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"Desde o primeiro dia de batalha, fui posicionado para Rua Som das Ondas e Rua Flor 

Brilhando para supervisionar as batalhas. O desempenho dos estudantes é atroz. Nós 

sofremos perdas terríveis e, no entanto, causamos pequenos danos às formigas de 

sangue. Entre as inúmeras performances, nada é mais promissor do que a unidade 

numerada A-1, que continha várias elites do corpo estudantil, como Ai Hui, Shi 

Xueman, Sang Zhijun, Duanmu Huanghun e outros. Eles são os alunos mais destacados 

da Academia do Pinho central. Alegadamente, o prefeito e o reitor tiveram um 

desacordo sobre o uso da unidade A-1. O reitor não queria que seus melhores estudantes 

morressem em uma batalha de desgaste condenada a causar grandes baixas. O prefeito 

argumentou que todos na cidade tiveram que participar da batalha e dar seus melhores 

esforços, independentemente da insignificância.” 

...... 

"Finalmente encontrei a unidade A-1 mais falada no escritório de magistrados. O líder 

desta unidade é Ai Hui. Ele é quem descobriu a infiltração do morcego de sangue e 

ajudou Shi Xueman e Sang Zhijun a eliminá-lo, alcançando um serviço meritório e a 

atenção do magistrado. Surpreendentemente, ele não é o único comandante da unidade. 

Esse papel caiu nas mãos de Shi Xueman. Se eu não tivesse testemunhado isso com 

meus próprios olhos, não acreditaria que Shi Xueman, Duanmu Huanghun e os outros 

obedeçam completamente seus comandos. Sua atuação chamou minha atenção”. 

...... 

"Ao contrário de outras unidades que avançavam usando as ruas, a unidade A-1 

prosseguiu pelo lado oeste da Rua Som das Ondas. Esse lado está repleto de casas, lojas 

e moradores. Como uma escavadora, eles destruíram as casas, arrasando-as para o chão 

e avançando pisando as ruínas. Eles continuaram assim repetindo esse processo. 

Honestamente falando, é a técnica de progresso mais profissional e absurda que já vi. 

Depois de um tempo, no entanto, fui obrigado a admitir que era brilhante. Embora o 

desempenho da unidade A-1 estivesse faltando, eles têm indivíduos capazes sobre os 

quais eles podem confiar. A liderança de Shi Xueman é terrível, mas ela é 

extremamente corajosa. Ela também possui um forte senso de responsabilidade e adora 

ajudar seus companheiros de equipe. Às vezes, parece mais um líder do que Ai Hui ". 

...... 

"O avanço da unidade A-1 foi lento e estável, e os membros da unidade apresentaram 

sinais de adaptação ao combate. Shi Xueman aumentou a moral da unidade. Parece que, 

apesar de ser inexperiente e não ser boa com as palavras, seu forte senso de 

responsabilidade a levou a dar o máximo em ajudar seus companheiros de equipe. Se 

ela puder sobreviver a esta catástrofe, ela se tornará um excelente líder no futuro. Em 

contraste, Ai Hui era frio e olhava sem ajudar seus colegas de equipe. Era como se ele 

não tivesse nada a ver com a batalha. Como líder da unidade A-1, eu lhe daria zero 

pontos, embora eu admita que seu Manejo da Espada seja requintado". 

...... 

"Existem algumas unidades à beira da destruição, e seu desempenho foi patético. A 

unidade A-1 continua a avançar, mas eles estão começando a encontrar problemas 
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também. O número de formigas de sangue está aumentando. Eu previ que sofreria 

grandes perdas como as unidades anteriores, mas subestimei Ai Hui; ele veio 

preparado." 

―― << A Batalha de Sangue na Cidade do Pinho Central >> 

Com um estrondo irresistível, a casa entrou em colapso, enchendo o ar com fumaça e 

poeira. Antes que Duanmu Huanghun pudesse limpar o pó de seu corpo, um ruído 

ensurdecedor apertou suas orelhas. 

Um arrepio varreu a espinha de Ai Hui. Ele sentiu instantaneamente que havia mais de 

cinquenta formigas de sangue na área, a maior onda que encontraram nesta batalha até 

agora. 

"Lou Lan!" Gritou Ai Hui bruscamente. 

"Lou Lan está chegando!" Lou Lan aplaudiu. 

As folhas que cobrem o tonel de fogo enorme nas costas de Fatty foram descascadas 

com a velocidade do relâmpago. Lou Lan então se transformou em uma lata arenosa e 

mergulhou metade de seu corpo no tonel de fogo. Um longo bico de regador se estendeu 

sobre a cabeça de Fatty e apontou para frente. 

Splash! 

A névoa vermelha torrencial começou a pulverizar em uma grande área. 

O perfume esmagador de pimenta forte impregnou o ar, apagando as formigas de 

sangue que haviam acabado de disparar em uma mistura de pimenta vermelha. Ai Hui 

ficou nervoso. O uso de pimenta contra as formigas de sangue era puramente sua 

conjectura, sem suporte de dados. 

Independente do pensamento de falha, seu olhar fixou no que estava acontecendo. Seus 

músculos se esforçaram, e a Crista do Dragão Inferno em sua mão estava em sua 

posição ideal; Ele parecia uma besta que esperava para atacar suas presas. 

As formigas de sangue queimadas na névoa da mistura de pimenta de repente se 

separaram, descendo para o caos. Gritos aterrorizantes soaram e assustaram a todos. 

Todos, exceto Ai Hui. 

A mistura de pimenta no tonel de fogo de Fatty foi especialmente inventada por ele e 

por Lou Lan. 

Uma luz viciosa passou por seus olhos quando ele se atirou para frente. Sua Crista do 

Dragão Inferno varreu uma nuvem de nevoeiro antes de se materializar em um raio de 

resplendor. 

[Golpe Enevoado]! 
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Acompanhado por um cochicho indiscernível, a deslumbrante Crista do Dragão Inferno 

atingiu uma formiga de sangue com um golpe penetrante. 

Bang! 

O ataque preparado por Ai Hui teve um poder destrutivo surpreendente. A formiga de 

sangue explodiu no ar em uma nuvem de névoa sangrenta. 

Com uma ligeira torção de seus pés, Ai Hui saltou pelo ar em um ângulo sobre a nuvem 

de sangue. Ele girou sua espada e usou de seu impulso para executar uma [Corte 

Oblíquo]. 

Seu movimento acertou com precisão no pescoço da formiga de sangue e a decapitou 

sem esforço. 

Só então Duanmu Huanghun e os outros perceberam o que estava acontecendo. 

Shi Xueman e sua equipe começaram seu ataque contra a onda que se aproximava das 

formigas de sangue frenéticas. A partir de agora, a coordenação dos alunos era passável 

- não a melhor, mas melhor do que antes. A unidade foi dividida em três grupos, 

liderados por Shi Xueman, Jiang Wei e Sang Zhijun respectivamente. 

Todos perceberam que esta era uma oportunidade para atacar, e todos correram para 

frente. As formigas de sangue que acabavam de escapar da névoa da mistura de pimenta 

caíram em pânico e, em um piscar de olhos, mais de vinte delas foram mortas. As 

formigas de sangue inquietadas logo voltaram a seus sentidos, em seguida, pulou para 

Ai Hui e sua unidade em ondas. 

A cena da luta desceu ao caos. 

Ao ver a situação desordenada, Lou Lan interrompeu seus movimentos; A mistura de 

pimenta também prejudicaria os estudantes e, apesar de não ser mortal, poderia 

interromper seu impulso. Eles já lutaram para se coordenar um com o outro. Se eles 

também fossem atingidos pela mistura de pimenta, Lou Lan não sabia quantos 

estudantes iriam sobreviver a essa luta. 

A batalha começou com seriedade. 

Os alunos rapidamente descobriram que essa batalha era completamente diferente 

daqueles anteriores. Tudo o que podiam ver eram as imagens de formigas de sangue à 

sua volta, que os deixavam em pânico. Gritos e rugidos penetraram no ar, e sua 

coordenação previamente aceitável desabou em um instante como biscoitos frágeis. 

Obstáculos acumulados. 

Algumas pessoas agarraram a garganta enquanto elas caíam no chão, lutando enquanto 

elas tremiam de dor. 

Outros rolaram freneticamente no chão, seus corpos sangrentos e mutilados. 
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Os olhos de Shi Xueman estavam vermelhos. Ela apertou os lábios com força e avançou 

para frente e para trás. Sua lança era como uma nuvem em movimento, ajudando os 

estudantes em desvantagem. Mesmo assim, ela não conseguiu impedir que os alunos 

colapsassem um após o outro. 

Os dois indivíduos mais deslumbrantes no campo de batalha foram Ai Hui e Duanmu 

Huanghun. A espada de Ai Hui brilhou bruscamente e nitidamente com uma 

mortalidade anormal. Muito poucas formigas de sangue poderiam sobreviver para 

escapar de sua espada. Voando ao redor dele, estavam as Adagas da Poeira Vermelha 

que esculpiam numerosos vestígios de movimentos de espada no ar. 

Duanmu Huanghun foi outro indivíduo distinto no campo de batalha. 

Sua [Flor Viridiscente] tornou-se mais complexa e imprevisível. Sob seus pés, padrões 

de vinhas brilhantes, nuvens e lótus estavam espalhados e floresciam sobre suas mãos. 

Ele pisou no ar e subiu ao céu, e de vez em quando, flores verdes flutuavam ao redor de 

seu corpo com uma imagem fantasma. 

Fatty ficou de um lado para outro. Sua velocidade era lenta, então, quando enfrentava as 

formigas de sangue rápidas e ágeis, ele permaneceu passivo.Seu escudo era como uma 

parede, no entanto, e sua armadura parecia uma montanha. Wang Xiaoshan ficou atrás 

dele, enquanto Lou Lan se transformou em uma tempestade de areia que os rodeava e 

queimava as formigas de sangue para chegarem. Quanto aos que fizeram isso através da 

tempestade de areia, eles foram confrontados com o escudo pesado de Fatty. 

A batalha tornou-se cada vez mais intensa, e do meio da fumaça e da poeira, as formigas 

de sangue ocasionais foram destruídas. 

Duanmu Huanghun matou mais de dez formigas de sangue de uma só vez, mas à 

medida que a energia elementar em seu corpo começou a esgotar, sua eficiência caiu e 

forçou-o a diminuir a velocidade de ataque. Ele recuou para uma posição menos 

notável. 

Treze! 

Ele estava completamente satisfeito consigo mesmo. Em comparação com as batalhas 

anteriores, seu desempenho hoje foi brilhante. Depois de conhecer mais sobre ele, ele 

conquistou seu medo e sofreu uma transformação completa. Mesmo o estilo de sua 

[Flor Esverdeada]1 evoluiu de forma inequívoca. Ele manteve a mesma complexidade, 

mas agora se concentrou mais em poder de matar, tornando-o intensamente implacável. 

Com menos pressão sobre ele, seu olhar se moveu involuntariamente para Ai Hui. Ele 

ficou bastante satisfeito com o desempenho dele hoje e sentiu-se confiante de que estava 

a par com o de Ai Hui. 

Eh? 

                                                           
1 Estou trocando [ Florescer Verdejante] por [Flor Esverdeada] 
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Os ataques de Ai Hui seguiram um certo padrão, os mesmos dois movimentos. No 

entanto... Seu ritmo de ataque não parecia variar... 

Como isso é possível? Não se sente cansado? Ele não usa sua energia elementar? 

Duanmu Huanghun sentiu-se incrédulo. 

Ai Hui estava extremamente concentrado. Ele precisava enfrentar quatro formigas de 

sangue ao mesmo tempo que não lhe permitia ter distrações. Em uma batalha tão 

intensa, não bastava confiar apenas no [Golpe Enevoado] e no [Corte Oblíquo]. Ele teve 

que usar a energia elementar várias vezes, e em algumas situações, ele precisava 

esquivar, ficando incapaz de usar qualquer [Golpe Enevoado] ou [Corte Oblíquo], e às 

vezes bloquear. 

O [Corte Oblíquo] e o [Golpe Enevoado] tiveram suas próprias características únicas. O 

[Corte Oblíquo] poderia ser executado rapidamente, mas era altamente dependente de 

ângulos e a faixa de ataque era estreita. A posição de luta poderia compensar essas 

fraquezas, mas uma batalha tão intensa limitou muito suas opções. 

[Golpe Enevoado], por outro lado, teve grande poder de ataque, mas o tempo de 

execução foi longo. Ai Hui só poderia usar esse movimento quando o tempo estava 

certo e normalmente o empregou uma vez por ataque. 

E, como [Lua crescente], esses movimentos consumiram grandes quantidades de 

energia elementar, desestimulando Ai Hui de usá-las com muita frequência. 

Uma vez que sua energia elementar foi esgotada, a morte era a única saída para ele. 

Dezesseis. 

Ai Hui não sabia o número de formigas de sangue que restavam. Ele se forçou a se 

concentrar e empurrou sua mente para pensar em maneiras de usar o [Corte Oblíquo] e 

[Golpe Enevoado] para atacar as formigas de sangue. 

Ele sentiu-se mais adepto com esses movimentos, mas sua energia física e elementar 

estava diminuindo gradualmente. 

Vinte e dois. 

Ai Hui começou a cansar. Ele podia sentir a Crista do Dragão Inferno em sua mão cada 

vez mais pesada. Felizmente, as formigas de sangue estavam se tornando mais 

dispersas. 

Os estudantes restantes se acostumaram a se envolver em combate após seu cruel 

"batismo". Claramente, eles melhoraram. 

"Unidade A-1, você pode se retirar agora". 

A voz do Elementalista de supervisão ressoou do céu atrás deles, semelhante a um som 

da natureza. 
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Sua mente rejuvenesceu, Ai Hui falou rapidamente: "Eu mesmo, Shi Xueman, Duanmu 

Huanghun e Sang Zhijun cuidaremos da parte traseira. Jiang Wei, leve todos para fora 

do campo de batalha e se retirem o mais rápido possível. Lou Lan, prepare a mistura de 

pimenta e retire-se a cem metros. Forneça suporte para nós mais tarde. " 

"Não há problema, Ai Hui!" Lou Lan rapidamente pegou a mistura de pimenta e 

pulverizou-a sobre o chão quando ele recuou. 

O resto dos estudantes deixou o campo de batalha um a um. Atrás deles não havia mais 

que ruínas. 

"Há uma última coisa que precisamos fazer", disse de repente Ai Hui aos que 

permaneceram. 

 


