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Seis pessoas fizeram avanços em seus níveis de fundação. 

Shi Xueman, que acabava de completar a Rotação do Ciclo Circulatório, observava o 

resto dos alunos de perto. Ao ver que seis passarem para o próximo estágio, ela ficou 

bastante feliz. O campo de batalha era a melhor sala de aula. Nada poderia estimular o 

potencial de alguém melhor do que a pressão de vida ou morte. 

Sua alegria não durou muito porque ela tinha muitas coisas para fazer. 

Seu péssimo desempenho durante a batalha não a fez perder confiança e desistir. A 

sensação de fracasso foi um sentimento bastante desconhecido para ela. Mesmo assim, 

ela não pensou em desistir. Depois de se acalmar, ela lembrou certos detalhes da batalha 

e desenvolveu uma nova compreensão das coisas que ela havia aprendido no passado. 

A evidência provou que ela não era um gênio em termos de técnicas de combate. 

Ela chamou Jiang Wei, Sang Zhijun e alguns estudantes para resumir as perdas que 

sofreram durante a batalha. Uma vez que ela não poderia ser uma heroína que salvou 

todos, ela só poderia discutir o problema com os outros. Ao ajudar a todos, todos a 

ajudariam simultaneamente. 

Quando todos viram sua eminente deusa chegar a eles para uma discussão, eles se 

tornaram anormalmente entusiasmados e ativos, como se fossem bombeados com 

cafeína. 

Quanto a Ai Hui, que acabou de completar a Rotação do Ciclo Circulatório, viu a 

agitação, ele zombou em seu coração. Quanto mais bela era uma mulher, mais perigosa 

ela era. Algum dia, todos vocês entenderão isso! 

Ele se sentou e começou a recordar seus méritos e deméritos durante a batalha. 

Ele teve poucos movimentos. Tendo apenas o [Corte Oblíquo] e [Golpe Enevoado] não 

eram suficientes e limitou sua ofensa de várias maneiras. Quanto às técnicas de escape, 

ele teria que esperar até atingir a Conclusão Inicial1 antes de poder obter um par de asas 

azuis. Não importa quão rápido alguém correu no chão, ele ou ela ainda seria mais lento 

do que alguém que estava voando pelo ar. 

Quando Ai Hui pensou em técnicas de escape, ele pensou na [Capa Vento Dourado] e 

então sentiu uma dor nas costas. Quando o Salão de Treinamento foi atacado pelas 

formigas de sangue, ele usou o [Arqueamento Dorsal do Peixe] contra as formigas e 

destruiu completamente o [Capa Vento Dourado] no processo. Afinal, a capa não era 

tão resistente quanto à [Atadura de Sangue]. 

Se não fosse pela [Atadura de Sangue], Ai Hui ficaria gravemente ferido. 

Neste momento, Ai Hui sentiu algo e levantou a cabeça involuntariamente. Alguns 

Elementalistas chegaram ao céu acima da sala de treino. Ai Hui achou alguns deles 

                                                           
1 Conclusão Inicial é a etapa após ter os Oito Palácios Completos. 



Capítulo 193 – Recompensas 
 

Avalon dos Cinco Elementos – Volume 02 Página 2 
 

bastante familiares. Um deles era o guarda do prefeito. Outro, com quem Ai Hui estava 

mais familiarizado, era o oficial encarregado do armazém. 

Quando todos aterrissaram no chão, Ai Hui rapidamente avançou para cumprimentá-los. 

O resto dos alunos também se reuniu. 

No momento em que o oficial do armazém viu Ai Hui, ele sorriu. "Eu sabia o tempo 

todo que seu grupo era diferente do resto. Eu estava correto de fato". 

"Obrigado Senhor por cuidar de nós", respondeu Ai Hui com sinceridade. O agente do 

armazém cuidava bem deles, dando-lhes todas as coisas boas. Ai Hui, que experimentou 

o calor e o frio da humanidade, não tomou isso como certo. Sem qualquer motivo, essa 

pessoa tinha sido gentil com eles. Ai Hui sentiu que ele ainda tinha que agradecer ao 

oficial. 

O oficial do armazém estava muito feliz porque agora tinham um relacionamento muito 

mais próximo do que antes. Ele piscou para Ai Hui, mas não disse nada mais. 

Um oficial de aspecto severo então começou a falar: “Devido ao excelente desempenho 

da unidade A-1, o prefeito decidiu dar a todos uma carta de elogio e recompensas 

únicas. Cada aluno receberá 100 Pontos de Mérito do Céu. Ai Hui, Shi Xueman, 

Duanmu Huanghun, Sang Zhijun, Qian Dai2, Jiang Wei e Wang Xiaoshan serão 

recompensados com 200 Pontos de Mérito do Céu. Esta recompensa foi submetida aos 

anciões através da árvore de mensagens e já foi aprovada.”. 

Além de Ai Hui e Fatty, todos ficaram felizes. 

Pontos de Mérito do Céu? 

Ambos se olharam e viram uma desaprovação nos olhos do outro. Neste estágio crítico, 

por que eles até se importariam em usar esses pontos de mérito imaginários e inúteis 

para recompensar a todos? Recompense-os com algo mais prático! 

"Além disso, cada pessoa receberá duas porções de Pó Revitalizante e um conjunto3 da 

Armadura do Pinho Central". 

Ai Hui sabia que o Pó Revitalizante era um item mais prático. Permitiu que um 

Elementalistas sem energia recuperasse uma parte de sua energia elementar dentro de 

um curto período de tempo. No entanto, não se pode usar muito frequentemente porque 

isso causaria efeitos colaterais ao corpo. 

O que diabos é uma conjunto da Armadura do Pinho Central? 

Era como se o agente do armazém tivesse esperado as dúvidas de todos, então ele 

começou a explicar: "A Armadura do Pinho Central é uma nova armadura que 

desenvolvemos recentemente. Sua característica mais única é que pode evitar que o 

veneno de sangue acidentalmente espirre em você e protegê-lo de seus efeitos nocivos. 

                                                           
2 Qian Dai é o Fatty. 
3 Na tradução estava dizendo ‘piece’ mas creio que se refere a um conjunto. 
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Esta armadura ainda não foi forjada em grandes quantidades. O prefeito eventualmente 

decidiu fornecer-lhe todos com essa armadura. Neste momento, todos vocês são os 

pioneiros da armadura”. 

Quando todos ouviram que a armadura poderia protegê-los do veneno de sangue, eles se 

tornaram espirituosos. Neste momento, essa armadura era, sem dúvida, a ferramenta 

mais importante que eles precisavam. 

O campo de batalha era extremamente caótico e um momento de descuido resultaria em 

estarem infectados com o veneno de sangue. Além disso, o veneno de sangue era 

extremamente corrosivo em relação a seus apetrechos e equipamentos. O veneno de 

sangue era o principal fator que todos temiam quando enfrentavam um demônio de 

sangue. Mesmo que a Armadura do Pinho Central não pudesse resolver completamente 

esse problema, ainda forneceu a todos uma sensação de segurança. 

A Armadura do Pinho Central, de cor verde esverdeada parecida com uma casca de 

árvore, emitia uma fraca fragrância de pinho. A armadura não era boa e podia-se ver 

claramente que foi feita ás pressas devido à sua aspereza. No entanto, neste momento, 

mesmo Duanmu Huanghun, que era um indivíduo exigente, equipou a armadura em seu 

corpo imediatamente. 

A parte mais bizarra da armadura era seu capacete, ou melhor, seu chapéu cônico que 

era feito de casca de árvore. A borda do chapéu cônico emitia continuamente uma 

fumaça de aspecto leve, formando uma cortina de fumaça que cobria completamente a 

cabeça de seu usuário. Quando Ai Hui colocou o capacete, ele ficou surpreso ao 

descobrir que sua visão não foi afetada pela cortina de fumaça. Ele ainda podia ver tão 

claramente como de costume. 

"Esta tela de fumaça pode bloquear objetos de baixo impacto, como sangue pulverizado. 

O melhor benefício é que isso não afetará sua visão", explicou o oficial do armazém. 

"Além dessa armadura, o prefeito também me pediu para transmitir um lote de 

ingredientes elementares a todos. Mesmo que esses ingredientes não com base em besta 

feroz, eles são considerados os melhores ingredientes no armazém". 

Ele riu amargamente. Nesse momento, o armazém da Cidade do Pinho Central não era 

afluente. Atualmente, apenas recompensando os alunos com esses itens quase esvaziou 

todo o armazém. Mesmo que o oficial pensou muito em Ai Hui e seus camaradas, ficou 

surpreso com o fato de o prefeito gastar tantos recursos nesses jovens. 

"Ajude-nos a transmitir nossos sinceros agradecimentos ao prefeito", Shi Xueman 

interveio e deu um leve arco educado. 

"Em vez de agradecê-lo verbalmente, acho que o prefeito quer que todos vocês sejam 

modelos para encorajar os outros e ajudá-los a recuperar a coragem que perderam", 

respondeu severamente o oficial. 

"Vamos tentar o nosso melhor", Shi Xueman respondeu solenemente. 

"Definitivamente vamos tentar o nosso melhor". Ai Hui assentiu com a cabeça. 
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Um olhar de satisfação apareceu nos rostos dos Elementalistas. Um deles começou a 

falar novamente: “Graças à sua tática de demolição e avanço, bem como à descoberta da 

eficácia das pimentas contra as formigas de sangue, nossa velocidade de avanço 

aumentou muito. Dada a velocidade atual, esperamos limpar todas as formigas de 

sangue ao pôr-do-sol amanhã. É também por isso que o prefeito decidiu recompensá-los 

de forma tão generosa.”. 

A súbita boa notícia resultou em estrondosas comemorações de alegria de todos. As 

nuvens escuras que engoliram suas mentes foram significativamente limpas. Era como 

se todos tivessem visto o início da vitória. 

Sorrisos também apareceram nos rostos dos Elementalistas. Então, eles lembraram mais 

uma vez: "Tenha um bom descanso. Todos vocês devem lançar outra onda de ataques 

amanhã". 

Depois de completar sua tarefa, os Elementalistas voaram para o céu e voltaram para a 

residência do prefeito. 

"As recompensas desta vez são realmente generosas". Um sorriso apareceu no rosto de 

Sang Zhijun. "200 Pontos de Mérito do Céu. Eu nunca esperava ganhar 200 Pontos de 

Mérito do Céu em tão pouco tempo". 

"O que são esses Pontos de Mérito do Céu?" Ai Hui não pôde deixar de perguntar. "Eles 

podem ser trocados por dinheiro?" 

As palavras de Ai Hui imediatamente fizeram os olhos de todos rolarem. 

"Oh, meu Deus, esta é a primeira vez que ouvi falar de alguém que quer Pontos de 

Mérito do Céu por dinheiro! Se eles pudessem ser comprados com dinheiro, eu 

definitivamente compraria todos os seus Pontos de Mérito do Céu a qualquer custo" O 

rosto de Sang Zhijun estava cheio de incredulidade. 

"Caipira!" Duanmu Huanghun zombou quando lançou um olhar desdenhoso a Ai Hui. 

Mesmo Shi Xueman quase não suportava a frase "trocar por dinheiro". 

Ai Hui não se importava com o quanto Duanmu Huanghun o olhava. Quando ele viu a 

reação de todos, ele rapidamente percebeu que os Pontos do Mérito do Céu eram muito 

mais valiosos que dinheiro. 

Muito mais valioso que dinheiro! 

Os olhos de Ai Hui imediatamente se acenderam e ele perguntou: "Venha, vamos falar 

sobre os Pontos de Mérito do Céu? Qual o seu uso? Como eu uso?". 

Sang Zhijun respondeu rapidamente: "Os Pontos de Mérito do Céu são os pontos de 

mérito de maior classificação no Avalon dos Cinco Elementos. Todo o Avalon dos 

Cinco Elementos, incluindo as pequenas cidades e aldeias, segue o sistema de pontos de 

mérito. Os pontos de mérito representam suas contribuições. A quantidade de pontos de 

mérito que você terá determinará seu status na sociedade. Por exemplo, a Cidade do 
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Pinho Central tem seu próprio tipo de pontos de mérito, os Pontos de Mérito do Pinho 

Central. A Pradaria de Fogo usa Pontos de Mérito de Fogo, a Aldeia da Paleta de 

Nuvem usa Pontos de Mérito de Água, a Região Remota da Areia Amarela4 usa Pontos 

de Mérito da Terra, a Floresta de Jadeite usa Pontos de Mérito de Madeira e o Mar da 

Névoa de Prata usa Pontos de Mérito de Metal. Claro, o tipo mais valioso é o Ponto de 

Mérito do Céu, pois representa a contribuição que você fez para o todo Avalon dos 

Cinco Elementos". 

"Eles parecem sabores diferentes de carne defumada. Então, como eu uso eles?" 

"Carne defumada... Se você está procurando emprego ou buscando promoção, esses 

pontos de mérito desempenham um papel importante. Sem pontos de mérito suficientes, 

você não pode obter certas posições que você está procurando. O uso mais importante 

para pontos de mérito é comprar recursos. Você pode usá-los para comprar vários 

artefatos, materiais, heranças e até artes absolutas”. 

"Você pode comprar artes absolutas com eles?" Ai Hui ficou chocado. 

"Claro! Enquanto você tiver pontos de mérito suficientes, você pode comprar muitas 

habilidades absolutas". 

"Não são as várias artes absolutas muito protegidas pelos seus respectivos clãs e 

famílias?" Ai Hui não pareceu entender. 

"Isso é certo. No entanto, haverá momentos em que esses clãs solicitarão aos Anciãos 

artefatos extraordinários, remédios, etc. Se eles tiverem Pontos de Mérito do Céu 

suficientes, eles podem comprá-los diretamente. Mas e se eles não fizerem? Você pode 

obter Pontos de Mérito do Céu através de meios monetários. O único caminho é através 

do comércio, mas o que você usa para trocar por eles?” 

"Você pode converter artefatos e artes absolutas em Pontos de Mérito do Céu, então 

compre o que quiser", explicou Sang Zhijun. 

"Isso é bom! Isso pode ser um negócio lucrativo!" Fatty gritou de excitação. "Nós 

decidimos o preço dos recursos, e nós somos os únicos com os Pontos de Mérito do 

Céu. Há realmente muitas oportunidades de negócios neste lugar. Este é um negócio 

absolutamente lucrativo". 

Ai Hui se importou mais com o outro problema. "Os clãs não se preocupam com as suas 

artes absolutas serem vazadas para pessoas de fora?" 

"Normalmente, é só durante momentos críticos que esses clãs trocarão suas artes 

absolutas. Caso contrário, por que eles fariam isso?" Shi Xueman interveio. Ela sabia 

muito mais sobre essas famílias de prestígio. "Além disso, as artes absolutas são 

heranças de primeira ordem. O que é uma herança? Uma herança é uma arte passada 

pelas gerações. Todo clã que tem a mente no lugar continuaria melhorando suas artes 

absolutas. Isso é feito para garantir que suas futuras gerações superarem as gerações 

                                                           
4 Foi citado anteriormente, creio que pelo Mestre Zhao quando disse para Lou Lan sobre trocar sua areia 
por uma melhor. 
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mais velhas. Se eles não conseguem alcançar isso, eles vão diminuir com o passar do 

tempo. Se eles conseguirem isso, por que eles estariam preocupados com as suas artes 

absolutas vazadas para fora? Na maioria das vezes, as artes absolutas que são 

negociadas por Pontos de Mérito do Céu são versões desatualizadas. Algumas são tão 

antigas quanto o estabelecimento do Avalon dos Cinco Elementos. Seus poderes são 

muito mais fracos do que as versões atuais.” 

Foi neste momento que Ai Hui percebeu o que estava acontecendo. "Eu vejo. Se o que 

você disse é verdade, por que as pessoas comprarão artes absolutas desatualizadas?" 

"Mesmo que as artes absolutas sejam desatualizadas, elas ainda são artes absolutas. 

Além disso, desenvolver uma nova arte absoluta depende da capacidade e da iluminação 

inatas de alguém", respondeu Shi Xueman friamente. "Claro, se você é talentoso o 

suficiente, você pode até encontrar sua própria arte absoluta enquanto você está 

dormindo". 

Que piada! 

Quando Ai Hui percebeu que ele só tinha 200 Pontos de Mérito do Céu, mas já estava 

pensando em comprar artes absolutas e olhando com desdém para as artes absolutas 

desatualizadas, ele não podia deixar de rir. 

 


