu descanso, e Sang 

Zhijun lançou um olhar ao ouvir isso. Um sorriso apareceu em seus lábios enquanto ela 

mexia na corda de seu arco como um instrumento. 

A atmosfera estava pesada. 

Alguns alunos pediram, "Yuanlong, tenha em mente suas palavras!”. 

Huo Yuanlong endureceu seu pescoço e ergueu a voz. "Eu disse algo errado?" 

Duanmu Huanghun estava descontente por sua prática ser interrompida. 

"Estou disposto a ouvir as ordens de Senhorita Shi e Huanghun, mas quem é Ai Hui 

para nos comandar?", Exclamou Huo Yuanlong. 

Suas palavras ressoaram com os pensamentos de muitos outros, causando um alvoroço. 

"Sim, só Senhorita Shi e Huanghun estão qualificados!" 

"Quem é este Ai Hui? De onde ele veio?" 

...... 

"Basta!", Comandou Shi Xueman. Ela caminhou em direção a Huo Yuanlong com a 

Cirrus na mão, sua expressão solene. "Você, se retire8. Cinquenta golpes por causar 

problemas!" 

O rosto de Huo Yuanlong completamente drenado de cor. Ele não conseguia entender 

por que Shi Xueman estava ao lado de Ai Hui. 

Cinquenta golpes... Ele tremeu e apressadamente chamou a ajuda de Duanmu 

Huanghun. "Huanghun, você não tem nada a dizer?" 

"Eu tenho", respondeu Duanmu Huanghun enquanto caminhava. 

Huo Yuanlong ficou cheio de alívio ao ouvir as palavras de Duanmu Huanghun. 

"Exatamente! Diga-lhes o que você acha, Huanghun. Todo mundo vai escutar você. " 

"É realmente muito simples." Duanmu Huanghun zombou, revelando um conjunto de 

dentes brancos. "Eu vou dar esses cinquenta golpes pessoalmente". 

 

                                                           
8 Esse ‘se retire’ está num contexto militar, querendo dizer sair da posição em que se está, ou “bater em 
retirada”. 


