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"Vamos pensar sobre isso de modo prático. O que podemos comprar com 200 Pontos de 

Mérito do Céu?" 

"Deveria haver muitas coisas que podemos comprar. Esta é a primeira vez que estamos 

ganhando Pontos de Mérito do Céu. O que há com esse olhar?" 

"Pense nisso. Isso é provido caso possamos sobreviver a esta catástrofe. Portanto, é 

inútil falar sobre isso. Por que não compramos alguns produtos secos?" 

"Isso é fornecido pelo prefeito caso tenha o suficiente deles". 

... 

A explicação de Shi Xueman sobre as artes absolutas despertou Ai Hui. 

O deslumbramento do gênio era como o desabrochar de uma flor. O conhecimento que 

foi construído sobre gerações de trabalho árduo foi absorvido silenciosamente pelas 

raízes da flor. Superar as gerações mais antigas era uma forma de respeito aos seus 

antepassados. Isso representou a confiança e a coragem da nova geração. 

Parecia gratificante ter uma arte absoluta passada e estudada por gerações. 

Ai Hui tinha inveja enquanto continuava seu treinamento aparentemente inoperante. 

Tudo bem, não havia ninguém para liderá-lo e o processo era bastante solitário, mas ele 

não tinha restrições e poderia fazer o que quisesse. 

Isso deve ser como um pioneiro se sentia. Os sentimentos de solidão e desamparo foram 

acompanhados por um espírito heroico. 

Ai Hui começou a rir. O sentimento de se representar como um indivíduo supremo era 

bastante encorajador. 

Shi Xueman lançou um olhar para ele, sem saber por que ele estava rindo. No entanto, 

quando viu que Ai Hui tinha começado a praticar sua espada, ela retirou o olhar e se 

concentrou na discussão com os outros alunos. 

Seu caderno estava densamente repleto de notas retiradas da frutuosa discussão. A 

maioria dessas notas correspondeu à informação que ela leu em livros relacionados à 

arte de guerra. Todos lhe deram um grande número de elogios quando sentiram que ela 

era uma líder natural. Ela sentiu-se muito envergonhada com essas palavras. A batalha 

anterior fez com que ela percebesse que ter debates teóricos não faz sentido. 

À medida que a discussão foi aprofundada, foram elaboradas uma série de rotinas de 

treino aterradoras. 

Amanhã haveria outra batalha. Sem hesitação, todos começaram a praticar. 

Nos corações dos alunos, Shi Xueman e Ai Hui eram completamente diferentes um do 

outro. Para Ai Hui, sua autoridade levou todos a temê-lo e ter confiança nele ao mesmo 

tempo. Para Shi Xueman, todos confiaram nela como uma amiga. 
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"Fatty, por que você não está treinando?" Lou Lan gritou. 

Fatty, que estava dormindo profundamente em um canto, acordou sentindo-se 

aterrorizado. 

"Lou Lan, supervisione o Fatty. 200 séries de corrida!" 

A voz fria de Ai Hui ressoou pelo ar. 

"Não há problema, Ai Hui", Lou Lan respondeu alegremente. 

"Lou Lan, por que você tem que fazer isso comigo?" Fatty soluçou com um rosto 

franzindo a testa. 

"Fatty, Lou Lan está fazendo isso por seu próprio bem", Lou Lan respondeu com 

atenção. 

Poof. 

Lou Lan conjurou um chicote feito de areia e começou a brandir isso. "Fatty, 200 

séries!" 

... 

A residência do prefeito. 

"... Atualmente, os resultados da batalha são notáveis. Nossa velocidade de avanço 

ultrapassou o que antecipamos antes do início da batalha. Amanhã, é possível que não 

precisemos ativar todas as nossas unidades de elite. No entanto, note que encontramos 

três formigas de sangue completamente transformadas hoje. Elas nos causaram baixas 

pesadas. Foi estimado que o número de formigas de sangue transformadas aumentará 

amanhã. A ofensiva recomendada para o futuro é colocar Elementalistas de elite em 

vários quarteirões das ruas antes de lidar com qualquer possíveis perigos ". 

"... O número total de mortes hoje é de 5,721. O número total de indivíduos lesionados é 

de 1.655. Esses indivíduos foram colocados em quarentena. As vítimas são 

devastadoras. As capacidades de combate dos alunos e moradores que sobreviveram 

aumentaram acentuadamente. O número de pessoas que colocamos em quarentena 

atingiu 3.100. Nossos médicos não encontraram uma cura para o veneno do sangue. Já 

existem 26...”. 

A voz tremia ao ler os números arrepiantes. Cada número era equivalente a uma vida 

humana. 

"26 o que?" O prefeito ergueu a cabeça pela primeira vez e perguntou com voz severa. 

"Esses indivíduos têm seus corpos submetidos a grandes mudanças. Seus músculos se 

tornam mais espessos e mais pesados, seus cabelos se tornaram mais densos e seus 

poderes se tornaram terríveis. A energia elementar em seus corpos foi devorada pelo 

veneno do sangue e transformada em uma força desconhecida. Esta misteriosa força é o 
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principal culpado das transformações em seus corpos. No entanto, também lhes confere 

poderes únicos ao mesmo tempo. Temos alguns Elementalistas da Madeira que quase 

morreram por eles”. 

"Os Anciões da Guilda tem estudado esse tipo de força. Ele tem um vínculo inextricável 

com os métodos de refinamento do sangue da Era do Cultivo. Sacrifícios de sangue, 

submundo, refinamento de alma, zumbis, etc. O refinamento de sangue é visto pelos 

vivos como o poder da morte. A transformação de um corpo causada pelo veneno de 

sangue é conhecida como "Bestificação". Atualmente, os Anciões da Guilda não 

encontraram uma cura para isso”. 

"Bestificação..." Esta foi a primeira vez que o prefeito mostrou medo em seus olhos. 

Por um lado, o rosto do reitor já estava cheio de terror. 

Houve um silêncio absoluto no corredor. 

"Neste momento, o problema é o que fazemos com as 3.100 pessoas em quarentena, se 

a transformação não pode ser interrompida?" 

Ofegando com horror, o coração de todos parou de bater. Houve um silêncio mortal 

sufocante no corredor. 

.... 

Salão de Treinamento Avançado. 

Desta vez, a sorte de Ai Hui não era tão boa. Depois de uma noite de tentativa e erro, ele 

não desenvolveu novos movimentos, como um barco de pesca que retornou com uma 

rede vazia de uma viagem. 

Ai Hui não foi desencorajado, pois isso era normal. 

Ele ergueu a cabeça. A lua era brilhante e a quantidade de estrelas no céu noturno era 

escassa. O pátio, no entanto, estava cheio de calor intenso. 

Fatty estava totalmente blindado, suas mãos estavam segurando um escudo pesado, e 

havia um enorme tonel de fogo nas costas. Ele soltou um rugido de javali enquanto ele 

avançava com todas as suas forças. Se isso fosse no passado, Ai Hui teria achado 

desagradável ouvir isso. No entanto, neste momento, pareceu bastante refrescante. 

Por outro lado, Shi Xueman levou todos a experimentar diferentes rotinas de 

treinamento. Os gritos severos de Jiang Wei e as provocações frias de Sang Zhijun 

podiam ser constantemente ouvidos. Os rostos jovens e ternos dos alunos foram 

preenchidos com foco e suor. Por causa da sobrevivência, ninguém reclamava. 

Por algum motivo desconhecido, Ai Hui sentiu um pouco de emoção. 
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Este lugar era diferente da Região Selvagem. Na Região Selvagem, nunca se veria esse 

tipo de foco e luta pela sobrevivência. Ele principalmente viu entorpecimento, vazio e 

medo das pessoas na Região Selvagem. Eles estavam esperando a morte por vir. 

Nesse lugar, ninguém estava disposto a renunciar à morte. Talvez tenha tido força ou a 

determinação de preservar a dignidade de alguém para desafiar um destino condenado? 

Ok, estou me tornando cada vez mais melancólico. Parece que não estou cansado o 

suficiente. 

Ai Hui começou a esticar os membros. Quando ele sentiu que recuperara a maior parte 

de sua energia, sua expressão facial tornou-se solene mais uma vez. 

Ele queria tentar usar a [Ursa Maior] para executar o [Golpe Enevoado] e o [Corte 

Oblíquo]. Qual seria o resultado? 

Os sete palácios em seu corpo tremiam, cada um lançando simultaneamente um fio de 

energia elementar. Os sete fios de energia elementar juntaram-se e entraram no braço 

dele. No entanto, no momento em que isso aconteceu, ele já havia terminado de 

executar o [Corte Oblíquo]. 

A velocidade da canalização de sua energia elementar era muito lenta. 

Ai Hui parou o que estava fazendo. Foi fácil identificar onde estava o erro quando ele 

lembrou todos os detalhes. Ele ainda não estava acostumado com o método de 

canalização de energia elementar da [Ursa Maior]. Para seus outros movimentos, seus 

métodos de canalização de energia elementar sempre foram simples e diretos. O único 

complicado pertencia à técnica [Lua Crescente]. 

Depois de perceber o problema, Ai Hui continuou a canalizar sua energia elementar e 

brandir sua espada. 

Falha, falha, falha... 

Como uma estátua de pedra, o rosto de Ai Hui não moveu um único iota. Ele continuou 

executando o [Corte Oblíquo], comportando-se como um fantoche de areia sem 

emoção. 

Ao ver esta cena, os estudantes sempre lançaram um olhar involuntário para Lou Lan. 

"Mais rápido Fatty! Vamos!" 

"Fatty, você pode fazer isso!" 

"Fatty, se você correr mais devagar, vou fazer você beber a Sopa de Dragão!" 

... 

Os incentivos de Lou Lan eram fantásticos e cresciam com fervor. 
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Eles eram a dupla mais bizarra de mestre e Fantoche de Areia. O mestre se comportou 

mais como um Fantoche de Areia do que seu Fantoche de Areia, enquanto seu Fantoche 

de Areia se comportava mais como um humano do que o seu mestre. 

Fatty definitivamente concordaria com esta afirmação. Depois de terminar 200 séries de 

corrida, ele desabou no chão. Seu suor começou a formar uma pequena poça embaixo 

do corpo. Seu forte arquejo esfregava sua garganta, como se ele produzisse faíscas de 

sua garganta a qualquer momento. Sua mente estava vazia, o que indicava que seu corpo 

estava atingindo seu limite físico. 

Lou Lan tirou um balde de água e um monte de canudos apareceu do nada em sua mão. 

Em seguida, ele colocou uma extremidade do monte de canudos no balde da água e a 

outra extremidade na boca de Fatty. 

"Fatty, boa! Faça uma pausa. Lou Lan também precisa começar a trabalhar". 

Lou Lan já havia encontrado a formulação de pimenta que as formigas de sangue 

odiavam mais. Para um Fantoche de Areia que era bem versado na cozinha e medicina, 

enquanto ele estava trabalhando na direção certa, ele seria capaz de determinar a 

formulação mais adequada com uma precisão anormal. 

A batalha começaria logo após o amanhecer. Lou Lan precisava fazer o suficiente de 

sua nova mistura de pimenta. 

Ele teve que trabalhar duro para ajudar Ai Hui! 

Lou Lan ergueu o punho pequeno com determinação. 

Gurgle, gurgle. O nível de água dentro do balde estava diminuindo a uma taxa visível. 

Fatty finalmente conseguiu respirar enquanto lutava para se sentar. Assim que ele estava 

prestes a começar a lamentar, ele viu Ai Hui brandindo sua espada sem emoção, então 

ele rapidamente fechou a boca. 

Ninguém entendia a crueldade de Ai Hui mais do que Fatty. A parte mais assustadora 

de Ai Hui era sua crueldade. Ele era mesmo implacável consigo mesmo, punindo e 

torturando-se repetidamente. O nível de treinamento de Ai Hui foi extraordinário. 

Para uma pessoa que era tão cruel para si mesmo, quão vicioso ele seria com outras 

pessoas, então? 

Melhor não provocar Ai Hui! 

Esta era a conclusão que Fatty teve depois de seguir Ai Hui por tantos anos. Como tal, 

Fatty só podia apertar os dentes e aguentar com relação às expectativas de Ai Hui 

quanto ao treinamento. Ele fez isso porque ele sabia que suportar a dor do treinamento 

de Ai Hui era melhor do que experimentar a dor dos ataques de Ai Hui se ele não 

conseguisse completar o treinamento. Esse sujeito definitivamente não simpatizaria com 

o Fatty. 
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Seu nariz de repente começou a se contorcer. 

Uma fragrância tão atraente... Cheira familiar, mas ele não sabia o que era... 

Fatty apoiou-se do chão e seguiu o cheiro. 

Bang. 

Ele ficou assustado com o súbito barulho. Depois de um tempo, outro estrondo soou. 

O que diabos Lou Lan estava fazendo? 

Ele estava cheio de curiosidade. Quando ele se aproximou, viu Lou Lan queimar uma 

bola de vime verde espinhosa do tamanho de um punho. 

Bang. A bola espinhosa de repente explodiu. Acompanhada por chamas escarlates, uma 

nuvem de pó vermelho brilhante foi espalhado. 

A fragrância pertencia a este pó brilhante. 

"Lou Lan, o que você está fazendo?" Fatty não conseguiu resistir a engolir. 

"Refinando o pó de pimenta e o óleo de fogo de pimenta", respondeu Lou Lan sem 

levantar a cabeça. 

Suas mãos estavam se movendo sem parar. Ele abriu a bola verde espinhosa, colocou 

uma pimenta, a fechou e a acendeu. 

Bang. A bola espinhosa explodiu e uma nuvem de pó vermelho brilhante caiu no ar com 

chamas ardentes, pousando em um tubo de bambu roxo oco. 

"Eu estou colocando a pimenta em um berbequim oco e a acendendo. A energia 

elementar de madeira do berbequim oco irá infiltrar-se no pimentão. A madeira se 

alimenta de fogo. A energia elementar do fogo da pimenta será estimulada e o poder 

explosivo vai esmagar a pimenta e as sementes em pó. A partir daí, podemos coletar o 

óleo de fogo de pimenta limitado. Fatty, olhe para as chamas escarlates. Esse é o óleo de 

fogo de pimenta que vamos coletar usando o tubo de bambu roxo flamejante. As 

naturezas do fogo e da madeira se alimentam umas das outras. Não só pode segurar o 

óleo de fogo de pimenta, mas também tem um efeito intoxicante. É uma pena que não 

tenhamos tempo suficiente... " 

Como a pata de um gato, uma mão cheia de carne alcançou silenciosamente e agarrou o 

tubo de bambu roxo. 

Lou Lan ficou atordoado quando ele se virou. 

Fatty estava engolindo o líquido dentro do tubo de bambu. Quando a última gota de 

óleo de fogo de pimenta que, acompanhada por uma série de chamas, pousou em sua 

boca, ele baixou o tubo de bambu de repente e pronunciou sua frase. 
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"Outra tigela?" 

 


