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Capítulo 310: A Atualização de Lou Lan 

 

Lou Lan não mudou muito. 

Ai Hui notou primeiro os olhos de Lou Lan. Seus olhos agora estavam claros e brilhantes, e com 

um coração completamente puro. Após uma inspeção mais próxima, pode-se ver um halo 

amarelo muito leve refletido dentro de suas pupilas claras. Era difícil notar a olho nu. O halo foi 

extremamente sensível à medida que encolheu e se expandiu um pouco. 

Ai Hui circulou em torno de Lou Lan uma vez e comentou: "Os olhos de Lou Lan ficaram mais 

brilhantes". 

"Sim, eu aprendi [Técnica de Decifração Elementar da Terra]. E há isso, Ai Hui". 

Lou Lan levantou os braços alegremente. Ai Hui podia ver a areia amarela ordinária virando 

tinta preta. Ele carregava um intenso brilho dourado. 

Os olhos de Ai Hui se iluminaram. "Areia Meteórica?" 

"Sim", Lou Lan explicou: "Eu usei toda a areia meteórica para refinar minhas mãos para que 

elas não queimem em chamas e sejam resistentes às lesões de espadas. Seja na fabricação de 

alimentos elementares ou em batalhas, eu serei mais capaz em ajudá-lo”. 

"Isso é incrível!" Ai Hui gritou. 

"Há areia de fio de seda e muitos outros ingredientes no meu corpo agora, então minhas 

habilidades de metamorfose e luta são muito mais fortes. Meu corpo agora pode desencadear 

setenta por cento das habilidades do Meia-Noite.” 

Ai Hui não tinha certeza da conexão entre o metamorfose e a força da luta. Sua concentração 

estava na última parte da frase de Lou Lan. Ele ficou bastante chocado. "Setenta por cento? O 

núcleo de areia da Meia-Noite é tão poderoso?" 

"Eu não encontrei nenhum núcleo melhor do que o meu", Lou Lan declarou com orgulho, mas 

seu tom caiu logo. "Eu me pergunto como o Mestre Shao está indo? Eu não ouvi falar dele por 

muito tempo". 

Vendo que a criança, como Lou Lan, estava triste, Ai Hui bateu sua cabeça e o consolou. "Há 

coisas que as pessoas não têm escolha a não ser fazer. Isso mostra quão corajoso é o Mestre 

Shao". 

Lou Lan ergueu a cabeça, seus olhos se abriram. "Será que os fantoches de areia 

experimentam essas coisas?" 

"Claro." Ai Hui não podia deixar de rir. "Você não vai para o meu resgate se eu tiver 

problemas?" 
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Lou Lan disse em voz alta: "Não se preocupe, Ai Hui. Definitivamente vou salvar você!”. 

"Hahaha, você ainda é o melhor, Lou Lan... Bah, quão inauspicioso! Por que eu estaria com 

problemas?" Ai Hui disse com um rosto desprezível. Ele então pensou sobre as sementes de 

lótus de fogo e jogou uma cabeça de semente de lótus para fora abruptamente. "Lou Lan, veja 

isso". 

Os olhos de Lou Lan se iluminaram à vista da cabeça de semente de lótus. "Cabeça de semente 

de lótus de fogo da seca, sementes de lótus de fogo!" 

"Então, tem alguma sopa elementar adequada em mente?" Ai Hui perguntou e começou a 

babar. 

"Sim, Ai Hui", disse Lou Lan. Pensando por um curto período de tempo, ele continuou: "Mas 

são necessários mais ingredientes. Não precisamos de muito. Trinta sementes de lótus e a 

concha da cabeça de semente de lótus serão suficientes. Ai Hui, podemos usar o resto do fogo 

sementes de lótus para trocar por outras coisas? " 

"Sem problemas!" Ai Hui prontamente aprovado. 

Naquele momento, Ai Hui viu Jiang Wei de pé junto à porta com uma expressão bastante 

desagradável no rosto. 

 

Entrando e vendo Lou Lan, o rosto de Jiang Wei se iluminou significativamente. "Muito tempo 

sem se ver, Lou Lan!" 

Lou Lan respondeu alegremente: "Muito tempo sem se ver, Jiang Wei". 

"O que aconteceu?" Ai Hui perguntou. 

Com uma risada amarga, Jiang Wei respondeu: "Ai Hui, sua identidade foi descoberta". 

"Ah". Ai Hui respondeu simplesmente. 

Ouvindo a resposta plana de Ai Hui, Jiang Wei não pôde deixar de perguntar: "Você não está 

preocupado?”. 

"Preocupado com o quê?" Ai Hui perguntou, em vez disso, "Será revelado algum dia. Nos 

encontramos, é preciso um pouco de esforço para rastrear minha identidade. Não é grande 

coisa. Além disso, então, e se minha identidade estiver exposta? Alguém me procurará 

trazendo problema?" 

Jiang Wei respondeu ansiosamente: "Estou preocupado com o Sangue de Deus". 

"Sangue de Deus?" Pensando sobre a flor de ameixa de sangue em seu corpo, ele respondeu: 

"Além de She Yu, ninguém de lá me encontrará". 

Enquanto ela não fosse uma tola, ela nunca, por sua própria iniciativa, revelaria informações 

sobre a arte da técnica de sacrifício da vida e da morte em seu corpo. Não só ela ocultava, ela 
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protegeria sua própria vida. Caso contrário, não seria apenas esforço desperdiçado, mas 

mesmo a sua própria segurança seria um problema. 

Se um elementalista forte do Sangue de Deus soubesse sobre isso, ele simplesmente 

sequestraria She Yu, a manteria viva, e aguardaria que sua flor de ameixa de sangue caísse 

para pegá-la. 

Esse seria então um período terrível onde nem viver nem morrer era suportável. 

Uma pessoa tão inteligente como a Mil Yuan não perderia esse fato. 

Embora ele não estivesse ciente de quão confiante era Ai Hui, Jiang Wei colocou seu coração 

preocupado para descansar. Ele quase se deu uma bofetada ao ouvir as notícias. Ele sabia que 

Ai Hui seria a primeira vítima desde que sua identidade havia sido exposta. Enquanto ele não 

sabia por que Ai Hui escondeu sua identidade na Cidade da Paz, ele também sabia que ele 

deveria ter seus próprios motivos. 

Jiang Wei estava envergonhado. Por que ele não pensou em esperar um momento de silêncio 

para se conectar com Ai Hui? 

Ai Hui viu a ansiedade de Jiang Wei e riu: "Não se preocupe com isso. Eu me livrei de Sha 

Wuyuan, então definitivamente haveria pessoas que verificariam minha identidade e só seria 

uma questão de tempo antes de encontrarem algo. Mas desde que estive exposto, me ajude 

com alguma coisa”. 

"Vá em frente e diga-me." Jiang Wei se acalmou com a mesma firmeza de antes voltada para o 

rosto. 

Na Cidade do Pinho Central, Ai Hui sempre teve todo tipo de ideias. Ao ver a expressão de Ai 

Hui, Jiang Wei sabia que Ai Hui já tinha uma ideia. 

"Desde que estive exposto, podemos também anunciá-lo publicamente. Você pode liberar 

minha verdadeira identidade e é melhor que toda a cidade ouça isso. Ao mesmo tempo, 

informe a nossa outra notícia, que estou planejando vender minhas sementes de lótus de 

fogo". 

"Você vai usar sementes de lótus de fogo?" Jiang Wei ficou pálido antes de dissuadir: "Você 

deve mantê-las guardadas. Coisas como sementes de lótus de fogo não podem ser compradas 

agora mesmo. Você deve mantê-las por si mesmo". 

"Eu não preciso de tantos". Ai Hui explicou: "Planejo trocar o excedente de feijões elementais 

e outros ingredientes que eu preciso. Você sabe, essa guerra com a família Sha me esvaziou e 

eu estou morto". 

Jiang Wei murmurou: "Quantos você está planejando vender?" 

"Havia noventa e três e eu usei cinco, então agora tenho oitenta e oito. Eu vou manter trinta 

para mim, então tenho cinquenta e oito será vendida. Eu anotarei uma lista de itens que eu 

preciso. Minha prioridade é para trocar por coisas que eu exijo, então vou vender o resto ao 

melhor ofertante." 
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"Tudo bem. Toda a cidade conhecerá estes dois assuntos hoje". Jiang Wei deu uma olhada a Ai 

Hui. "Você deve ter cuidado com sua segurança. Não aja com força. Este é um sinal de ajuda, 

então use-a quando estiver em perigo". 

Jiang Wei entregou uma flecha de sinal para Ai Hui, mas ainda estava um pouco preocupado 

por dentro. Ele lembrou a controvérsia em torno de Ai Hui anos atrás. 

Desta vez, Ai Hui se revelaria por vontade própria. Podem surgir conflitos se as pessoas se 

lembrassem de eventos passados. 

Jiang Wei estava determinado a não se sentar e ver alguém, não importa quem, venha buscar 

problemas. 

Eles ainda eram fracos e jovens naquele momento, mas agora não estavam sem força. 

Ninguém sabia o que aquela guerra era melhor do que eles. 

Ai Hui podia ver a determinação nos olhos de Jiang Wei e sentiu seu coração aquecer. Ele 

tomou a flecha, dizendo: "Novo produto eh, eu não vi isso antes. Não se preocupe, acabei de 

matar Sha Wuyuan, então a maioria não se atreve a me incomodar. Se eles vierem, eu não vou 

deixá-los facilmente.”. 

Jiang Wei sorriu ao ver o rosto confiante de Ai Hui. 

Sim, desde quando o Ai Hui foi um alvo fácil? 

"Então eu vou dizer adeus! Tchau, Lou Lan!" Sem palavras supérfluas, Jiang Wei acenou. 

"Tchau, Jiang Wei!" 

Ao ver a figura de Jiang Wei desaparecer, Lou Lan disse de repente: "Ai Hui, todos são muito 

bons". 

"Sim." Ai Hui assentiu. "Lou Lan, você deve começar a trabalhar. Nosso salão de treinamento 

precisa ser reorganizado e arrumado". 

"Sem problemas." Lou Lan respondeu ligeiramente, mas quando viu Ai Hui pegando um bloco 

de madeira quebrado e caminhando em direção à entrada principal, ele não pôde deixar de 

perguntar: "Você está...”. 

"Colocando um novo preço!" 

Ai Hui respondeu sem nem virar a cabeça. 

Logo, havia uma placa de madeira recentemente pendurada na entrada principal do Salão de 

Treinamento do Espadachim que dizia: "Taxas, duzentos essências de feijão elementar por 

pessoa". 

Publicidade, boa ou má, ainda era publicidade. Se ele não usasse essa chance de ganhar 

dinheiro, ele simplesmente estaria deixando sua bolsa e sua consciência vazia. 
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Ai Hui sacudiu a cabeça e abriu o caminho de volta. 

O Pico Subjugador de Deus voou rapidamente como a sombra moldada pelo seu cume varreu 

violentamente como uma besta presa ao chão. Gritos alarmados podiam ser ouvidos em 

qualquer lugar que o Pico Subjugador de Deus passou. 

Sempre que tinha tempo, Shi Xueman iria praticar, contando apenas os locais de treinamento 

sozinhos, havia cerca de sete. Havia também quartos silenciosos projetados para a meditação 

e eram amplos para praticar habilidades reais. 

Um homem de meia idade de aparência severa, com roupas cinzentas e sapatos de pano, ficou 

perfeitamente reto, com os cabelos curtos como fios de aço. Seu pequeno bigode estava bem 

gerido e ele parecia limpo em geral. Seu olhar era como um relâmpago, como ele observava 

Shi Xueman, que estava praticando no salão de treinamento. 

Não houve nenhum fio de ondas de energia elementar em torno de Shi Xueman. Seus 

movimentos pareciam muito comuns. 

O homem de meia-idade também a admirava. De fato, dentro da família Shi, ela era a única 

que provavelmente continuaria com o legado de Shi Beihai. Nem mesmo uma vertente da 

energia elementar de Shi Xueman transbordou enquanto a continha bem dentro. O que fazia 

parecer que movimentos de lança comuns eram realmente difíceis de executar e controlar. 

Ao atingir a externalização elementar, a barreira entre os elementalistas e as energias 

elementares da Natureza seria quebrada, e a utilização da energia tornou-se uma segunda 

natureza para os elementalistas. 

No entanto, Shi Xueman fez o oposto. Ela controlou sua externalização elementar sem liberá-

la. Esse treinamento permitiu que seu domínio de lança fosse para um nível de base ainda 

maior. 

Shi Xueman segurou sua lança verticalmente ao lado dela enquanto a névoa permanecia ao 

redor de todo o seu corpo, subindo incessantemente sem espalhar. 

Ela abriu os olhos, exalou profundamente e a névoa circundante começou a se dissipar. Ela 

então caminhou em direção à saída. 

O homem de meia idade a elogiou, dizendo: "Em breve, entre as gerações mais jovens, 

ninguém terá melhor domínio da lança do que você". 

"Você me lisonjeia, tio Cui. Por favor, me guie". Shi Xueman respondeu respeitosamente, 

satisfação ausente do rosto dela. 

Tio Cui era o verdadeiro administrador do Pico Subjugador de Deus. Ele era o Mestre Cui 

Tianzheng. Sem um mestre supervisionando, ninguém se atrevia a subestimar uma arma tão 

pesada como o Pico Subjugador de Deus. 

Cui Tianzheng estava muito perto de Shi Beihai e foi convidado por ele para guiar Shi Xueman 

desde que ele tinha as qualificações. 
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Cui Zhengtian disse em voz baixa: "Você pode estar faltando em certas áreas, mas até mesmo 

jades têm suas falhas, então não se preocupe com isso. Você tem uma base sólida para que 

ninguém possa competir. Você está no caminho certo, então desde que você permaneça 

paciente e continue assim, você pode se levantar para ser um dos mais fortes”. 

Shi Xueman curvou-se. "Eu vou lembrar-me de suas palavras sábias bem". 

Cui Tianzheng deu um leve sorriso. "Vou praticar com você a partir de amanhã". 

Shi Xueman ficou muito feliz. "Obrigado, tio Cui". 

Tio Cui viu Sang Zhijun, que estava parado não muito longe. Com um "Vou me ocupar", ele se 

virou e saiu. 

Somente quando Cui Tianzheng não estava mais à vista, Sang Zhijun correu para dar seu 

relatório. "Xueman, olha!" 

Ela levou o relatório e deu alguns olhares. Seus olhos se iluminaram e falaram: "Então ele está 

aqui!”. 

Ao ver a declaração aberta de Ai Hui sobre sua identidade, sentiu-se um tanto desconfiada. "O 

que esse colega está tentando fazer?" 

Ela sabia claramente que Ai Hui era alguém que não se levaria cedo se não houvesse 

benefícios, então ele definitivamente não era o tipo de agir sem pensar. 

 


