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Capítulo 302: A Sociedade de Excelência 

 

Yu Ziyi e Wu Qirong olharam para Duanmu Huanghun, parecendo ter visto um fantasma. 

Neste momento, a aparência de Duanmu Huanghun era extremamente cômica. Seu rosto 

bonito e habitual que até as mulheres teriam inveja estava inchado e ferido. Muitos 

emplastros estavam presos ao seu rosto de forma desordenada, tornando quase insuportável 

olhar. 

No entanto, Duanmu Huanghun parecia estar de bom humor quando engoliu a comida. 

Yu Ziyi e Wu Qirong lançam um olhar um para o outro. Ambos sentiram uma aura incomum 

proveniente do irmão Duanmu. 

Algo não estava certo! 

A notícia da terrível derrota de Duanmu Huanghun se espalhou por toda a Floresta da Jadeite. 

Vários rumores se espalhavam por toda a cidade. Aqueles que se alegraram com o infortúnio 

de Duanmu Huanghun disseram que ele havia superestimado suas capacidades e apenas 

estava buscando por elogios. Alguns também disseram que haviam envergonhado 

completamente a Floresta de Jadeite. 

Mesmo como observadores, Yu Ziyi e Wu Qirong sentiram-se extremamente pressionados 

pelo incidente. Eles podiam sentir uma enorme tempestade se formando na Cidade de Jadeite. 

No entanto, como a pessoa que estava diretamente envolvida no incidente, Duanmu 

Huanghun comportou-se como se nada tivesse acontecido. 

Vindo de uma família poderosa e rica, Yu Ziyi sabia que nada estava terrivelmente errado. Por 

outro lado, Wu Qirong era um irmãozinho fiel de Duanmu Huanghun e, portanto, estava 

profundamente preocupado: "Irmão Huanghun, em seguida... o que devemos fazer?" 

"O que você quer dizer com o que devemos fazer?" 

Duanmu Huanghun pareceu desconcertado. 

Yu Ziyi começou a parecer inquieto. Wu Qirong se preparou e continuou: "Desta vez, nós 

falhamos tão terrivelmente. Todo mundo está um pouco preocupado...”. 

Duanmu Huanghun baixou os pauzinhos e respondeu solenemente: "Certamente, perdi". 

Ao ver a reação de Duanmu Huanghun, um arrepio frio desceu a coluna vertebral de Wu 

Qirong. Ele disse rapidamente: "Todo mundo comete erros. As derrotas são muito comuns no 

campo de batalha..." 

Ele não podia continuar sua sentença enquanto o irmão Huanghun estava olhando para ele 

com um olhar penetrante. Wu Qirong sentiu como se ele fosse morrer em breve. 
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"É melhor eu perder a batalha", disse Duanmu Huanghun de repente. 

"Ah!" Wu Qirong e Yu Ziyi deixaram um suspiro de surpresa ao mesmo tempo. Eles olharam 

para Duanmu Huanghun por um tempo antes de se olhares. 

O Irmão Duanmu Huanghun sofreu uma lesão na cabeça? 

Duanmu Huanghun continuou claramente: "Somente perdendo para ela, então, posso saber o 

quão longe estou dela". 

Wu Qirong e Yu Ziyi ficaram atordoados. 

"Vou derrotá-la no futuro". 

Duanmu Huanghun parecia ter falado sobre algo casual. Sua expressão facial estava calma 

enquanto ele brincava com o copo de vinho na mão: "Nos últimos três anos, fiquei perturbado 

por muitas coisas, levando uma vida infeliz. Sempre senti que estava sendo jogado pelo 

destino. Há muitas coisas que eu não gosto, mas senti que deveria suportá-las nos meus 

ombros, como se meu destino já tivesse sido decidido. No entanto, eu entendo agora”. 

"Se alguém trabalha por algo e não tem sucesso, então pode-se dizer que seu destino já havia 

sido decidido. No entanto, se alguém nunca tentou, então isso o serve". 

"Pode-se optar por deixar os outros controlar sua vida, ou ele pode escolher controlar a vida 

dos outros". 

Duanmu Huanghun drenou o copo de licor forte em um só gole e uma explosão de chamas 

queimou sua garganta até o coração. 

Seu rosto severamente ferido se enrolou em um sorriso encantador. Neste momento, seus 

olhos lívidos não se preocupavam em ocultar a loucura e o fervor dentro deles. 

Ele perguntou de repente: "Vocês dois se esqueceram do Campo de Indução?”. 

Wu Qirong e Yu Ziyi estremeceram com medo. 

"Honestamente, não posso esquecer esse lugar", murmurou Duanmu Huanghun, "muitas 

vezes sonhei sobre o Campo de Indução, nossas batalhas com os elementalistas de sangue e o 

processo de meus companheiros de vida sendo comido vivo pelos demônios de sangue. No 

entanto, Neste momento, temos que nos sentarmos ao lado deles, beber com eles e lisonjeá-

los. Ah, ainda tenho que me casar com uma elementalista de sangue”. 

Os rostos de Wu Qirong e Yu Ziyi ficaram distorcidos de raiva, apertando os dentes. Ambos 

conseguiram sair vivos do Campo de Indução e tiveram profundo ódio contra os elementalistas 

de sangue. 

"Claro, agora mesmo, sou um lixo e as opiniões do lixo não importam". Duanmu Huanghun 

olhou para os dois e continuou: "Eu já estou neste estado, e o que vocês fariam nesse caso? 

Ziyi, se sua família quisesse que você se casasse com um elementalista de sangue, o que você 
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fará? Qirong, se os mais Altos quiserem que você seja o subordinado de um elementalista de 

sangue, o que você fará?”. 

Wu Qirong levantou um longo suspiro e respondeu: "Irmão Huanghun, seguirei o que você 

disser!”. 

Yu Ziyi assentiu com a cabeça também: "Huanghun, apenas conte-nos os planos que você tem 

em mente. Eu prefiro morrer a casar com uma elementalista de sangue". 

"Eu ainda não tenho um plano exato", Duanmu Huanghun balançou a cabeça e depois 

continuou: "Há uma coisa que temos para garantir e isso é tornar nossas opiniões importantes 

para todos". 

Ambos olharam para Duanmu Huanghun. 

Duanmu Huanghun pressionou seu cérebro. De repente, ele pensou em Ai Hui. O que faria 

aquele bastardo, Ai Hui, se fosse ele nesta situação? 

Depois de pensar por algum tempo, ele parecia ter algumas ideias: "Primeiro, precisamos ter 

força. Somente as opiniões de indivíduos poderosos importariam a todos. Não podemos 

desperdiçar nossas vidas assim, temos que começar a treinar". 

Ao terminar sua frase, Duanmu Huanghun sentiu seu rosto arder. Ao perceber que ele estava 

desperdiçando sua vida nos últimos três anos, sentiu-se envergonhado de si mesmo. 

Yu Ziyi e Wu Qirong acenaram com a cabeça fortemente. 

"Em seguida, precisamos ter mão-de-obra. A menos que tenhamos atingido o nível do meu 

Mestre, caso contrário, ainda é sobre ter força em números". Duanmu Huanghun continuou: 

"Nós formaremos um clube que só aceitará sobreviventes do Campo de Indução, 

independentemente de seus antecedentes. Todos treinarão juntos e recrutaremos um 

professor famoso para dar a todos os indicadores. Todos se ajudarão no processo. Uma vez 

que nos tornamos mais fortes, nossas opiniões serão importantes". 

Yu Ziyi e Wu Qirong olharam um para o outro, vendo a emoção nos olhos uns dos outros. 

Yu Ziyi riu: "Eu gosto dessa ideia! Huanghun, escolha um nome para este clube!" 

"Vamos chamá-lo de Sociedade de Excelência", disse Duanmu Huanghun. 

Ao terminar sua frase, Duanmu Huanghun ficou estupefato. Ele não esperava ele mesmo 

escolher esse nome. 

Ele não tinha muitas lembranças da Sociedade de Excelência. As lembranças memoráveis que 

ele teve do clube foram os dois instrutores, Zhou Xiaoxi e Li Wei. Foi uma pena que os dois 

instrutores tenham morrido no Campo de Indução. 

"Nome legal!" 

"Agradável!" 
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Yu Ziyi e Wu Qirong foram energizados. 

A Sociedade de Excelência era um clube estudantil que existia em todas as cidades do Campo 

de Indução. Era um clube que era exclusivo para o Campo de Indução. Uma vez que o Campo 

de Indução foi destruído, a Sociedade de Excelência também foi destruída. 

A Sociedade de Excelência. Não havia um nome melhor do que isso. Este nome os lembrou do 

Campo de Indução e da catástrofe de sangue. 

O Campo de Indução pode estar extinto após a catástrofe de sangue, mas não a Sociedade de 

Excelência. Nas mãos de um grupo de jovens, a Sociedade de Excelência estava subindo das 

cinzas. 

Neste ponto, a Sociedade de Excelência não chamou a atenção de ninguém. 

... 

O Pico Subjugador de Deus deu a Ai Hui um enorme choque. 

Sua compreensão em relação ao Pico Subjugador de Deus até superou Shi Xueman. Antes que 

Shi Xueman e seus homólogos conhecessem o poder do Pico Subjugador de Deus, ele já 

poderia imaginar o quão poderoso era. 

O Pico Subjugador de Deus era uma máquina de guerra especialmente projetada para 

situações grandes. 

Ele podia ver as inúmeras maravilhas que cercavam o Pico Subjugador de Deus. Mesmo que 

alguém lhe desse materiais e mão-de-obra suficientes, ele não poderia ter construído algo 

parecido com o Pico Subjugador de Deus. Ele não tinha ideia de quanta energia elementar 

estava envolvida no processo de construção do Pico Subjugador de Deus. 

Outra coisa era a sua estrutura. 

Mesmo que ele tivesse muitos materiais, ele não saberia como construir um Pico Subjugador 

de Deus. Ele não tem experiência suficiente para entender seu modelo estrutural. 

Tudo bem, para um pobre homem como ele, não tinha sentido falar sobre o modelo estrutural 

de Pico Subjugador de Deus. Essa questão de perda de dinheiro não era algo que ele pudesse 

pensar agora. 

Seu trem de pensamento foi esclarecido de repente. 

Quando ele olhou para trás em sua própria formação, ele sentiu que era uma sucata de 

aparência feia. 

Ele sabia das suas próprias falhas. Sua compreensão em relação à energia elementar ainda era 

superficial. Ele lembrou todos os detalhes do plano de seu mestre, mas ele estava longe de 

realmente entender o conceito por trás disso e como ele funcionou. 
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A ideia de "tratar a cidade como um pedaço de pano" foi inspirada nas formações de feitiço da 

Era do Cultivo. Seu efeito foi muito semelhante ao das formações de feitiço. O plano de seu 

mestre era complicado e perfeito, como uma peça de arte. 

Era tão perfeito que Ai Hui não sabia por onde começar a estudá-lo. Parecia e comportava 

como um ser vivo, tanto que Ai Hui não conseguiu adicionar nada ou remover nada disso. Ele 

simplesmente não conseguiu fazer alterações nisso. 

Felizmente, havia um especialista que lhe permitiu testemunhar uma aplicação da teoria de 

seu mestre no Pico Subjugador de Deus. Todas as perguntas que ele tinha no passado foram 

respondidas. 

O mais importante foi que o Pico Subjugador de Deus havia mostrado a ele como a teoria de 

seu mestre poderia ser aplicada. 

O criador do Pico Subjugador de Deus não teria pensado que alguém poderia ter tantos 

conhecimentos apenas lançando uma olhada em sua criação. 

Ai Hui começou a refletir sobre isso. 

A força do Pico Subjugador de Deus está em seu Ciclo de Cinco Elementos e vigorosa energia 

elementar. Como um vulcão terrivelmente poderoso, ele continha quantidades ilimitadas de 

energia elementar. Foi construído com materiais de primeira categoria, técnicas soberbas e 

elementalistas poderosos. Depois de passar por um processo de construção perfeito, o Ciclo 

dos Cinco Elementos foi formado dentro dele. Os cinco elementos estavam em equilíbrio 

harmonioso e uma estrutura perfeita foi alcançada. Não tinha deficiências óbvias e suas 

capacidades ofensivas eram aterradoras. 

O Pico Subjugador de Deus era tão poderoso que Ai Hui não conseguia ver nenhuma fraqueza 

nele até agora. 

Ele definitivamente não teria muito dinheiro, materiais raros, energia elementar ou técnicas 

soberbas. 

Como tal, não era possível para ele construir algo como o Pico Subjugador de Deus. 

Quando a força de alguém não era adequada, ele geralmente enfrentaria a derrota. 

Somente ao lançar um ataque surpresa, ele poderia ter uma chance de ganhar. 

Uma formação extremamente estranha era como uma lâmina afiada, possuindo uma 

tremenda quantidade de poder destrutivo. No entanto, se seu inimigo pudesse ver através da 

formação, ele ou ela seria capaz de quebrá-la facilmente. Se era a Era do Cultivo ou a Era 

Elementar, esse era um conhecimento geral sobre o qual todos sabiam. 

Como ele poderia impedir o inimigo de ver através dele? 

Havia apenas um caminho e era usar algo com o qual o inimigo não estava familiarizado. 

Com uma sacudida de cabeça, Ai Hui pensou em sua espada. 
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Domínio de Espada foi meramente popularizado há dois anos. Ainda era bastante novo e 

desconhecido para todo o Avalon dos Cinco Elementos. Além disso, o Domínio de Espada de Ai 

Hu foi auto aprendida. 

Por que não... Construir uma formação de espadas? 

No momento em que essa ideia emergiu em sua cabeça, ela ficou presa. 

Ele pensou na formação da espada porque a Assembleia dos Patriarcas queria recompensá-lo 

enviando-o para Kun Lun para treinar na formação de espada. Ele nunca viu uma formação de 

espada legítima antes. Sua compreensão em relação às formações de espadas derivou 

principalmente dos manuais de espadas. 

Se ele quisesse usar a teoria de seu mestre para construir uma formação de espadas, como ele 

faria isso? 

Ai Hui, sem saber, sentiu-se um tanto excitado. 

Se a criação de uma formação de feitiços fosse uma prova de sua compreensão em relação à 

teoria do seu mestre, então a criação de uma formação de espadas seria uma prova de seu 

conhecimento sobre o Domínio da Espada. 

Como ele estava construindo uma formação de espadas, ele precisaria de muitas espadas. 

Ai Hui só tinha a Dragonspine e a Espada Larga prateada de Chu Zhaoyang. Além disso, Espada 

Larga prateada ainda não poderia ser usada. Se ele revelou algo por acidente, o valor da 

identidade de Chu Zhaoyang pode ser perdido. 

No entanto, esta não foi a primeira vez que Ai Hui encontrou essa situação. Depois de ter sido 

pobre por muitos anos, ele naturalmente tinha maneiras de lidar com isso. 

Ai Hui de repente pensou em suas flechas de Cerdas de Doninha. 

Depois de pensar nisso por um momento, ele tinha certeza de que as flechas poderiam ser 

usadas. Depois de resolver o problema mais importante, Ai Hui ficou ainda mais animado! 

Em breve, ele percebeu que não precisava revisar e reconstruir sua formação. Tudo o que ele 

precisava fazer era fazer certas alterações e poderia implementar suas próprias ideias nele. 

Assim, Ai Hui começou a construir sua primeira formação de espadas. 


