
Capítulo 191 – Troféu de Guerra 
 

Avalon dos Cinco Elementos – Volume 02 Página 1 
 

Mais uma coisa a ser feita? 

Todos ficaram confusos enquanto esperavam o próximo pedido de Ai Hui. 

"Nós temos que capturar uma formiga de sangue viva", Ai Hui falou rapidamente 

enquanto brandia sua Crista do Dragão Inferno continuamente e cresceu em direção a 

uma formiga de sangue. "Ouça meus comandos". 

Não havia tempo a perder no campo de batalha. Não demorou muito para que as demais 

formigas de sangue corresse sobre Ai Hui e as outras. 

"Corre!" 

Ai Hui virou-se abruptamente e começou a correr. 

Ao ver isso, todos seguiram o exemplo e correram sem hesitação. 

As formigas de sangue perseguiram-se firmemente. Com sua baixa inteligência, elas 

baseavam suas ações em seu instinto, então, assim que viram Ai Hui e os outros fugir, 

eles foram atrás deles com uma velocidade semelhante a um relâmpago! 

Névoa se espalhou das costas de Shi Xueman, e sua velocidade aumentou 

acentuadamente. Ela passou por Ai Hui, deixando-o para trás. 

Sang Zhijun se assemelhava a um pássaro ágil e flexível com suas roupas vibrando no 

vento, como ela também passava por Ai Hui. 

"Vamos." Ela sorriu para Ai Hui. 

De debaixo dos pés de Duanmu Huanghun, um padrão de flor verde brilhante estava 

girando. Ele voou pelo ar como se estivesse correndo em uma estrada nivelada. À 

primeira vista, ele não parecia rápido, mas ele gradualmente ignorou Ai Hui. Sem olhar 

para trás, deu um resmungão frio. "Ahh...". 

Ai Hui ficou assustado. Ele se tornou o último. 

Atrás dele, as formigas de sangue estavam perseguindo-o implacavelmente, e em seus 

ouvidos soou o silvo incessante. Ele tremia de medo e avançou freneticamente. 

Foi nesse momento que ele percebeu sua fraqueza. Ele nunca aprendeu uma técnica de 

escape! Ele era relativamente rápido em curtas distâncias, e era por isso que ninguém 

tinha notado até agora que o ritmo de corrida de Ai Hui não era nem ágil nem rápido. 

E então, quando a distância de percurso foi empurrada para cem metros, sua fraqueza se 

revelou. 

Seu nível de base aumentou muito rapidamente, expondo suas muitas falhas. Em 

comparação com Shi Xueman e os outros que tiveram um crescimento equilibrado, Ai 

Hui estava claramente desequilibrado em seus desenvolvimentos. Todo o seu tempo foi 

gasto em movimentos de espada; ele teve que achar a chance de aprender algumas 
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técnicas de escape. Ele colocou grande importância em qualquer coisa que assegure sua 

sobrevivência. 

Ele, sem dúvida, teve que aprender a usar asas azuis no futuro... 

Esse grupo de companheiros... Eram demais! 

Ai Hui sentiu as formigas de sangue atrás dele se aproximar cada vez mais, e então ele 

exerceu toda a força para correr o mais rápido possível. 

Como uma broca, sua perna direita cavou no chão cheio de escombros. Estrondo! O 

chão debaixo de seus pés explodiu de repente, varrendo uma maré de poeira que atingiu 

um máximo de três metros. 

Fazendo uso dessa força explosiva, a velocidade de Ai Hui aumentou bruscamente. 

Ele voltou a uma velocidade extrema. Sua perna esquerda se comportou como uma 

broca mais uma vez, cavando ferozmente no chão. 

Estrondo! Poeira difundida no ar. 

Ai Hui era semelhante a uma besta pesada. Ele avançou freneticamente, e a cada passo, 

ele agitou as altas ondas de entulho. 

Os estudantes que estavam assistindo de longe foram atordoados com a visão. Shi 

Xueman era rápida como um relâmpago, enquanto Sang Zhijun era ágil e flexível. 

Duanmu Huanghun voava graciosamente através do vento. E quanto a Ai Hui, não 

houve técnicas envolvidas na sua corrida. Sua maneira violenta e imponente enquanto 

estava correndo era conduzida por seu caprichoso mudo. 

Com cada passo que ele pegava, o chão tremeu e as montanhas tremiam. 

Em um piscar de olhos, ele cobriu uma distância de cem metros. 

"Lou Lan!" Gritou Ai Hui. 

"Lou Lan está chegando!" Lou Lan acenou quando disparou a mistura de pimenta nas 

mãos, criando uma imensa nuvem de névoa vermelha. 

Como uma bola de canhão, Ai Hui aterrou de cabeça para a camada superior atrás de 

Lou Lan. Estrondo! O solo voou para o ar por causa da  poderosa força. 

Ai Hui conseguiu usar esse impulso para mudar sua direção antes que ele rugisse, 

"Prepare-se!”. 

As formigas de sangue emergentes da cortina de poeira e solo foram diluídas na mistura 

de pimenta, e o caos desceu mais uma vez. Desta vez, no entanto, eles continuaram a 

voar instintivamente para Ai Hui e o resto. 

Ai Hui virou a espada e usou o lado da lâmina para atingir uma das formigas do sangue. 
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Ele se aproximou de Shi Xueman. 

"Pare a formiga!" 

Shi Xueman girou ligeiramente o Cirrus na mão e uma nuvem de névoa engoliu a 

formiga de sangue, diminuindo a velocidade como se estivesse em um poço de areia 

movediça. 

"Use [Flor Esverdeada] para amarra-lo!" 

"Use suas flechas para impedir o resto das formigas de sangue de avançar!" 

Até agora, Duanmu Huanghun quase esgotou toda a energia elementar em seu corpo, 

mas ele se forçou a canalizar o último fio ainda disponível. Uma videira verde disparou 

e enrolou ligeiramente a formiga de sangue da nuvem de névoa. 

Enquanto isso, o Arco Longo de Seda Dourada de Sang Zhijun disparou explosivamente 

muitas marcas deslumbrantes de luz, impedindo as outras formigas de sangue de 

avançar. 

Ai Hui saltou para o céu e subiu em direção à formiga de sangue que estava engolida na 

nuvem de névoa. 

"Retire sua lança!" 

Ao ouvir o comando de Ai Hui, Shi Xueman retirou a lança sem qualquer hesitação. 

Assim que a supressão de Cirrus foi solta, a formiga de sangue ficou agitada. A videira 

de flor verde executada com a última energia elementar de Duanmu Huanghun também 

se soltou pouco a pouco. 

Assim como a formiga de sangue estava prestes a escapar da videira, uma atadura 

branca de neve de repente desceu do céu. 

A atadura branca de neve enrolou rapidamente a formiga de sangue e, em um piscar de 

olhos, a formiga de sangue estava fortemente amarrada, com apenas sua cabeça 

revelada. Com o corpo incapaz de mover uma única polegada, a formiga de sangue 

agitada só poderia olhar para frente. Embora sua boca continuasse a ranger, não era 

capaz de morder qualquer coisa. Toda junta em seu corpo, com exceção do pescoço, 

estava bem amarrada. 

Ai Hui olhou com satisfação em seu trabalho, à formiga mumificada. 

Levando seu troféu de guerra, Ai Hui gritou alegremente: "Corra mais rápido!”. 

Shi Xueman permaneceu sendo a mais rápida, enquanto Sang Zhijun era tão graciosa 

quanto sempre. Somente Duanmu Huanghun, que perdeu todos os restos de energia 

elementar, não podia mais voar elegantemente como antes. Ele só podia correr 

freneticamente no chão agora. 
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"Desprezível!" Duanmu Huanghun estava furioso com raiva. 

O Ai Hui que parecia uma besta chutou a areia por todo o rosto de Duanmu Huanghun 

enquanto ele passava por ele. O som de um desdém frio poderia ser ouvido, "Ahh...". 

Depois de perseguí-los por vários metros, o resto das formigas de sangue se virou e 

recuou. Mesmo com sua baixa inteligência, quando viram os humanos densamente 

embalados na entrada da rua, eles sabiam que não era uma boa decisão continuar em 

frente. 

Várias unidades se reuniram na entrada da rua, preparando-se para lançar a próxima 

onda de ataques. 

Eles testemunharam a batalha realizada por Ai Hui e sua unidade com seus próprios 

olhos e ficaram excitados. Quando a última pessoa da unidade A-1 chegou são e salvo, 

eles invadiram saudações estrondosas; cada um de seus olhares visava a unidade A-1 

com o maior respeito. 

"Eu acredito que todos vocês podem ver que os demônios do sangue não são vitoriosos. 

Enquanto somos corajosos e unidos, podemos afastá-los da Cidade do Pinho Central". 

O Elementalista de supervisão chegou a tempo de encorajar todos. 

O moral das unidades aumentou acentuadamente! 

As formigas de sangue certamente eram poderosas, mas os alunos sabiam que não eram 

inviáveis. Apenas, eles tinham sido afetados pelo combate e pelo medo do 

desconhecido. 

Quando o Elementalistas de supervisão notou Fatty com seu enorme tonel de fogo, ele 

não podia deixar de fazer uma dupla notação. Sua aparência era realmente única. 

Quando ele se aproximou do grande tonel de fogo, ele foi saudado pelo cheiro forte de 

pimenta. Surpreso, ele perguntou: "Pimentas?" 

"Sim, senhor", respondeu Ai Hui. 

"As formigas de sangue têm medo de pimentas? Uau, nunca pensei nisso. Como você 

chegou a essa conclusão?" O Elementalista ficou extremamente surpreso. 

Ai Hui relatou o incidente de Fatty e a Sopa de Dragão. Quando o Elementalista soube 

que ele tinha tomado um pote inteiro de Sopa de Dragão de uma só vez, ele não podia 

deixar de olhar para o Fatty como se estivesse olhando um fantasma. 

O relato de Ai Hui sobre o evento foi claro e conciso, trazendo uma expressão satisfeita 

do Elementalista. 

"Vou denunciar isso ao prefeito. Se for provado ser eficaz, todos vocês serão 

recompensados pelo seu serviço meritório para a cidade". 
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Ai Hui expressou sua gratidão, "Obrigado, senhor". 

Duanmu Huanghun e os outros estavam um pouco desaprovando a atitude de Ai Hui em 

relação ao Elementalista de supervisão. Para eles, o Elementalista era insignificante em 

seus olhos, mas era diferente para Ai Hui. Vindo de um fundo trabalhador, não havia 

nada de errado em abordar o Elementalistas de supervisão como "senhor". 

O Elementalistas supervisor estava extremamente satisfeito com a atitude de Ai Hui. "E 

essa formiga de sangue viva? Você quer entregá-la aos superiores? Você pode adicioná-

la aos serviços meritórios que você acumulou". 

"Temos algumas ideias e gostaria de experimentar com ela", explicou Ai Hui. 

"Isso também funcionará". O Elementalista não ficou surpreso, nem tentou confiscar a 

formiga de sangue. Ele podia ver que Ai Hui tinha seus próprios planos para isso, e isso 

era uma coisa boa para ele. Quanto mais serviços meritórios prestados por Ai Hui e o 

resto, mais recompensas ele próprio receberia também. 

"Este é um período de tempo especial, e todas as suas contribuições serão consideradas 

como serviços meritórios para o Avalon dos Cinco Elementos. Quanto à avaliação da 

batalha, eu lhe darei todas as melhores notas possíveis. Se você pode sobreviver a esta 

catástrofe, elas serão de grande ajuda para qualquer trabalho que você solicite. Espero 

que todos vocês evitem tornar-se complacente e continuar lutando. Agora volte e 

descanse. Eu notificarei você novamente para a próxima onda de ataques”. 

Ao terminar sua frase, o Elementalista supervisor não lhe prestou mais atenção e passou 

a dar ordens às outras unidades. 

"Desta vez, nosso alvo está a leste da Rua Som das Ondas. Todos vocês viram as táticas 

de batalha da unidade A-1 - vocês agora seguirão isso. Não ande no meio das ruas. 

Agora, derrube os prédios!” 

"Sim!" 

Vozes irregulares ressoavam pelo ar. 

"Vamos." 

Ai Hui liderou sua unidade em direção ao Salão de Treinamento, e o resto 

silenciosamente seguiu-o um a um. Depois de atravessar a batalha mais devastadora de 

suas vidas, eles estavam fisicamente e emocionalmente exaustos. 

Quando a unidade passou por um local onde o Elementalista supervisor não podia mais 

vê-los, Ai Hui perguntou de repente: "Lou Lan, existem lojas de especiarias nesta 

área?”. 

"Não." Lou Lan sacudiu a cabeça e depois perguntou: "Ai Hui quer comprar pimentas?" 
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"Comprar? As lojas ainda abrem? A cidade inteira se mobilizou". Ai Hui baixou o tom e 

disse: "Os mais altos vão verificar o método da pimenta em breve. Você acha que ainda 

podemos conseguir pimentas?”. 

"Você está dizendo que devemos pegar um monte de pimentas antes que o prefeito tome 

medidas?" Duanmu Huanghun foi o primeiro a reagir. 

"Está certo." Ai Hui deu uma olhada enquanto dizia: "Ingrato, você é certamente sem 

escrúpulos" antes de continuar, "os mais altos definitivamente expropriarão todas as 

pimentas. Quando chegar esse dia, será muito difícil para nós avançar nas batalhas sem 

elas". 

Todos concordaram com a cabeça. A mistura de pimenta tinha desempenhado um papel 

fundamental na batalha desta vez. Sem isso, eles sofreriam muitas mais baixas. 

"Isso está certo?" Shi Xueman era indecisa. Desde jovem, ela tinha sido uma menina 

bem comportada. Como ela poderia fazer uma coisa tão escrupulosa? 

"Então teremos mais mortes na próxima vez", respondeu Ai Hui sem rodeios. "O que as 

mortes de outras pessoas têm a ver conosco? Cuidaremos primeiro de nossa gente antes 

que nos preocupemos com os outros!" 

Quando os membros da unidade viram a expressão de Ai Hui, suas atitudes em relação 

a ele mudaram imediatamente. Mesmo os poucos descontentes como Huo Yuanlong, 

que anteriormente se recusaram a aceitar Ai Hui como seu líder, sentiram sua 

animosidade para o último reduzir significativamente. Um líder que cuidava de seus 

membros era um bom líder. 

"Bem!" Shi Xueman apertou os dentes e um arrepio desceu pela coluna vertebral. 

"Ai Hui, conheço os locais de algumas lojas de especiarias". Os olhos de Lou Lan 

brilhavam. "Nós podemos tentar nossa sorte". 

"Todo mundo, espere lá. Quanto mais cedo terminarmos esta tarefa, mais cedo podemos 

descansar pacificamente". 

Ai Hui falou suavemente, aparecendo como se tivesse vários anos de experiência como 

chefe de bandido experiente. 

 


