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Os despojos de guerra eram abundantes, e o grande tonel de fogo de Fatty estava agora 

completamente cheio de vários tipos de pimentas. Eventualmente, Ai Hui teve que 

impedir que todos tirassem mais. 

"Uma vez que estas pimentas são verificadas como uteis contra as formigas de sangue, 

eles se tornarão uma mercadoria de guerra importante. Uma vez que surgimos com a 

ideia, os mais altos tamparão os olhos para nós tomando alguns, mas se tomarmos 

demais, Isso afetará a situação geral, e eles irão discutir conosco”. 

Ao ouvir essas palavras, o resto assentiu de acordo, achando que Ai Hui era realmente 

pensativo. 

Shi Xueman ficou surpresa com a experiência de Ai Hui. Parecia que esta não era a 

primeira vez que realizava uma ação tão sombria. 

Duanmu Huanghun bufou com desdém pela timidez de Ai Hui. Por que o escritório do 

magistrado causaria problemas para eles por uma quantidade tão pequena de pimentas? 

Quando a unidade finalmente retornou ao Salão de Treinamento, tornou-se óbvio que 

seu método de aspersão de pimentas em torno do Salão de Treinamento funcionou, pois 

não havia sinais de formigas de sangue em qualquer lugar. Isso os fez sentir bastante 

aliviados. 

No momento em que chegaram ao Salão de Treinamento, todos entraram em colapso 

em todo o lugar. Sua exaustão foi profunda, suas mentes e corpos subjugados pelos 

estragos desta batalha. Embora a unidade A-1 tivesse os melhores resultados de batalha 

de todas as unidades, eles ainda sofreram grandes baixas, perdendo dezesseis homens no 

total. Havia outros três que ficaram feridos e estão de quarentena porque até agora, não 

havia remédios para lesões relacionadas ao veneno de sangue. 

Era torturante para eles observarem seus companheiros de batalha com seus pescoços 

mordidos pelas selvagens formigas de sangue quando caíram no chão com os olhos bem 

abertos. 

Os estudantes que estavam sentados no chão estavam extremamente abatidos. Eles 

lutaram para conter as lágrimas em seus olhos sem alma. Era como se estivessem 

vivendo em um pesadelo. 

Um único pensamento estava na vanguarda de suas mentes, e isso era dormir. Eles 

esperavam que, ao acordarem, achariam que tudo tinha sido um sonho. 

Quando eles fecharam os olhos, no entanto, tudo o que viram eram seus companheiros 

mortos. 

"Faça um bom uso desta vez para realizar a Rotação do Ciclo Circulatório. Quem quer 

que não tenha recuperado completamente a energia elementar pelo tempo que devemos 

para a próxima batalha será colocado na linha de frente". A voz fria de Ai Hui tocou nos 

ouvidos de todos. Ouvindo isso, os arrepios arrasaram suas espinhas, e eles rapidamente 

se sentaram para fazer o que ele dizia. Com o respeito obtido por seu desempenho, 

ninguém ousou questionar a autoridade de Ai Hui. 
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Além do respeito, havia também medo. 

A rápida adaptação de Ai Hui ao combate e a sua calma em relação às situações de vida 

e morte atingiram o medo nesses estudantes macios e imaturos. Eles sabiam sem dúvida 

que, se não fizeram o que lhes foi dito, ele seria definitivamente insensível e os enviaria 

para a morte. 

Shi Xueman, que estava rumiando sobre como encorajar todos, de repente percebeu que 

o problema era facilmente resolvido com as palavras de Ai Hui. 

Ela pensou pensativamente: "Então, pode ser resolvido assim! Dê aos membros da 

unidade uma diretriz clara e os deixe ocupados. Desta forma, eles não terão tempo para 

deixar sua imaginação ficar selvagem". 

Shi Xueman olhou para Ai Hui, admirando-o e sentindo-se deprimida ao mesmo tempo. 

Em comparação com esse sujeito, ela ainda estava muito atrás... 

Ela estava profundamente insatisfeita com o desempenho dela hoje. Sempre que ela 

encontrou um problema, ela estava perdida, sem saber o que fazer. Se não fosse por Ai 

Hui, o número de vítimas teria sido muito maior. Na verdade, ela não ficaria surpresa ao 

ver toda a unidade destruída. Parecia que toda vez que via esse sujeito, ela 

inevitavelmente ficaria sombria. 

Tudo começou a partir dessa batalha cega... Shi Xueman de repente pareceu mal. 

"O que há para sonhar acordado? Apresse-se e comece sua Rotação Ciclo Circulatório!" 

Uma voz de repreensão de repente veio de cima de sua cabeça. 

"Sim!" Assustada, Shi Xueman subconscientemente levantou-se e deu um arco. 

Quando Shi Xueman se virou e percebeu que a voz pertencia a Ai Hui, ela estava 

furiosa e tentada a dar-lhe uma boa batida. 

Mas ela respirou e se acalmou. Não havia nada para se deprimir. Ela pensou: "Eu tenho 

que me escolher e não perder para esse babaca!”. 

Por algum motivo desconhecido, ela não suportou ser olhada por Ai Hui. 

... 

Ai Hui não descansou nem realizou a Rotação do Ciclo Circulatório; ele tinha muitas 

outras coisas para fazer. 

Ele jogou a formiga de sangue em Lou Lan e disse: "Lou Lan, tente ver quais tipos de 

pimentas são mais eficazes contra a nossa querida formiga". 

"Ok, Ai Hui". Lou Lan pegou a formiga de sangue e seus olhos cintilaram com uma luz 

amarela. Ele estava intrigado com a sugestão de Ai Hui. Até agora, a formiga de sangue 

mumificada era o primeiro demônio do sangue a ter sido capturado. 
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Foi só por causa de Lou Lan que Ai Hui pensou em capturar uma formiga de sangue 

para estudá-la. Dada à capacidade de Ai Hui, matar uma não era problema, mas pedir-

lhe para estudá-la era impossível. 

Ai Hui caminhou até a árvore da mensagem e tirou a folha do pescoço e a pendurou no 

ramo da árvore. Quando a folha e o ramo da árvore estavam conectados, ele escreveu: 

"Foi confirmado. Formigas de sangue não gostam de pimentas". 

Depois de uma pausa, ele acrescentou mais uma linha, "embora ambas sejam 

vermelhas". 

Assim que ele terminou de escrever esta frase, ele se sentiu satisfeito e mais relaxado. A 

felicidade não estava determinada pelo que estava acontecendo ao seu redor, mas sim 

pelo que estava acontecendo dentro de você. 

"Nós capturamos uma formiga de sangue viva e realizaremos alguns testes para ver qual 

formula funcionará melhor contra isso. Você tem alguma sugestão? Todos na cidade 

devem participar da batalha contra as formigas de sangue. Acabamos de chegar e um 

grupo de formigas de sangue que terminaram suas transformações foi encontrado na 

cidade, mas, felizmente, não nos encontramos com eles. Alguns acham que a principal 

razão por trás da transformação das formigas de sangue é o desejo de devorar os 

Elementalistas". 

Uma vez que ele terminou de escrever sua mensagem, ele se sentou abaixo da árvore de 

mensagens e olhou para o espaço. 

Depois de um tempo, a folha se acendeu. 

"Meu querido amigo, estou tão feliz que você ainda esteja vivo. As formigas de sangue 

repelem as pimentas ou as pimentas repelem as formigas de sangue? Preciso que você o 

teste. Estou mais preocupado com o motivo por trás A transformação das formigas de 

sangue. Talvez você possa tentar alimentá-lo com um pedaço de carne de besta feroz. Se 

não gostar, acho que seu raciocínio pode ser válido: formigas de sangue ou demônios de 

sangue, desejam a energia elementar desenvolvida pelos Elementalistas." 

Quase imediatamente, Ai Hui gritou: "Lou Lan, dê um pedaço de carne de besta feroz 

para a formiga de sangue!" 

"Sim, Ai Hui", respondeu Lou Lan. Depois de um tempo, Lou Lan disse: "Ai Hui, ela 

não parece muito interessada na carne de besta feroz". 

A garganta de Ai Hui estava seca e seus membros tremiam ligeiramente. 

Esta foi a pior resposta possível. 

Se a energia elementar de um Elementalista fosse o principal critério para a 

transformação dos demônios de sangue, então isso implicava que a presa de um 

demônio do sangue era um Elementalista. Devorá-los fez um demônio de sangue mais 

poderoso... Alternativamente, também se pode dizer que se um demônio do sangue 
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quisesse se tornar mais poderoso, precisava devorar Elementalistas. Só podia imaginar-

se com que frenesi os inimigos de sangue estavam perseguindo-os. 

Com uma quantidade tão grande de demônios de sangue, quantos deles completariam 

uma rodada de transformação? Os demônios de sangue se tornariam cada vez mais 

fortes, enquanto o Avalon dos Cinco Elementos ficaria cada vez mais fraco. Poder-se-ia 

teorizar, então, que haveria muitos Elementalistas que se juntariam às fileiras dos 

Elementalistas de Sangue por esse motivo. 

Além disso, havia também o Sangue de Deus. 

Ele deveria juntar-se às fileiras dos Elementalistas de Sangue e criar o Sangue de Deus? 

Esse futuro parecia mais brilhante do que o Avalon dos Cinco Elementos'! Além disso, 

com seu relacionamento com Mil Yuan, ele pode até obter uma posição muito boa. 

Ai Hui ficou assombrado, sem dizer uma única palavra. 

Depois de um período de tempo desconhecido, ele voltou aos seus sentidos e se 

acalmou. Ele então escreveu na folha: "Está confirmado. A formiga de sangue não está 

interessada na carne de besta feroz. Parece que o futuro do Avalon dos Cinco Elementos 

é sombrio. Que boas sugestões você tem? Por exemplo, talvez eu devesse ficar mais 

próximo com o Sangue de Deus ou qualquer coisa que você possa sugerir para a minha 

próxima rodada de batalha? " 

Depois de um tempo, a folha se acendeu. 

"Meu querido amigo, não seja tão pessimista. O Avalon dos Cinco Elementos foi 

construído sobre uma série de guerras, não um deserto suave e solto. Sua história é 

curta, ainda não entrou em seu crepúsculo. O cheiro de sangue e fumaça ainda não foi 

esquecido. Tudo bem, isso é tudo bobagem. Honestamente falando, não temos outra 

escolha. Se você encontrar as formigas de sangue transformadas, você deve fugir. Se 

você não conseguir escapar delas, tome nota dos traços de sangue, os seus pontos fracos 

definitivamente ficam ali, embora eu não saiba exatamente por que é assim. Boa sorte”. 

Ai Hui riu amargamente para si mesmo, tirou a folha e pendurou-a ao pescoço. 

Traços de sangue? 

Ai Hui abriu as sobrancelhas. Que raio é isso? 

Ele sacudiu a cabeça e jogou fora os pensamentos negativos. Deixe a natureza seguir 

seu curso. A outra parte estava certa; eles não tinham outra maneira. 

Quando Ai Hui se lembrou da Mil Yuan, ele tremia de medo. Ela era realmente linda, 

mas seu coração era tão venenoso quanto um píton. Mesmo se a Mil Yuan lhe pedisse 

que ele mudasse de lado, ele não faria isso. Essa mulher era muito má. E lembrando o 

misterioso refinamento do sangue e como esses Elementalistas explodiram, sentiu-se 

profundamente perturbado. 

O Sangue de Deus era um monte de lunáticos, lunáticos espantosos. 
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Ai Hui não se atreveu a mudar de lado para um grupo de lunáticos. 

Ai Hui começou sua única Rotação do Ciclo Circulatório durante a qual o embrião da 

espada tornou-se mais ativo. Ele latejou em um ritmo lento e ordenado, forte e robusto, 

cada pulsação produzindo um eco profundo e poderoso em seu cérebro. 

... 

A Oficina do Bordado de Jade. 

Wang Shouchuan parecia abatido. Com uma aparência inconstante de cansaço em seu 

rosto, ele disse: "Você realmente sabe como fazer besteiras. Trate a cidade como um 

pedaço de tecido, quem já fez isso antes? Você já é tão velha. Como o seu 

temperamento não foi amortecido?”. 

Surpreendentemente, Han Yuqin não replicou. Ela até tomou a iniciativa de derramar 

uma xícara de chá. Com um tom demorado, ela disse: "Obrigado pelo seu trabalho 

árduo". 

Trate a cidade como um pedaço de tecido. Na verdade, ninguém tinha feito isso antes. 

Foi, afinal, uma ideia inspirada na formação que o marido tinha falado. 

"Não há nada de difícil. Tenho medo de se envergonhar. Se você não pode cumprir sua 

promessa e se humilhar, você não ficará com raiva? Além disso, o que é tão especial 

sobre as formações? Lixo da história”. Wang Shouchuan riu. 

Ele não entendeu por que sua esposa lhe causaria problemas desnecessários, 

especialmente uma tarefa tão perigosa. 

"Eu sei que você está preocupado comigo, que algo pode acontecer comigo. Ambos já 

temos um pé no túmulo depois de tudo. Eu estive casado com você desde os meus vinte 

anos e nunca nos separamos desde então. O mais longe que nos distanciamos estava a 

poucas ruas. Não tenho muitos remorsos nesta minha vida. Mesmo que eu morra agora, 

eu vou descansar em paz”. Han Yuqin olhou para Wang Shouchuan com lágrimas nos 

olhos. "E quanto a Mingxiu e Ai Hui? Não é possível que eles morram com a gente. 

Mingxiu é meu discípulo favorito, e Ai Hui é seu primeiro discípulo. Eu não me 

importo com outras pessoas da cidade, mas eu não quero que Mingxiu e Ai Hui morram 

na Cidade do Pinho Central”. 

Wang Shouchuan ficou atordoado. 

"Toda a cidade foi mobilizada, e Ai Hui já esteve em uma batalha. Os resultados foram 

bastante bons. Mingxiu está programado para estar em uma das últimas unidades para 

batalha. Ai Hui pode segurar suas próprias batalhas; Esse tipo de cenário violento é 

perfeito para ele. Mas ele ainda é jovem. Se a catástrofe se prolongar por mais tempo, 

ele também não conseguirá, e é ainda pior para Mingxiu. Shouchuan, você pode me 

ajudar?” 
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Wang Shouchuan olhou para as rugas que ao longo dos anos preenchiam os cantos dos 

olhos de sua esposa. Quando ele viu seu olhar suave e tranquilo, ele foi levado de volta 

a várias décadas atrás. 

Aquela jovem estava olhando para ele de forma semelhante e fazendo-lhe uma pergunta 

com um tom semelhante. 

"Shouchuan, você pode me ajudar?" 

Ela sempre foi assim, teimosa e determinada, nunca discutindo as coisas com ele de 

antemão. 

 


