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Quando Ai Hui voltou, viu Duanmu Huanghun chicoteando um estudante. 

Ah, esse estudante parecia familiar. 

Ai Hui não tinha muito interesse nessas pessoas, então ele olhou antes de retrair seu 

olhar. Seu tratamento de Shi Xueman e os outros diferiram muito de sua atitude em 

relação a esse novo lote de estudantes. 

Ele era uma pessoa realista, inconfundivelmente realista. 

Depois de deixar os alunos para Shi Xueman e Jiang Wei, ele não tinha intenções de 

interferir com seus assuntos. Seu tempo era muito precioso para ser desperdiçado com 

eles. Ele passou as [Bolinhas de Ferro de Teia de Aranha] para Sang Zhijun e colocou o 

tonel enorme no chão antes de começar sua própria prática. 

Ai Hui rapidamente escorregou para um estado meditativo. 

Ele não estava completamente familiarizado com seu estado atual de sete palácios e não 

gostou de como se sentia. A quantidade de energia elementar em seu corpo foi 

significativamente menor no passado, mas pelo menos ele conseguiu liberar todo seu 

poder. Embora ele tivesse muito mais energia elementar agora, ele não conseguiu 

revelar 100% de seu poder. 

Ele sentiu que isso era um desperdício, e o desperdício era algo que ele absolutamente 

detestava. 

A atenção de todos mudou para Ai Hui quando entrou no Salão de Treinamento. Alguns 

dos alunos olharam para ele com desdém, enquanto outros olharam pensativamente ou 

com curiosidade. Duanmu Huanghun não poupou nenhuma misericórdia ao resolver o 

castigo de Huo Yuanlong, resultando no desaparecimento do pobre colete antes dos 50 

golpes serem concluídos. Tendo aprendido com o erro de Huo Yuanlong, o resto dos 

alunos cessou com suas queixas. 

As atitudes determinadas de Shi Xueman e Duanmu Huanghun foram um choque para 

os estudantes. 

Ai Hui ignorou tudo e continuou com seu treinamento aparentemente pouco ortodoxo. 

O número de olhares desdenhosos e insolente aumentou à medida que avançava com a 

prática relacionada com a espada. 

Era uma espada... 

Muitos dos estudantes curiosos não podiam deixar de revelar sua decepção quando o 

viram praticar algo que não tinha futuro. 

Ai Hui não estava praticando as três habilidades de seu mestre, mas sim aprimorou os 

diversos movimentos que ele desenvolveu por conta própria. As três habilidades da 

pílula da espada exigiam padrões complexos de circulação de energia elementar. A [Lua 

Crescente] era o mais simples dos três, mas ainda era altamente complexa. Tentando 
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praticar as três habilidades da pílula de espada equivalia a buscar água com uma cesta 

de bambu. 

Além disso, Ai Hui percebeu que os ataques contínuos comuns eram muito mais 

seguros e mais eficazes do que poderosos golpes de matança quando se tratava de lidar 

com inimigos que atacaram em enxames. 

A energia elementar dentro de seu corpo tornou-se muito mais forte do que antes. Suas 

técnicas fragmentadas de espadas já não eram as mesmas. 

O embrião da espada experimentou uma mudança ainda maior. 

No passado, o embrião da espada ficaria ativo sempre que praticava com a espada. 

Desde então, tornou-se mais forte, no entanto, o embrião da espada parecia tornar-se um 

pouco mais reticente. Era como uma besta selvagem que acabara de se alimentar e 

estava dormindo no palácio do céu de Ai Hui. 

Se não fosse pelo sexto sentido agudo de Ai Hui, ele definitivamente pensaria que algo 

estava errado com o embrião da espada. 

Embora os movimentos de espadas que Ai Hui praticava fossem fragmentados e 

mudasse constantemente como um todo, cada golpe individual era muito bem 

executado, porque ele passou muito tempo refinando e praticando cada movimento. 

Ele empurrou a Crista do Dragão Inferno para a frente em um pequeno arco. O 

movimento da espada foi semelhante a uma ave marinha que atravessa a superfície da 

água. 

Ele havia adaptado este movimento de uma das técnicas de matança que ele encontrou 

em um manual de espadas. Ai Hui sentiu que esta metade da técnica de matar era 

especialmente útil. Esta [Estocada Arqueada Instantânea] fez a espada empurrar para a 

frente em um arco extremamente pequeno, de modo que o adversário só visse a lâmina 

se movendo para a frente. 

O embrião da espada de repente sacudiu. 

Hmm? 

Ai Hui ficou surpreso, mas ele estava um pouco inseguro com o que sentia. A 

palpitação do embrião da espada às vezes era ordenada, mas também bastante irregular 

em outros momentos. 

Ele tentou a [Estocada Arqueada Instantânea] novamente, mas o embrião da espada 

permaneceu inativo desta vez. 

Ai Hui decidiu ignorar o embrião da espada e continuou a praticar suas técnicas 

autodidatas de espadas. Os movimentos de espada habituais permitiram que ele se 

familiarizasse mais com a energia elementar dentro de seu corpo. 
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A pesada Crista do Dragão Inferno parecia sem peso na mão. Um dos benefícios de sua 

energia elementar melhorada foi o incremento em sua já forte força. Ai Hui tornou-se 

mais e mais imerso em seu treinamento e começou a praticar movimentos mais difíceis. 

Movendo o punho da espada rapidamente, mantendo exatamente a mesma posição da 

ponta da lâmina, ele criou com sucesso seis imagens posteriores distintas do punho da 

espada. 

Este movimento foi chamado [Cabo Enevoado] e foi um dos métodos de treinamento 

dos antigos espadachins. Ser capaz de manter a ponta da espada na mesma posição 

enquanto deslocava rapidamente o punho era um indicador de um pulso ágil e implicava 

excelente controle. Os espadachins proeminentes eram capazes de mover o punho da 

espada em qualquer direção e não estavam restritos apenas a movimentos para esquerda 

e direita. O punho da espada que se deslocava rapidamente parecia uma névoa ilusória, 

que era como a técnica ganhou seu nome. 

O [Cabo Enevoado] foi usado como uma ferramenta de avaliação por muitas seitas 

antigas de espada. 

Antes de hoje, Ai Hui não conseguia executar com sucesso o [Cabo Enevoado]. Ele não 

esperava conseguir algo assim, mas ficou feliz que ele tentou o movimento por um 

capricho. 

O embrião de espada silencioso latejava novamente. 

Hmm? 

A surpresa de Ai Hui desapareceu quando sua atenção foi agarrada pelo embrião da 

espada. As duas vezes que ele latejava desencadearam algo na mente de Ai Hui. 

Ele tentou o [Estocada Arqueada Instantânea] novamente, mas o embrião da espada se 

recusou a se mover. Ele então realizou o [Cabo Enevoado], mas o embrião da espada 

ainda permaneceu imóvel. 

Por que isso estava acontecendo? 

Ai Hui ergueu a Crista do Dragão Inferno e ficou imóvel, pensativo. Ele não conseguiu 

entender a atividade atual do embrião da espada, mas suas muitas experiências passadas 

com ele tinham vagamente perfurado seu ritmo em seu coração. O embrião da espada 

era sensível a todas as ações relacionadas às espadas, desde a primeira vez que ele 

pegou a Crista do Dragão Inferno até o que ele executou técnicas de espadas. 

De repente, Ai Hui executou instintivamente o [Cabo Enevoado]. Assim como o punho 

da Crista do Dragão Inferno atingiu a posição mais confortável de Ai Hui, a ponta da 

espada pululou rapidamente em um pequeno arco. Foi o [Estocada Arqueada 

Instantânea]! 

Quase simultaneamente, o embrião da espada entre suas sobrancelhas latejou 

vigorosamente. 
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A Crista do Dragão Inferno em sua mão imediatamente iluminou, deixando uma trilha 

brilhante no ar. 

O raio brilhante da espada disparou ao ar como um meteoro que caiu pelos céus. Os 

estudantes que estavam observando secretamente Ai Hui ficaram maravilhados. 

Que tipo de espada era essa? 

O brilho pendurado no ar foi altamente condensado e recusou-se a dispersar-se. Não foi 

particularmente indesejável, mas a falta de energia elementar foi algo surpreendente. 

Shi Xueman também foi atraído pelo raio da luz deixada por Ai Hui. Ela não conseguiu 

descobrir como Ai Hui conseguiu criá-lo sem usar energia elementar. 

Nenhum de seus movimentos envolveu o uso de energia elementar e, como tal, deve ser 

incapaz de produzir qualquer brilho. Este era um fato comumente conhecido. Os outros 

estudantes suspeitavam que Ai Hui usasse vestígios muito minúsculos de energia 

elementar, mas Shi Xueman tinha certeza de que não havia nenhum naquele golpe de 

espada. 

Duanmu Huanghun olhou fixamente para Ai Hui. 

Ai Hui estava extremamente animado! 

Ele havia inventado um movimento por ele próprio e não usou nada de energia 

elementar, mas um feixe de espadas foi produzido! 

Ele não tinha ideia de como isso aconteceu, mas ele estava certo de que ele acabara de 

executar um golpe de espada extremamente notável. Ele não parou de admirá-lo por 

muito tempo, antes de começar sua próxima tentativa de combinar o [Cabo Enevoado] 

com o [Estocada Arqueada Instantânea]. Não houve um raio de espadas produzido desta 

vez, mas ele não foi desencorajado. Ele percebeu que não conseguiu entender o 

momento correto na última tentativa. 

Ai Hui praticou repetidamente. 

O som de sua espada perfurando o ar tocou incessantemente, e ele logo se tornou 

completamente absorvido em sua prática. 

Alguns alunos começaram a olhar para Ai Hui com uma luz diferente. O foco era uma 

qualidade atraente e respeitável. Ser capaz de se concentrar e mergulhar completamente 

na tarefa em questão era algo digno de respeito e era especialmente notável quando feito 

sob o olhar vigilante dos outros. 

A negra Crista do Dragão Inferno lançou uma sombra escura enquanto ele atravessava o 

ar. A borda vermelha escura de sua lâmina, juntamente com as suas sete joias 

embutidas, adicionou uma mancha vermelha de sangue à sua imagem posterior. A visão 

era estranhamente uma reminiscência do céu noturno da Cidade do Pinho Central, cheio 

do perfume de sangue. 
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Ai Hui brandiu incansavelmente sua espada. 

Um raio de luz de repente acendeu no ar onde o caminho que a Crista do Dragão 

Inferno acabara de passar. Como uma estrela cadente que atravessava o céu noturno, 

logo desapareceu sem deixar vestígios. 

Suspiros de lástima foram lançados em uníssono. 

Outro raio de luz apareceu um pouco depois, e logo, o céu noturno estava cheio de mais 

e mais dessas "estrelas cadentes". 

As brilhantes marcas de espadas que passaram rapidamente para o esquecimento 

perfuraram a cortina da noite um após o outro. Os espectadores estavam prestes a 

assistir a uma chuva de meteoros. 

O campo de treinamento tornou-se completamente silencioso enquanto os espectadores 

se moviam com essa visão magnífica. Talvez eles simplesmente fossem movidos pelas 

luzes que iluminavam o céu noturno ou talvez testemunhando o nascimento de uma 

habilidade de espada completamente nova despertaram algo dentro deles. 

Talvez não fosse nenhum desses, mas sim o rosto encharcado de alegria e cheio de 

alegria que seguiu cada raio de luz. 

Esta expressão, cheia de alegria pura, era absolutamente deslumbrante entre os rostos 

temerosos dos estudantes. Era cativante, atraente e trouxe esperança. 

Duanmu Huanghun continuou olhando fixamente para Ai Hui, sua mente vagamente 

vagando. 

Algo agitava profundamente dentro de sua alma enquanto a cena diante dele estava 

marcada por sua memória. Algo lhe disse que nunca esqueceria esse momento. Ele 

estava olhando para um espírito indomável, um tão poderoso que poderia persistir 

mesmo nos momentos mais sombrios. 

Duanmu Huanghun faltou em  palavras para descrever completamente sua experiência. 

Ele viu uma figura indistinta sobre a paisagem no final de uma longa e sinuosa estrada, 

uma estrada que se estendia até o horizonte por trás da silhueta de Ai Hui. 

Foi um grande mestre? 

Sim definitivamente! 

Preso no seu deslize, Duanmu Huanghun respondeu com confiança. Um grande senso 

de propósito correu através de suas veias, atingindo cada canto de seu corpo e fazendo 

com que ele tremia involuntariamente. 

Esse não era seu objetivo? Para escalar sobre todos os seres vivos! Para chegar ao topo! 

Essa silhueta inspiradora e temerosa. 
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Para se tornar uma figura indomável, é preciso primeiro forjar um espírito indomável. 

Eu me tornarei a encarnação do próprio poder! 

Duanmu Huanghun nunca experimentou tal clareza em seus pensamentos. 

A morte ainda era aterrorizante, mas já não controlava sua mente do jeito que 

costumava fazer. Ele não era mais um fantoche amarrado pela morte. 

Toda a tensão foi liberada de seu corpo enquanto os grilhões invisíveis que o pesavam 

desapareceram. 

A força de vida florescente dentro de seu corpo fez com que a energia elementar dentro 

de seu corpo passasse por uma transformação misteriosa. 

Duanmu Huanghun permaneceu imóvel enquanto gostava da paz e do relaxamento do 

momento. 

Shi Xueman notou algo diferente sobre Duanmu Huanghun. 

O Duanmu Huanghun que conhecia até agora era um indivíduo verdadeiramente 

brilhante, mas era excessivamente cauteloso e reprimido. Sua mente era fraca e seu 

espírito se curvava facilmente. Ele tinha a arrogância de um gênio, mas não tinha a 

assertividade de um. 

Ela não podia acreditar que ele conseguiu um avanço tão rápido... 

Ai Hui pegou sugestões de uma mudança milagrosa ocorrendo nas proximidades, mas 

estava muito apanhado em seus próprios pensamentos para incomodar com isso. Afinal, 

ele acabou de criar uma nova habilidade de espada combinando o [Estocada Arqueada 

Instantânea] e o [Cabo Enevoado]. 

Depois de todos esses anos de escavação de lixo, Ai Hui finalmente encontrou uma 

maneira de transformar o lixo em um tesouro! 

Ele abriu as janelas, revelando um pátio empilhado de lixo1. Em seus olhos, no entanto, 

ele viu uma montanha de ouro. 

 

                                                           
1 O lixo aqui se refere aos manuais de espada. 


