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"Eu sou apenas um velho prisioneiro. Ah, então acabou por ser o Campo de Indução. 

Embora eu soubesse por muito tempo que a catástrofe estava chegando, eu ainda me 

sinto triste após sua confirmação. Se você está preso na catástrofe do sangue, lembre-se 

de que você não deve tocar nenhum sangue, porque não só feridas, mas qualquer 

exposição cutânea1 ao Sangue de Deus o infectará”. 

Os olhos de Ai Hui estavam queimando quando ele viu as palavras "Sangue de Deus". 

Foi realmente engraçado: o veneno de sangue, que causou inúmeros desastres e mortes, 

foi chamado de "Sangue de Deus". Que tipo de "deus" poderia ser tão malvado? 

"Sangue de Deus?" 

"A obra-prima do insano, a combinação perfeita de uma seita de refinamento de sangue 

dos tempos antigos e os Elementalistas da Madeira do Avalon dos Cinco Elementos. O 

Sangue de Deus remonta há cem anos, onde eles já estavam estudando secretamente 

durante cinquenta anos. Não foi até trinta anos atrás que finalmente percebemos seus 

truques sujos, mas era tarde demais. Eles se tornaram muito poderosos e há muito nos 

observaram. Nós falhamos.” 

Ai Hui estava prestes a perguntar "Quem são eles e quem é você?", Mas ele restringiu 

sua curiosidade. Uma vez que ele conhecia as respostas a essas duas perguntas, ele seria 

oficialmente envolvido em seu conflito, o que pode lhe causar muitos problemas. 

Tudo o que ele queria era estar vivo e viver uma vida tranquila. Ele não queria estar 

envolvido em nenhum conflito. 

Então, em vez disso, ele perguntou: "Última vez, você disse que tudo mudará em 

sessenta dias. O que você quis dizer?”. 

"Eu só sei que eles têm um grande plano, mas não conheço os detalhes. Eles estão 

planejando há muito tempo e a catástrofe de sangue é apenas o começo". 

Esta resposta tornou Ai Hui mais relutante a se envolver. Ficou claro agora quem jogou 

melhor a sua carta. Os inimigos poderiam dedicar-se a estudar durante cem anos, 

arrumar tudo delicadamente, e também deixar espaço para manobras. O lado do velho 

prisioneiro, por outro lado, só notou a anormalidade após cinquenta anos e foi pego 

devido ao seu descuido. E eles ainda não sabiam muito sobre seu inimigo. 

De repente, Ai Hui ouviu algum barulho lá fora. 

Ele rapidamente escreveu na folha, "Alguém está vindo". 

Então ele saiu como se nada tivesse acontecido. Ele não sabia o porquê, mas 

intuitivamente, ele acreditava que era melhor não contar aos outros sobre a Árvore de 

Mensagens. 

Em primeiro lugar, Ai Hui pensou que Duanmu Huanghun estava voltando. No entanto, 

ele fez uma pausa quando viu os rostos dos visitantes. 

                                                           
1 Se Refere  a qualquer tipo de contato, até mesmo o menor, Cutâneo é a pele que cobre o corpo. 
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Havia uma garota com rabo de cavalo em uma armadura azul e branca, e ela estava 

fortemente armada. Seu rosto bonito, mas frio, atraiu a atenção de todos, e seus olhos 

imponentes eram tão puros quanto o cristal intocado. 

O que mais impressionou Ai Hui era a lança em sua mão. 

Ele não sabia do que era feita a lança branca de neve, mas estava cercada por uma 

nuvem branca, e a ponta era tão brilhante quanto a água de um lago. 

A armadura azul e branca foi delicadamente feita. A textura da parte azul era cristalina e 

tão clara como o mar, enquanto a parte branca era como a neve ou as nuvens. Parecia 

leve e útil sem o peso das armaduras comuns, e Ai Hui podia dizer à primeira vista que 

deveria ser cara. 

A cintura da menina foi delineada pela armadura, e com o rabo de cavalo pendurado 

quase até a cintura, ela parecia ágil e fresca. 

Hmm, esta menina parecia familiar... 

Quando Ai Hui viu o inimitável Arco longo de Seda Dourada, de repente percebeu que 

eram as duas que haviam lutado contra o morcego de sangue com ele naquela noite. As 

meninas eram totalmente diferentes em roupas diferentes. Ah! De repente, lembrou-se 

de que um deles era Shi Xueman e o outro era Sang Zhijun. 

Espere... Shi Xueman? 

Ela era Shi Xueman? 

O maxilar de Ai Hui caiu quando olhou fixamente para a menina vigorosa. Só então ele 

percebeu que o Shi Xueman que o Reitor lhe havia contado era essa Shi Xueman! 

Ai Hui não era um novato que acabara de chegar ao Campo de Indução. Ele já ouviu 

falar do nome da deusa antes. 

O morcego de sangue morreu uma morte digna, pensou Ai Hui. Ele sabia quem ele era, 

e já estava além de sua capacidade de resistir a um ataque do morcego de sangue. 

Parecia que ele deveria agradecer a essa linda garota. Foi por causa de suas excelentes 

habilidades de luta que ele ainda estava vivo. 

Quando Shi Xueman percebeu o rosto atordoado de Ai Hui, ela não mostrou nenhuma 

expressão, mas em seu coração, sentiu-se complacente. No entanto, no próximo 

segundo, ela lembrou que ela era o que esse cara chamava de "um ser desprezível", e a 

complacência desapareceu. Seu rosto escureceu, e ela disse friamente: "Entre, todos". 

Ai Hui sentiu um pouco estranho. A menina parecia infeliz? 

E ela olhou para ele? 

Por quê? Ele não lembrou de ofendê-la antes. 
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Ai Hui sacudiu a cabeça. De repente, ele sentiu que era divertido que ele pensasse que 

ele poderia entender as mulheres. Tudo bem, no entanto. Ele não estava sozinho. Fatty, 

com certeza, também não podia entender. 

Fatty… 

Ai Hui de repente se virou e viu Fatty, que estava descansando. Com um rosto 

escurecido, ele disse: "Lou Lan, mais cem para o Fatty". 

O rosto de Fatty rapidamente ficou pálido, e ele voltou a continuar acenando o escudo 

tristemente. 

Sang Zhijun ficou intrigada enquanto observava os dois na frente dela. Xueman estava 

de bom humor a caminho daqui, e Ai Hui também parecia bem quando eles acabaram 

de chegar. Por que ambos se tornaram tão antipáticos? 

Então, um grupo de pessoas entrou no salão de treinamento, cuja visão fez com que Ai 

Hui se sentisse tonto. 

Todos estavam em equipamentos magníficos e brilhantes, cujas luzes coloridas o 

deslumbraram. Eles eram como prateleiras de forma humana com vários equipamentos 

brilhantes estavam em exibição. 

Vermelho, laranja, amarelo, verde, ciano, azul e roxo... Eles devem ser chamados de "o 

grupo do arco-íris". 

Eles eram realmente ricos... 

Ai Hui ficou atordoado. Crianças Prodígios! Ele não precisava olhar para trás para saber 

que Fatty deve estar tão espantado quanto ele porque Fatty sempre estaria assim sempre 

que ele viesse algo caro. Então, sem sequer olhar para Fatty, ele gritou: "Se você for 

preguiçoso novamente, vou adicionar mais cem séries". 

Fatty estava tão assustado que quase perdeu peso e ele imediatamente continuou a 

praticar. Ele sentiu que Ai Hui estava muito mais assustador do que antes. 

Os olhos de Ai Hui estavam claros, e ele imediatamente notou os olhares hostis das 

pessoas coloridas. 

Todos olharam para Ai Hui para cima e para baixo maliciosamente, mas não 

encontraram nada de especial. Eles não estavam dispostos a seguir até a liderança de Shi 

Xueman, muito menos esse cara desconhecido. 

Mas Shi Xueman superou os dois em termos de habilidades de luta e antecedentes 

familiares, então eles tiveram que obedecer. 

Mas Ai Hui - quem era ele? 

Esses caras eram todos muito orgulhosos, e alguns deles estavam se preparando para dar 

a Ai Hui uma boa batida. 
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Ai Hui sabia o que estavam pensando assim que viu suas expressões. 

Ele não entendeu as mulheres de fato, mas ele sabia muito bem o que os homens 

pensavam. Ai Hui bufou em seu coração. 

Se não fosse pela quota de escape, ele não se importaria em se preocupar com eles. 

"Fatty, você pode parar de praticar por um tempo. Venha aqui." 

Ao ouvir as palavras de Ai Hui, Fatty felizmente correu para ele de uma só vez com o 

escudo na mão. 

Shi Xueman também notou o ambiente hostil, e seus olhos ficaram com frio. No início, 

ela queria que Ai Hui se juntasse a sua equipe, mas com a consideração de que os outros 

companheiros de equipe pudessem rejeitá-lo, finalmente decidiu que Ai Hui lideraria 

outra equipe. 

Seu pai já lhe disse que, se houvesse uma coisa em que ela não fosse boa, então deveria 

deixar isso para alguém que era - especialmente quando a situação era importante. 

Ela sabia muito bem a habilidade de Ai Hui. Embora ele não seja o melhor lutador, ele 

poderia ser o melhor líder. 

Shi Xueman mostrou sua atitude claramente. "É minha sugestão seguir a liderança de Ai 

Hui. Você tem alguma objeção?” 

Sang Zhijun disse sem hesitação, "Eu concordo". 

"Eu não. Se é você, Xueman, estou bem com isso. Mas por que esse cara desconhecido 

de repente se tornou nosso líder de equipe?” 

Foi fora da expectativa de Shi Xueman que o primeiro se opor seria He Qiuming, a 

quem ela sempre considerou um membro tranquilo da equipe. 

Se Li Hai era um cara desordenado por causa de seus antecedentes familiares, então He 

Qiuming era uma pessoa que sempre era responsável em seu comportamento. Sua 

objeção fez com que ela percebesse que sua sugestão poderia ter sido um pouco 

imprudente. 

"Está certo. Como pode uma pequena batata subir em nossas costas e mijar e c*gar em 

nós? " A grosseria do Li Hai fez todos franzir a testa. 

"Eu também não concordo" 

"Nem eu!" 

Seis membros de oito estavam contra a sugestão. 
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Duanmu Huanghun não esperava ver uma cena tão embaraçosa quando acabasse de 

entrar. Enquanto isso, Jiang Wei e Wang Xiaoshan, que estavam de pé ao lado dele, 

estavam cheios de raiva. 

"A Hui, vamos fazer isso nós mesmos. Por que temos que nos juntar com eles? " Jiang 

Wei olhou para eles com hostilidade. 

"Sim, por que temos que nos juntar?" Wang Xiaoshan também concordou com Jiang 

Wei. 

Ambos escaparam do Jardim da Vida com Ai Hui até o final, e o admiram do fundo de 

seus corações. Agora, seu sangue estava fervendo quando viram o desprezo que os 

outros tinham por Ai Hui. 

Shi Xueman sentiu uma dor de cabeça chegando; ela não esperava que sua primeira 

proposta fosse fortemente contrariada por ambos os lados. 

Havia coisas no mundo que antes que você realmente experimentasse, você não saberia 

o quão ingénuo você era. 

"Tudo bem." Ai Hui parece estar em paz. "Eu acho que a capacidade geral de sua equipe 

é boa o suficiente. Então você seis formará uma equipe e deixará as duas meninas se 

juntarem à nossa equipe porque somos um pouco mais fracas?” 

Fatty, que estava ao lado de Ai Hui, sentiu o coração tremer quando ouviu suas 

palavras. Ai Hui estava se tornando cada vez mais insidioso. Era claro que ele não se 

preocupava com esses caras. 

Fatty estava certo - Ai Hui estava mais do que disposta a deixá-los de lado. Eles não 

tinham nada a ver com ele. Ele lembrou claramente que o Reitor pediu-lhe para garantir 

a segurança de apenas duas pessoas - uma era Shi Xueman, e a outra era Duanmu 

Huanghun. 

Quanto aos outros... 

Não era dele o seu negócio. 

"Não!" 

Os seis meninos não concordaram. Shi Xueman era sua deusa, e Sang Zhijun também 

era muito bonita. Eles eram as únicas duas meninas em sua equipe. Como eles poderiam 

se render tão submissamente? Ele achou que eles eram tão estúpidos? 

Mesmo He Qiuming, que era relativamente bom humor, sentiu-se furioso ao ouvir esta 

sugestão. 

Agora, Ai Hui sabia o que o Reitor estava pensando. Foi tudo besteira quando ele pediu 

a Ai Hui para liderá-los. Todos esses caras eram tão superáveis que nem sequer 

obedeceriam ao Reitor. Como ele poderia esperar que eles ouvissem seus comandos? 
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O que o Reitor realmente queria que ele fizesse era limpar a bagunça que deixaram para 

trás e proteger Shi Xueman em tempos de emergência. 

Limpe a bagunça... 

"Ou por que você não me diz sua sugestão e vamos ter uma boa discussão?" 

Ai Hui sorriu enquanto caminhava em direção a eles, e Fatty o seguiu de forma 

lisonjeira com o escudo na mão. Ele estava olhando para seus equipamentos com 

admiração, e parecia que ele estava resistindo à tentação de tocá-lo. 

Uma luz brilhou nos olhos de Shi Xueman. Tinha uma vaga premonição de que algo 

estava prestes a acontecer. 

Enquanto isso, o coração de Duanmu Huanghun tremia; Ele estava cem por cento certo 

de que algo iria acontecer. 

E onde estava Lou Lan? 

 


