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Wang Xiaoshan moveu-se rapidamente e colocou as duas mãos no chão, canalizando a 

energia elementar da Terra para a loja. 

Estrondo! Várias explosões soaram simultaneamente dentro da loja, e a loja 

inesperadamente se desintegrou como bolachas crocantes. 

Shi Xueman acenou levemente as mãos nuas para limpar o pó levantado pelo colapso da 

loja. Sua visão voltou, e na verdade, a loja estava agora em ruínas. 

"Quão incrível!" Gritou Fatty lentamente, sua boca aberta. "Xiaoshan, como você fez 

isso?" 

Um pouco nervoso, Wang Xiaoshan balbuciou: "Muito simples. Cada prédio tem alguns 

nós chave ... você só precisa encontrá-los e explodir ao mesmo tempo para destruí-lo ... 

e usar o peso do edifício ... ". 

A descrição de Wang Xiaoshan era bastante incoerente, mas desta vez, ninguém o 

subestimou. 

Destruir esta loja não foi uma grande façanha; qualquer um presente poderia fazê-lo, 

mas poucos poderiam fazer de forma tão limpa quanto Wang Xiaoshan fez. Sem 

grandes pedaços visíveis nos escombros, pode-se dizer que o prédio estava 

completamente destruído. 

Uma expressão incomum passou pelos olhos de Shi Xueman. 

Ela se sentiu estranha quando Ai Hui escolheu Wang Xiaoshan para a tarefa. 

Simplesmente disse, sua habilidade era faltante, mesmo em comparação com o resto da 

equipe. Mas a cena diante dela a levou a especular que talvez Ai Hui já estivesse ciente 

do potencial de Wang Xiaoshan? 

Ela achou isso insondável. 

O próprio Ai Hui ficou um pouco chocado. O movimento de Wang Xiaoshan foi 

simplesmente muito bonito. Este sujeito era mais oprimido do que ele era! 

"Bem feito!" 

Ai Hui deu a Wang Xiaoshan um grande joinha1. 

Recebendo o louvor de Ai Hui, Wang Xiaoshan corou em um vermelho escuro, tão 

emocionado que não sabia onde colocar as mãos. Nos últimos dias, ele estava sob uma 

tremenda pressão. Como o elo mais fraco do grupo, ele era tímido e não podia ajudar 

muito em batalhas, e sempre que era hora de lutar, ele tremia incontrolavelmente. 

Ele estava abatido, não entendendo por que Ai Hui o havia selecionado e, à medida que 

o perigo crescia, ele ficou com medo, com medo de que ele fosse abandonado por seus 

                                                           
1 Estava escrito ‘thumbs up’ que é quando você ergue o dedão para fazer ‘joia’, que é usado quando 
você quer parabenizar, elogiar ou animar uma pessoa. 



Capítulo 189 – O Método de Ai Hui 
 

Avalon dos Cinco Elementos – Volume 02 Página 2 
 

companheiros de equipe. Ninguém iria cuidar dele incondicionalmente se não pudesse 

provar seu valor e ajudar a equipe em situações difíceis. 

Foi a primeira vez que recebeu um elogio de Ai Hui. Isso o moveu bastante, como se ele 

tivesse acabado de tomar uma dose de álcool. 

Wang Xiaoshan apresentou melhor desempenho do que o esperado e foi de grande 

ajuda para os planos de Ai Hui. No entanto, continuou a instruir com calma: "Fatty, 

anda na frente. Wang Xiaoshan, siga-o. Continue a derrubar as lojas enquanto avança 

devagar, e cuidado com as formigas de sangue ". 

Shi Xueman se perdeu em pensamentos antes de ela perguntar: "Estamos derrubando-as 

para avançar?”. 

Ela estava completamente desconcertada com a estranha estratégia de Ai Hui, e não era 

apenas ela - todos os outros ficaram intrigados também. 

"As estruturas do edifício são complexas, tornando-os bons esconderijos para formigas 

de sangue para lançar ataques furtivos. Será desvantajoso para nós”, explicou Ai Hui. 

Shi Xueman perguntou diretamente: "Então, por que não seguimos o resto das equipes e 

avançamos pelo caminho da rua?”. 

Ai Hui olhou para Shi Xueman como se estivesse falando com um tolo. "Isso nos levará 

a ser atacados de ambos os lados". 

"Lógico, mas..." Shi Xueman estava perdida. Ela reconheceu que Ai Hui estava dizendo 

tinha muito sentido, mas para derrubar as lojas para avançar... Esse tipo de método era 

inédito! Em todos os livros de guerra que ela leu, ela nunca encontrou uma estratégia 

militar similar. 

Ai Hui não podia ser incomodado com ela e, em vez disso, seguiu de perto atrás de 

Wang Xiaoshan. Isso resultou em muitos ganhos. Por exemplo, os edifícios em colapso 

alarmariam as formigas de sangue, levando-os a revelar seus locais. Além disso, um 

terreno largo permitiu que os novatos melhorassem suas habilidades, o que Ai Hui tinha 

dúvidas de qualquer maneira. 

Mais importante ainda, como forragem de canhão, eles não deveriam estar pensando em 

reivindicar crédito, mas como se protegerem no campo de batalha. 

Estrondo! 

Ainda outro edifício desmoronou. 

Todos avançaram pelas ruínas, mas agora as poucas equipes à frente deles já haviam 

aberto uma distancia substancial e desapareceram sem deixar rastros. 

No entanto, Ai Hui continuou a avançar a um ritmo confortável. Enquanto avançavam, 

tudo o que deixavam para trás era um campo de ruínas. 
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Wang Xiaoshan tornou-se cada vez mais hábil. Dentro de dez minutos, ele já destruiu 

mais edifícios do que seu pai, e seu controle tornou-se mais preciso, o que provocou 

resultados ainda mais notáveis. 

Ao ver os edifícios colapsarem na frente de seus olhos, ele encheu o coração com uma 

sensação de realização. 

Chi, chi, chi! 

Linhas de sombras vermelhas dispararam da poeira e avançaram para Ai Hui e a equipe. 

Uma fileira bateu contra o pesado escudo nas mãos de Fatty. Um som sufocado ressoou, 

fazendo com que o corpo de Fatty se balanceasse. Tanto ele quanto Wang Xiaoshan 

tiveram tanto medo da morte que Fatty se protegeu com firmeza com Wang Xiaoshan 

escondendo-se bem atrás dele. 

"Cuidado!" 

Shi Xueman soltou um grito ao bloquear três formigas de sangue com o Cirrus. 

Os estudantes estavam desordenados, perdendo a cabeça por medo, enquanto gritavam 

incessantemente. 

Ai Hui balançou a cabeça, mas ignorou o caos. Se eles não conseguissem abrir caminho 

ao longo desse nível de dificuldade, estarão em pior problema mais tarde. 

Com a Crista do Dragão Inferno, ele executou um súbito [Corte Oblíquo]. Uma leve luz 

brilhava no corpo da espada quando atingiu com precisão uma formiga de sangue. Após 

uma inspeção mais próxima, Ai Hui viu que o corte tinha deixado uma ferida clara em 

seu corpo. 

Ai Hui ficou um pouco assustado. Antes, era difícil para ele deixar uma marca em uma 

formiga de sangue sem operar sua energia elementar. 

Com a confiança crescente, ele continuou atacando sem se retirar e realizou outra [Corte 

Oblíquo] com a Crista do Dragão Inferno. 

O movimento foi simples e não abrangeu uma ampla gama, mas os passos ágeis de Ai 

Hui compensaram suas fraquezas. 

Seus sucessos consecutivos retardaram a formiga, mas a maldade dentro de seu corpo 

alimentou seus obstinados ataques a Ai Hui. 

O punho de Ai Hui parecia se transformar em uma nuvem de fumaça e, a partir dele, 

disparou um raio de espada. 

[Golpe Enevoado]! 

O corpo da formiga foi dividido em dois pela Crista do Dragão Inferno e caiu através do 

pó. 
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Logo depois, o olhar de Ai Hui foi rapidamente apanhado por Duanmu Huanghun, e 

seus olhos ficaram surpresos. 

A flor do [Florescer Verdejante] de Duanmu Huanghun sempre mostrou transformações 

deslumbrantes, mas Ai Hui sentiu que ele vinha com uma sensação de suavidade. Desta 

vez, no entanto, O Florescer Verdejante de Duanmu Huanghun era dinâmico como 

sempre, mas a suavidade estava ausente, substituída por melancolia e obscuridade. 

Quando o Florescer Verdejante fez contato com as formigas de sangue, os espinhos 

surgiram para perfurar os olhos. E, quando as formigas se endureceram, as flores 

floresceriam de seus corpos vermelhos, tornando-se uma formiga de flor verdejante 

colorida e auspiciosa. 

Ai Hui tremia por dentro. [Florescer Verdejante] era realmente demoníaco. 

Duanmu Huanghun recuperou casualmente sua flor verdejante como se não houvesse 

mais ninguém. Ele deu a Ai Hui um sorriso fraco sem se importar em esconder o olhar 

de sede de batalha em seus olhos. Seu vigor era surpreendente, e era como se ele tivesse 

se tornado outra pessoa, sua energia completamente renovada. 

"Como você pretende retornar o dinheiro?" Ai Hui pegou Duanmu Huanghun de 

surpresa. 

Duanmu Huanghun congelou, seu sorriso ficando rígido. 

"A moral pública está realmente degenerando a cada dia. Você está em dívida e ainda 

tem a bochecha para agir como um santo. Você não é sem vergonha?” 

Ai Hui murmurou para si mesmo, sem perceber as veias surtindo o rosto de Duanmu 

Huanghun. Ele girou no calcanhar e deixou apenas uma silhueta de profundo mistério. 

Ele esqueceu que ele ainda devia oitenta milhões de Yuan para alguém. 

Foi uma pena que seu credor estivesse ocupado no momento. Cinco formigas voaram e 

três foram jogadas pelo Cirrus de Shi Xueman. No entanto, ela não lidou com eles por 

conta própria, mas, em vez disso, jogou-os para o time. 

"Fique calmo, não entre em pânico!" 

"Mantenha distância!" 

"Cooperação, trabalho em equipe!" 

...... 

Shi Xueman, Sang Zhijun e Jiang Wei lideraram um grupo para lidar com uma formiga 

de sangue. Eles não mataram diretamente, mas permitiram que os alunos o fizessem. 

Shi Xueman entendeu que se eles não permitissem que esses alunos enfrentassem e 

lidassem com um ataque em breve, suas perdas seriam desastrosas. 
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Ai Hui testemunhou a cena desajeitada e bagunçada diante dele, e ele balançou a 

cabeça. Sem qualquer persuasão, ele decidiu treinar suas habilidades de espada ao lado. 

Depois de matar uma formiga de sangue, o desejo de batalha dentro de seu corpo estava 

surgindo, mas não havia saída para liberá-lo, então sua única opção era treinar. 

Duanmu Huanghun também não se incomodou com o resto. Com os olhos fechados, ele 

sentou-se com as pernas cruzadas no chão, o padrão de flor verdejante em sua parte 

inferior do abdômen circulando sem parar. 

"Bangwan parecia ter mudado muito", Lou Lan comentou calmamente. 

"Sim, ele se tornou mais feroz, em direção a si mesmo." Fatty tocou seu queixo antes de 

continuar tristemente, "Mas, por mais feroz que seja, não tem sentido, já que ele deve 

dinheiro. Olhe para mim. Eu costumava ser um herói que seguia meu caminho para sair 

do inferno, que era a Região Selvagem. Mas veja o que aconteceu no final. A 

negligência me transformou em um devedor para Ai Hui, e eu só posso ser seu garoto 

da água2 no momento. O dinheiro é a coragem de um herói! " 

Wang Xiaoshan, que estava observando a cena caótica, não podia deixar de dizer: 

"Deusa Shi é uma boa pessoa". 

Qualquer um com olhos poderia dizer que Shi Xueman só estava fazendo isso para dar 

aos alunos a oportunidade de se adaptarem às condições da batalha. 

Seus esforços não foram desperdiçados depois de tudo. 

As cenas ruidosas se acalmaram. Huo Yuanlong e seus amigos, com sua louvável força 

e talento, brilharam entre os estudantes da Academia do Pinho Central. Os alunos 

altamente classificados naturalmente tinham mais oportunidades de competir e aprender 

uns com os outros diariamente. As batalhas não foram combatidas com armas reais, mas 

permitiu que eles restaurassem seus padrões superando as barreiras psicológicas e 

regulando suas ações desarticuladas. 

Shi Xueman soltou um suspiro de alívio, pequenas gotas de suor escorriam por sua 

testa. Liderar seu time parecia mais cansativo do que combater em sua própria batalha. 

Mas ela tinha que fazer isso. A seguinte batalha só se tornaria mais intensa e cruel. Os 

estudantes também tiveram que passar pelo período de estágio que os poucos passaram. 

O fraco seria eliminado. Era um fato imutável. 

Ai Hui parou e olhou para os alunos sem respiração. "Continue em frente". 

"Podemos descansar um pouco?", Gritou um estudante. 

                                                           
2 Garoto da água é aquela pessoa que carrega a água em times de futebol americano, basicamente é 
alguém que trabalha a mando de outra pessoa. 
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"Eu não quero ser executado pela lei marcial sob a responsabilidade da resistência 

passiva", disse Ai Hui enquanto olhava para cima. 

Todos se voltaram para encontrar um Elementalista se aproximando deles do céu. Eles 

engoliram as palavras restantes antes de deixarem os lábios. 

Shi Xueman assumiu a liderança. "Vamos." 

Ela sabia que os superiores tolerariam o tempo necessário para se adaptar, mas nunca 

resistência passiva. Qualquer sinal desse acontecimento lhes custaria suas vidas, ali 

mesmo no local. 

Ai Hui e sua equipe avançaram em uma taxa lenta, mas constante. 

Shi Xueman rapidamente experimentou os benefícios do método de Ai Hui. Eles não 

encontraram muitas formigas, provavelmente devido à operação de limpeza das equipes 

anteriores. Quaisquer que fossem as formigas de sangue deixadas, os novatos tiveram a 

chance de aprender. Não poderia ser mais otimizado. Também seria um pesadelo se eles 

fossem invadidos por essas formigas enquanto se retirassem. 

As formigas de sangue apareceram uma vez mais à frente, mas desta vez, as respostas 

dos alunos foram muito melhores. 

Eles também estavam tentando se adaptar. 

Ninguém queria morrer. 

 


