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Cruzamento da Rua Som das Ondas com Rua Flor Brilhante. 

"Lou Lan, como eu me pareço?", Perguntou Fatty a Lou Lan, enquanto fazia diferentes 

poses. 

Usar a armadura pesada Montanha Estável fez com que ele parecesse como uma 

fortaleza em movimento. Ele segurou o escudo Madeira de Ferro como porta em sua 

mão e carregou o grande tonel de fogo, uma arma ainda mais atraente, nas costas, 

tornando-se efetivamente um ponto focal. 

"Muito poderoso!" Lou Lan foi generoso com seus elogios. "Fatty é dotado com grande 

força. Eu posso te fazer uma sopa milagrosa de tartaruga-dragão para desencadear o seu 

potencial. É extremamente eficaz”. 

Na indicação de Lou Lan sobre sopas, o rosto de Fatty ficou feio. Ele balançou a cabeça 

apressadamente. "Lou Lan, não fico mais enfeitiçado por seu truque!" 

Eles chegaram meia hora antes do horário agendado. 

O amplo cruzamento já estava preenchido com grupos de tropas que aguardavam 

ordens. Eles estariam atacando na mesma onda que Ai Hui e sua equipe. 

Segurando Cirrus, Shi Xueman caminhou ao lado de Ai Hui e disse em voz baixa: "A 

situação parece ruim. Perguntei e o dano é desastroso. Muitas equipes foram 

despachadas, mas apenas alguns voltaram com segurança. Nossa velocidade de avanço 

não é ideal, apenas metade da rua foi recuperada". 

"Isso está apenas jogando vidas fora". Jiang Wei comentou impotente. 

"O que nós temos além de nossas vidas?" Duanmu Huanghun respondeu. 

As palavras de Duanmu Huanghun atingiu em cheio no ponto dolorido, deixando todos 

em silêncio. 

De repente, uma comoção soou de frente. 

"Ajude-me! Eu não quero morrer! Eu não quero morrer! Salve-me…”. 

"Eu quero ir para casa... Eu quero ir para casa... Hu hu ... Mãe ..." 

...... 

As equipas de ataque na onda anterior estavam recuando da Rua Som das Ondas e 

apenas doze lutadores permaneceram. Eles pareciam atordoados, seus olhares vazios 

com corpos cobertos de manchas de sangue. Pior ainda, os feridos estavam deitados em 

macas de vime arrastadas por fantoches de areia. Eles estavam gravemente feridos e 

algumas partes do corpo havia desaparecidas, expondo grandes quantidades de carne. 

Alguns se curvaram e tremiam de dor, soltando gritos e uivos. Alguns ficam imóveis 

com uma expressão sem vida em seus rostos. Era como se seus corpos não tivessem 

alma, nem mesmo um pequeno murmúrio ou sussurro foi ouvido. 
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Aqueles que aguardavam a batalha ficaram inquietos. Seus rostos estavam tensos e seus 

corpos tremiam incontrolavelmente. O medo e o terror se espalhavam como ondas. 

"Eles estão jogando nossas vidas fora! Eles estão tentando nos matar!” 

Alguém dentro da multidão gritou com agitação, partiu da formação e correu para 

longe. 

Ele era extremamente rápido. Quando ele estava prestes a desaparecer ao virar da 

esquina, uma flecha apareceu de repente no peito do nada. Ele cambaleou um pouco, 

encarando seu peito com força, incapaz de fazer um som. Toda a força deixou seu corpo 

e ele ficou paralisado no chão. 

Todos ficaram chocados com o que acabavam de ver. A estrada espaçosa estava cheia 

de uma quietude mortal. 

"Desertores não serão perdoados!" 

A voz imponente e profunda tocou no céu e ecoou dentro dos corações dos presentes. 

Eles ficaram tolos. Imediatamente, toda a agitação foi restringida. 

"Esta pessoa fugiu imediatamente antes da batalha e será denunciada diretamente à 

associação principal. Todos os direitos e privilégios de seus familiares imediatos serão 

levados e todo o clã será severamente punido. Eu aconselho todos aqui a não depender 

da sorte. Aqueles que morreram de luta são honrados e aqueles que se desertar viverão 

em perpétua vergonha. Pense com cuidado!” 

O Elementalista abriu suas asas azuis e ficou orgulhoso no céu, com um rosto 

inexpressivo. 

Ai Hui olhou para cima e fez contato visual com o homem, incapaz de conter o espanto 

que ele sentiu. Essa flecha foi tão incrível. Apareceu no corpo do fugitivo mesmo antes 

que ele conseguisse vê-la. 

Ele foi totalmente incapaz de detectar a trajetória dessa flecha! 

Isso significava que ele também não seria capaz de esquivar aquela flecha. 

Ele estremeceu interiormente. A satisfação que ele conseguiu ao entender o [Golpe 

Enevoado] e o [Corte Obliquo] voaram pela janela. Ele enviou um olhar profundo para 

o Elementalista antes de retrair seu olhar. 

Como Ai Hui, Duanmu Huanghun olhou para o céu. O choque que ele sentiu foi ainda 

mais intenso, seu olhar cheio de calor e sede irreconciliáveis. 

"O movimento do [Arco Pesado] deve ser [Arco Pesado Sem Cicatriz]." Shi Xueman 

olhou para o Elementalista no ar. "Uma herança relacionada ao arco transmitida na 

Divisão da Borda do Céu. Ele deve ter servido na Divisão da Borda do Céu ". 

Ela conhecia as treze divisões melhor do que qualquer outra pessoa. 
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"Ignore-o", disse Ai Hui antes de acrescentar: "Estamos atacando da Rua Som das 

Ondas ou Rua Flor Brilhante?" 

"Som das Ondas." Shi Xueman saiu e respondeu apressadamente. Ela havia esquecido 

muito de encontrar problemas com Ai Hui. 

Ela não podia ser tão cruel como ele. Ter uma centena de estudantes colocados sob sua 

supervisão a estava pressionando tremendamente. Ela se sentiu ainda mais tensa depois 

de ver a situação da última onda de lutadores. 

A teorização ociosa não lhe deu sensação de segurança neste momento. Ela viu o medo 

nos olhos de seus companheiros de equipe e sentiu-se ainda mais desconfortável. Ela 

suspeitava que eles pudessem sofrer uma quebra mental primeiro. 

A situação atual era tudo o que os livros preveniam. O líder era um novato e a equipe 

era formada por novatos que não tinham treinamento e moral. Havia também uma falta 

de entendimento entre o comandante e os soldados... 

Sua única sensação de segurança veio de Ai Hui, que tinha sido inexpressivo durante 

todo esse tempo, então ela apressou-se a sair depois de ver que ele queria ter uma 

discussão de batalha. Mais cedo, ele parecia tão despreocupado que queria muito bater 

nele. 

"Alguém familiarizado com a Rua Som das Ondas?", Perguntou Ai Hui. 

"Deixe-me perguntar por aí." Jiang Wei virou-se e caminhou entre a equipe, mostrando 

rapidamente um membro. Era Huo Yuanlong, que já havia sofrido cinquenta chicotes. 

"Ele está muito familiarizado com essa área". 

"Vamos ouvir sobre a situação da Rua Som das Ondas.", disse Ai Hui diretamente. 

"Por que eu devo te dizer?" Huo Yuanlong olhou para Ai Hui quando um sorriso frio se 

formou em seus lábios, raiva cintilando em seus olhos. 

Ah, não, Shi Xueman pensou para si mesma. 

"Porque você não quer morrer." Ai Hui o olhou diretamente nos olhos, continuando 

com franqueza: "Não me importo com o que aconteceu antes. Se você não cooperar, 

vou fazer você ficar na linha de frente.”. 

"Você está me ameaçando?", Huo Yuanlong grunhiu. Ele estava prestes a explodir de 

raiva. 

O resposta de Huo Yuanlong chamou a atenção de todos. Até o time ao lado deles 

olhou, regozijando-se. 

"Isso é certo." Surpreendentemente, Ai Hui não negou, mas admitiu friamente. 

A ira dentro de Huo Yuanlong desapareceu sem deixar vestígios, como se um balde de 

água gelada tivesse sido derramado sobre sua cabeça. Ai Hui permaneceu inexpressivo 
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e seu tom estava tão calmo como sempre, como se ele estivesse falando de assuntos 

comuns. 

Huo Yuanlong de repente sentiu um pouco de intimidação. Essa calma incomum o 

assustava. 

Não levantando a voz, nem raiva, sem apertar os dentes e sem ameaça desnecessária. 

Ele tinha a sensação de que Ai Hui faria isso. 

A resposta de Ai Hui tinha acalmado toda a multidão. 

"Como... você ousa?" Huo Yuanlong não detectou o leve tremor em sua própria voz. 

"Eu sou o líder desta equipe. Se você desobedecer minhas ordens, você será tratado pela 

lei marcial. Essa flecha mais cedo? Lei marcial.” Ai Hui respondeu de forma constante e 

sem emoção. 

Os alunos sentiram um arrepio em seus corações quando viram a mudança completa no 

olhar de Ai Hui. 

As palavras de Ai Hui eram calmas, nuas e cruas, sem raciocínio e sem tentar convencê-

las. Ele estava apenas narrando um fato simples. 

Um fato gelado, não sentimental. 

Huo Yuanlong agora estava com medo. Na verdade, sentiu-se aliviado quando Ai Hui 

finalmente falou. Ele jurou a si mesmo que deixaria esse sujeito assustador uma vez que 

a catástrofe acabou. 

Ai Hui questionou-o completamente, perguntando quais casas tinham quantos quartos, 

quão grandes eram os jardins, e assim por diante. Huo Yuanlong não conseguiu 

responder muitas das perguntas. 

Huo Yuanlong voltou ao time depois de responder a qualquer pergunta que pudesse. 

Ninguém zombou dele. Eles também ficaram calados de medo. Os estudantes não 

podiam evitar o olhar de Ai Hui, pois não se atreveram a encará-lo no rosto. 

Ao contrário do que Ai Hui pensou que aconteceria, nenhum Elementalista passou a 

atribuir uma posição de ataque específica para eles. Seu único requisito era avançar 

tanto quanto possível, destruindo todas as formigas de sangue que viram. 

Um comando tão simples e grosso desagradou Shi Xueman. "Enxergar como abelhas 

não é diferente de buscar a morte. Por que não existe um plano concreto?” Depois de 

falar, sentiu que reclamar era inútil. Mesmo que tivessem um plano, seus colegas de 

equipe absolutamente não conseguiriam realizá-lo. 

A verdade seja dita, eles eram forragem de canhão. A forragem de canhão costumava 

drenar a energia das formigas de sangue. 
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Duanmu Huanghun estava certo. Além da forragem de canhão, a Cidade do Pinho 

Central não tinha nada. Shi Xueman acreditava que, com sua posição aos olhos do 

prefeito, não havia outros métodos empregáveis. 

"Vocês estão acordados! Comece a atacar!” Instruiu o Elementalista no ar. 

Cada equipe hesitou antes de se mudar para Rua Som das Ondas. 

"Vamos para o portão da loja que está de frente para a rua". Ai Hui apontou. 

Fatty segurou o pesado escudo e caminhou na vanguarda. Seu peso total era 

surpreendente. A terra tremeu e as montanhas tremiam enquanto caminhava. Mesmo o 

Elementalista no céu ficou espantado. 

Não havia moral motivadora, sem gritos e sem emoções veementes. Cada equipe 

avançou cautelosamente para frente na grande rua. 

O Elementalista no céu não era impaciente, mas quando percebeu o time de Ai Hui, ele 

não conseguiu deixar de se surpreender. 

A equipe de Ai Hui não avançou pela rua e apareceu pela cerca que cercava uma loja no 

lado direito da estrada em vez disso. 

O Elementalista parecia bastante interessado. Ele reconheceu Shi Xueman e o resto. 

Embora tivessem pouca experiência, a força desta pequena equipe estava com seus 

estudantes. Nada mal. 

Mas ele também sabia que os estudantes eram todas forragens de canhão. Os que não 

eram dispensáveis eram os Elementalistas recrutados por seus respectivos Salões de 

Treinamento e colocados em pequenas equipes. Eles estavam aperfeiçoando suas forças 

para o grande avanço. Somente depois das formigas terem sido suficientemente tratadas, 

seria então a hora da entrada da força principal. 

No entanto, essa pequena equipe eram bastante interessante. 

Shi Xueman e o resto não conseguiram fazer cabeças nem caudas1 da ordem de Ai Hui. 

As outras equipes já estavam longe deles. Eles olharam para Ai Hui, esperando que ele 

respondesse a este enigma. 

"Alguma maneira de derrubar isso no chão?", Perguntou Ai Hui a Wang Xiaoshan. 

Wang Xiaoshan não entendeu o que Ai Hui estava querendo, mas não era difícil para ele 

derrubar isso. Ele tinha um grande conhecimento de todos os tipos de estruturas de 

construção. Esta loja foi construída normalmente e poderia ser facilmente demolida se 

pudessem encontrar alguns nós chave. 

"Vou tentar." 

                                                           
1 Não conseguiram refutar a ordem. 
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Wang Xiaoshan não se atreveu a afrouxar. Ele estava um pouco com medo de Ai Hui. 


