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Levou Ai Hui duas horas para se libertar de seu transe. 

Ele sentou-se imóvel no chão, rindo. Ele parecia maltratado e exausto e todo o seu 

corpo estava completamente ensopado. Seu rosto e couro cabeludo estavam cobertos de 

suor e seus braços estavam tão cansados como se estivessem paralisados. 

Duas horas resultaram em dois movimentos. Todos eram movimentos simples, nada 

complicado. A combinação da [Estocada Arqueada Instantânea] e do [Cabo Enevoado] 

já era considerada mais complexa. Havia outro movimento inclinado, mas a única 

mudança estava em seu ângulo. Ele tentou quase todos os ângulos algumas vezes antes 

de finalmente encontrar o melhor. Ele chamou a combinação da [Estocada Arqueada 

Instantânea] e do [Cabo Enevoado] como [Golpe Nebuloso] e o movimento inclinado 

como [Corte Oblíquo]. 

A mudança que ocorreu nesses dois movimentos era tão grande que, mesmo sem a 

pulsação do embrião, Ai Hui ainda podia sentir sua forte mudança. 

Os velhos movimentos eram agora como movimentos de dança, graciosos, porém 

cheios de poder. Os manuais de espadas sem força espiritual eram como peixes sem 

água. Seja voluntariamente ou não, eles se tornaram inúteis há muito tempo; lançar 

peixes no rio também levou a um beco sem saída. 

Uma mudança no ambiente significava que muitas coisas tinham que ser refeitas. 

Não importava quão esplêndida era a esgrima de Ai Hui e não importa quantos manuais 

de espadas foram deixados para trás, era difícil para eles entrarem nesta era sem 

algumas alterações. 

Ai Hui ainda não descobriu a razão por trás disso. Uma leve alteração causaria que a 

natureza de um movimento de espada mudasse completamente. 

Talvez houvesse uma ressonância entre a espada e a energia elementar? 

Nenhuma ideia. 

Mas ele sabia que ele tinha encontrado a chave para resolver o que faltavam nas 

técnicas de espadas. 

Ainda havia muitos movimentos de espadas esperando que ele explorasse e mudasse. 

Ele teve tempo suficiente para buscá-los e compreendê-los, de modo que foi um bom 

começo. No passado, ele improvisou e usou a técnica [Lâmina do Morcego da 

Ventania], mas desta vez ele iria dar um passo adiante. Ele tinha visto inúmeros 

manuais de espadas e, apesar de não ter ideia de como praticá-los, ele sabia como os 

cultivadores o tinham feito durante a Era do Cultivo. 



Capítulo 187 - Gerente Li e as Flechas de Pelo de Coelho 
 

Avalon dos Cinco Elementos – Volume 02 Página 2 
 

O [Meteoro de Fumaça]1 e o [Corte Oblíquo] fizeram com que ele percebesse que todos 

os movimentos da espada tinham que ser alterados a partir dos traços mais básicos para 

se adaptarem à era da energia elementar. 

Esta foi a sua maior recompensa essa a noite. 

Ele nunca teria pensado nisso se ele não tivesse sido atingido por uma inspiração. 

Houve alguns movimentos de espada que possuíam poder formidável mesmo sem 

operar energia elementar. 

Ele pensou em como ele tinha que apresentar um nome ressonante para esta série de 

movimentos de espadas quando ele acabou de aperfeiçoá-la. 

Por enquanto... ele completamente não tinha vontade de tocá-lo! 

Ele pousou no chão, olhando para o céu negro. 

Fatty sentiu-se sonhando um longo sonho. Ele sonhava que estava nadando em um rio 

ilimitado de lava. Nadando e nadando por quem sabe quanto tempo, mas nunca 

escapando do mar de fogo. 

De um jeito confuso, abriu os olhos para encontrar Lou Lan, cujo rosto estava quase 

completamente coberto por uma máscara, bloqueando sua visão. 

"Fatty, você é realmente incrível!" Lou Lan exclamou com admiração, seus olhos 

brilhando. "O resultado foi excelente. Parabéns Fatty, quatro palácios! Parece que a 

eficácia da Sopa de Dragão tem algo a ver com o número de vezes que uma a consome. 

Sim, vou ter que anotar isso. Por favor, não se preocupe, Fatty. Definitivamente vou 

fazer mais pesquisas e preparar uma Sopa de Dragão ainda melhor!” 

A perda era evidente no rosto de Fatty. Ao ouvir as palavras "Sopa de Dragão", ele não 

podia deixar de tremer. Ele finalmente lembrou-se do que tinha feito antes de perder a 

memória. 

Saindo disto, ele olhou para Lou Lan como se tivesse visto um fantasma. Ele balançou a 

cabeça sem rodeios e respondeu furiosamente: "Lou Lan, eu nunca mais estou bebendo 

sua sopa. Ainda quero viver”. 

"Por quê? A sopa de dragão não é tóxica. Embora seja menos efetivo ao longo do 

tempo, ainda é muito útil. Pode aumentar seu nível dentro de um curto período de 

tempo. Você pode definitivamente abrir o seu quinto palácio com outra tigela”, 

respondeu Lou Lan com confiança. 

Outra tigela... 

                                                           
1 Eu não sei de onde veio esse movimento, pois o que ele criou e foi citado foram os [Misty Strike] e 
[Oblique Slash], nenhum momento foi citado esse [Smoke Meteor]. Mas creio que esse [Smoke Meteor] 
seja o [Misty Strike], por enquanto eu vou deixar como está, quando aparecer mais, e tiver uma ideia 
mais clara do que é, eu arrumo. 
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Só pensar nessa experiência assustadora o fez tremer de novo. Ele beberia uma segunda 

tigela sobre o cadáver. 

Naquele momento, alguém cambaleou, seu corpo coberto de sangue. Ao ver quem era, 

Ai Hui se sacudiu! 

"Gerente Li!" 

O corpo do gerente Li estava coberto de sangue e ele estava carregando uma bolsa. Ao 

ver Ai Hui, o resplendor encheu os olhos vazios do gerente Li. "Irmão…" 

Tendo sofrido até este ponto, ele já estava completamente exausto. Suas pernas ficaram 

moles, fazendo com que ele mergulhe para frente. 

Ai Hui saltou de repente com um grande passo e segurou o gerente Li. Ele então viu que 

o Gerente Li foi quase comido inteiro. Ossos estavam expostos por suas costas, 

tornando Ai Hui sem palavras. 

"Estas são as flechas de coelho..." O gerente Li olhou para Ai Hui e sorriu, tristeza e 

arrependimento evidente em sua expressão. "Perdoe-me, não posso mais liquidar as 

contas..." 

O gerente Li abriu os olhos, enquanto o último pedaço de espírito dele se dissipava e ele 

parou de respirar completamente. 

Ai Hui segurou-o, tão imóvel como uma estátua. 

Saindo de seu deslize depois de um tempo, a tristeza estava perdida em seu rosto. Ele 

liberou uma mão para recuperar a bolsa nos braços do Gerente Li. Havia vinte flechas 

de coelho no interior. Depois de colocá-los no chão, Ai Hui carregou o Gerente Li de 

costas, virou-se e caminhou profundamente no jardim. 

Ai Hui foi momentaneamente trazido de volta á Região Selvagem, onde testemunhou 

que os camaradas em volta dele colapsavam um após o outro. Uma grande falta de 

desamparo e desespero o envolveram. 

Ele começou a cavar sem dizer uma palavra. Ele nunca ajudou Fatty no passado quando 

Fatty enterrou seus companheiros de equipe. 

Na verdade, o relacionamento que ele teve com o Gerente Li não estava muito perto 

nem nada. Eles eram meramente parceiros de negócios. A Crista do Dragão Inferno em 

suas mãos levantou pedaços de terra com cada balanço. 

Então, por que ele estava triste? 

Não havia o por que de estar triste. Todo mundo morreria algum dia, e ele poderia ser o 

próximo; quem ia cavar o túmulo quando chegasse a hora? Ok, então nada importava 

depois da morte. Não havia diferença entre ser enterrado ou comido por demônios de 

sangue. 
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Ao final do enterro, Ai Hui voltou ao estado normal de sua mente. Ele costumava ver as 

pessoas sair deste mundo. 

"Você está bem?" Shi Xueman caminhou ao seu lado, preocupação evidente em sua 

voz. 

"Sim." Ai Hui respondeu com sua expressão habitual. 

Mudando o tópico, Shi Xueman perguntou: "Você deixou os alunos comigo. Não é isso, 

um tipo de irresponsabilidade?”. 

"Por que eu tenho que ser responsável?", Respondeu Ai Hui. 

O comportamento irresponsável de Ai Hui marcou Shi Xueman. "Então você estava 

apenas sacaneando o reitor?" 

"Eu só concordei em deixá-los seguir." Ai Hui continuou com naturalidade: "Se eu tiver 

que ser responsável, o presidente tem que ter mais culpa". 

Shi Xueman não sabia se rir ou chorar. Ela olhou para os olhos de Ai Hui, incapaz de 

entender que esse canalha diante dela era o mesmo cara que os havia conduzido durante 

a batalha! 

Ok, para ser sincero, a desempenho esplêndido deste cara durante os últimos dias 

confundiu a imagem que tinha tido dele. 

Ele pagou a conta por uma colega de classe feminina, mas foi tão inflexível sobre ela 

retornar o dinheiro... 

Ele devia oitenta milhões de Yuan, mas teve a coragem de chamar as pessoas de um 

‘acordo de perda de dinheiro’... 

Acordo! Perda! Dinheiro! 

Essas três palavras flutuavam nos olhos de Shi Xueman. As veias na mão segurando 

Cirrus latejaram como ela queria tanto esfaquear três buracos em seu corpo! 

Impulso era o diabo... Este era o rosto real desse sujeito. 

Esfriando, Shi Xueman questionou: "Não me diga que você não tem nenhum conselho 

para eles?”. 

"Minha sugestão? Tente com dificuldade para continuarem vivos.” Essas palavras 

supérfluas saíram da boca de Ai Hui quando ele manteve um rosto sério. 

Shi Xueman não queria mais raciocinar com ele. Ela disse simplesmente: "Dê-me 

também Zhijun". 

"Enquanto ela concorda." Ai Hui respondeu indiferentemente, jogando a bolsa 

manchada de sangue para Sang Zhijun. "Use-os sabiamente!" 
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Sang Zhijun pegou antes de tranquilizá-lo com toda a seriedade, "Eu vou!”. 

Na verdade, testemunhar a morte do gerente Li foi um grande golpe para ela. 

Shi Xueman caminhou em direção a Sang Zhijun sem dar a Ai Hui um olhar único. Ela 

não conseguia lê-lo às vezes. Depois de chamá-lo de um canalha, ele realmente se 

tornou todo generoso ao dar a Sang Zhijun as Flechas de Pelo de Coelho. Shi Xueman 

tinha visto como Sang Zhijun comprou suas Flechas de Pelo de Coelho e sabia o quanto 

elas eram caras. Sang Zhijun não podia suportar dispará-los se não fosse para uso de 

emergência. 

E ele tinha dado suas vinte flechas assim. 

No entanto, ele não permitiria que lhe devessem cento e cinquenta Yuan... Que 

companheiro estranho. 

Ok, isso não era importante. O que era importante era o fato de que ele ousava chamá-la 

de "Acordo de Perda de Dinheiro"! 

Cada passo que ela deu, seu espírito assassino aumentou. 

Inicialmente bastante surpreendido por Ai Hui, os estudantes ficaram completamente 

chocados até agora e seus olhos estavam abertos. Eles olharam para ele, claramente 

enfurecidos por suas palavras descuidadas de antes. 

Em direção ao convite de Shi Xueman, Sang Zhijun concordou rapidamente. Ela era 

uma mulher inteligente e sabia-se bem. Para ser de maior valor para a equipe, ela teve 

que ser colocada em uma posição auxiliar. 

"Que garota incrível!" Fatty, agora de cabeça clara, aproximou-se do lado de Ai Hui e 

comentou em voz baixa. 

Ai Hui olhou para o Fatty para cima e para baixo antes de dizer: "Não está mal, quatro 

palácios. Tenho algo caro para lhe dar!”. 

Ao ouvir a palavra "caro", os olhos de Fatty brilharam. "Eu sabia que você não 

esqueceria seu próprio povo! O que é isso?" 

Ai Hui apontou para o tonel tão alto quanto um meio-homem no jardim. "Lá, um jarro 

de fogo usado especialmente por Elementalistas de Fogo”. 

Nas palavras de Ai Hui, o rosto de Fatty se iluminou. Um jarro de fogo era uma das 

armas comumente usadas pelos Elementalistas de Fogo. Normalmente, o jarro seria 

preenchido com caldo de lava do fogo da Terra, que não só era útil para o treinamento 

diário, mas também era uma arma altamente formidável e poderosa em tempos de 

batalha. 

"Jarro de fogo... não é muito cedo?" Fatty perguntou, os olhos brilhantes enquanto 

esfregava as mãos, um pouco envergonhado. Quando finalmente viu o jarro enorme no 

jardim, seu rosto ficou rígido. "Ai Hui, você quis dizer isso?" 
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Fatty ficou assustado com o volume desse jarro. A armadura pesada Montanha Estável 

em seu corpo, juntamente com o escudo Madeira de Ferro, pesavam cerca de sessenta2 

libras, e o jarro grande diante de seus olhos pesava pelo menos duzentos e vinte libras3... 

E havia o caldo de lava de trezentos e trinta libras... 

Por um momento, Fatty sentiu que sua vida seria sombria. 

"Não quer isso?" Ai Hui deu uma olhada a Fatty antes de acrescentar: "Simplesmente. 

Este jarro de fogo foi originalmente feito para ser uma arma de Classificação―Céu, 

mas se tornou um fracasso porque era muito grande. Eu realmente estava preocupado 

que isso afetaria sua velocidade.”. 

Ouvindo que o material usado para fazer isso era digno de uma arma de 

Classificação―Céu, seus pequenos olhos rapidamente se iluminaram. "Eu quero isso! 

Quem disse que eu não quero isso! Isso me serve muito bem! Ninguém mais usaria isso. 

Não é de admirar que o material pareça diferente...”. 

O rosto inteiro de Fatty estava quase esmagado contra a parede exterior do jarro de 

fogo. Ele estava completamente encantado. Ele ficou ainda mais animado depois de ver 

a inscrição no jarro. 

Um Elementalista desceu do céu. "Quem é Ai Hui?" 

"Eu sou". Ai Hui levantou-se. 

"Por favor, prepare sua equipe e vá para o cruzamento da Rua Som das Ondas e da Rua 

Flor Brilhante às seis horas. O alvo e a sequência do ataque serão organizados por você. 

Os retardatários serão tratados pela lei marcial”. 

O Elementalista ordenou sem expressão, não revelando nenhuma emoção. Terminando, 

ele se virou e saiu com pressa. 

A atmosfera instantaneamente tornou-se grave e sufocante. 

 

                                                           
2 Anteriormente foi dito que os dois juntos pesava 270kg, não sei por que mas mudaram para 60 libras, 
que não é nem 30 kg, então eu creio que esteja errado. Eu deixarei assim como está na tradução por 
enquanto, mas tenha em mente que o escudo e a armadura pesam 270kg juntos. 
3 220 libras = 100kg | 330 libras = 150kg, esses valores podem estar errados por causa da mudança do 
peso da armadura, então terei que esperar para normaliza todos os pesos. 


