
Capítulo 311: Fervor 

"Acontece que Wang Han é o Lâmina Relâmpago! Não é de admirar que ele seja tão brilhante! 

A família Sha encontrou seu oponente e agora estão feitos". 

"O monstro que matou seu professor com as mãos nuas? É uma pena que eu não sou forte o 

suficiente. Caso contrário, como posso deixar essa pessoa existir neste mundo?" 

"O magnífico Lâmina Relâmpago está indo incógnito na nossa Cidade da Paz. Quais são as suas 

intenções? Será que a nossa Cidade da Paz tem algum tipo de tesouro escondido?" 

"Mesmo que haja tesouros escondidos, eles não são para você tomar". 

"Ele realmente poderia usar um bom objeto como a semente de lótus de fogo! Não consigo 

superar isso!" 

"Se não isso, então, o que ele poderia ter feito? Aguarde até a conclusão do mini Avalon dos 

Cinco Elementos e o ressurgimento dos materiais dos elementalistas de fogo? Eles podem não 

ser capazes de produzir um material tão bom como a semente de lótus de fogo!” 

"Pare de sonhar. Mesmo que o mini Avalon dos Cinco Elementos fosse completado, você teria 

que esperar uma eternidade para que eles produzissem materiais de alta qualidade como a 

semente de lótus". 

"Ouvi dizer que há um tolo que trouxe cerca de duzentas essências de feijão elementar para 

buscar um aprendizado com ele!" 

"Você é o tolo, ele é um novo rico depois de tudo!" 

"Para ser um aprendiz para uma pessoa tão infame? Se ele não é um tolo, o que ele é? Se eu 

fosse rico, eu..." 

"Espere até que você seja rico!" 

"’Até Logo’ foi realmente criado por ele, ele é tão incrível!" 

"Eu me pergunto se podemos comprar mais?" 

No momento, havia apenas um nome em torno da Cidade da Paz - Ai Hui. Ele era como um 

vórtice, atraindo a atenção de todos e sendo o tema de suas conversas. 

Aqueles que adoraram ele, elogiaram seu impressionante sucesso na batalha e desempenho 

na Cidade do Pinho Central, desenfreadamente. Foi devido a Ai Hui que a Cidade do Pinho 

Central foi salva de um desastre. Ai Hui foi a figura mais proeminente no estágio anterior da 

catástrofe de sangue. Ele sozinho matou o elementalista de sangue Tian Kuan, que foi um dos 

principais membros da lista de morte do Avalon dos Cinco Elementos há muito tempo. Mesmo 

aqueles que estavam sob Tian Kuan tinham capacidades excepcionais. 



Aqueles que tiveram um ódio intenso por Ai Hui o descreveram como um ingrato que recorreu 

a meios sem escrúpulos, transformando o professor para ganhar crédito. Além disso, seu 

professor tratou-o como seu próprio filho. Como ele poderia ser tão cruel? Que personalidade 

fria e sem coração! 

Anteriormente, a Cidade da Paz também tinha personalidades ainda mais famosas. No 

entanto, esta foi a primeira vez que eles tiveram alguém tão controverso. Com os tópicos de 

Flechas ‘Até Logo’, Rei dos Pescadores, Sementes de Lótus de Fogo e muito mais, Ai Hui 

tornou-se o assunto de cada iniciador de conversa. 

Independentemente de terem entendido, ou se gostaram, as pessoas queriam participar da 

conversa. 

Empresa do Ouro Eterno. 

"Madeira de Alma Obliterada, este é um bom objeto! Ele vem da árvore de alma imortal do 

século anterior. Ele é cortado em tiras de madeira com dimensões de três centímetros de 

comprimento, cerca de duas polegadas de largura e uma polegada de espessura. Se você as 

depositar nas águas das Molas Amarelas, aquelas que se transformam em contato com a água 

são cinzas de lenha e as que flutuam no topo são lenhas sombrias. Aqueles que estão meio 

submergidos são madeira de alma seca. Somente os que estão completamente submersos e 

afundam no fundo é uma madeira de alma obliterada. Uma árvore imortal de um século de 

idade só pode produzir mais de três pedaços de madeira de alma obliterada. Como tal, é 

extremamente precioso ". 

A pessoa que disse que era um homem de meia-idade com um cavanhaque. Ele parecia magro 

e enrugado, mas seu olhar era brilhante e animado. Seu nome de família era Hu e ele era 

conhecido como Sr. Hu. Ele se especializou em muitos tipos de recursos naturais preciosos e 

seu conhecimento era extenso. Ele tinha acabado de chegar na Cidade da Paz na noite 

anterior. 

"Os juncos de espada de ametista também são incomuns. Os juncos de espada podem ser 

vistas em todos os lugares e são extremamente comuns. Se o junco de espada não é de certa 

idade, será delicado e fraco. Existem poucos juncos de espada que podem crescer por mais do 

que cem anos. No entanto, quando um junco de espada consegue crescer ao longo de cem 

anos, tem muitos usos impressionantes. Poderia absorver a essência da outra vegetação ao 

redor de seu entorno e usar a essência para si. Se houver mica de ametista nas proximidades, 

depois de trinta anos ímpar, ela se transformará em juncos de espada de ametista. Os juncos 

de espada serão de cor totalmente roxa e podem ser usadas como material em muitas armas”. 

O Sr. Hu falou com certeza e ele estava radiante de prazer. Ele gostava de falar sobre objetos 

tão incomuns e, quando começou o assunto, ele poderia continuar. 

Ele foi dormir depois que ele chegou na noite anterior. Ele estava sendo convocado pela filha 

mais velha da família Fu no início da manhã e ele correu apressadamente. A jovem amante 

deu-lhe uma lista preenchida com vários materiais diferentes. Ela queria que ele apresentasse 

alguns materiais que raramente eram vistos. Embora ele ainda não estivesse claro sobre a 

situação, ele conseguiu explicá-la detalhadamente, conforme sua experiência. 



A filha mais velha da família Fu foi inteligente e imponente. Ela era confiada pelo proprietário 

da casa e sua autoridade estava quase em pé de igualdade com o chefe da família. Ela também 

trouxe alguns dos seus irmãos mais novos e ela foi bem-amada e respeitada. A cabeça da 

família era muitas vezes pesarosa de não ter nascido como menino. Caso contrário, ele teria 

um herdeiro. 

O Sr. Hu estava ainda mais motivado quando viu que a filha mais velha da família do Fu 

assentiu de vez em quando e não mostrou sinais de impaciência. 

Depois que o Sr. Hu parou, a filha mais velha da família do Fu o elogiou: "O Sr. Hu é realmente 

experiente. Depois de ouvir o que você disse, aprendi muito". 

O Sr. Hu ficou exaltado enquanto ele imediatamente negava os louvores. 

A filha mais velha da família Fu continuou: "Ainda tenho uma pergunta a perguntar. Vai valer a 

pena se eu usasse estes para trocar por Sementes de Lótus de Fogo?”. 

"Sementes de Lótus de Fogo?" O Sr. Hu pausou por um momento antes de dizer: "A Lótus de 

Fogo da Seca?”. 

"Sim!" 

"Troque!" O Sr. Hu disse sem hesitação e com uma expressão agitada: "Você não sabe, mas 

dentro do perímetro de onde cresce a lótus da seca, o solo ficará seco e não haverá sinais de 

vida. Originou-se da Região Selvagem e após a meticulosa criação dos elementalistas de 

madeira, eles conseguiram obter algumas sementes. Alguns elementalistas de madeira 

começaram a cultivá-lo, mas levaram ao extermínio de seres vivos dentro de um perímetro de 

quinhentos metros, o que resultou em um desastre. Os anciãos estavam furiosos e 

exterminaram com força e impediram a criação. O lótus de fogo da seca é fácil de crescer, mas 

requer muita energia elementar terrestre para produzir sementes de lótus de fogo. É 

extremamente difícil. Agora, as sementes dos lótus de fogo da seca são usadas principalmente 

pelos elementalistas da madeira como uma espécie de arma. No entanto, eu não ouvi falar de 

ninguém que esteja disposto a vender sementes de lótus de fogo ainda”. 

O Sr. Hu disse todas essas coisas rapidamente. Ele fez uma pausa momentaneamente: "Como 

tal, a semente de lótus de fogo é extremamente fora do comum. Geralmente é usado para 

treinar seu palácio do céu também. Um efeito da semente de lótus de fogo é fortalecer seu 

estado de espírito. Aqueles que têm fraca força de vontade geralmente são aqueles que têm 

um estado de espírito mais fraco. Como tal, é fácil para eles serem aproveitados por forças 

externas. Se sua mentalidade é forte, sua força de vontade também será forte.”. 

A filha mais velha da família Fu tinha mantido um rosto composto durante todo esse tempo, 

mas finalmente mostrou uma reação surpresa e disse: "Há um efeito desse tipo?”. 

O Sr. Hu também anulou naquele momento e respondeu: "Sim, isso não é um segredo e há 

muitos que sabem disso. No entanto, esse conhecimento é inútil para a maioria, já que a 

semente de lótus de fogo é evasiva.”. 

A filha mais velha da família de Fu forçou um sorriso e disse: "Isso vai ser interessante". 



O Sr. Hu olhou fixamente para ela enquanto dizia com duvida: "Será que alguém está 

descartando a semente de lótus?" 

A Jovem Senhorita acenou com a cabeça: "Sim, há um total de cinquenta e oito. Cabe a nós ver 

quantas podemos conseguir". 

"Cinquenta... cinquenta e oito?" O Sr. Hu sentiu a cabeça clara e seu rosto estava corado como 

se estivesse bêbado. 

"Como o Senhor pensa que devemos trocar por isso, nossa família tentará o nosso melhor para 

obtê-lo". A jovem senhora disse solenemente. 

Naquele momento, o sorriso no rosto desapareceu. Seu olhar era resoluto e suas costas 

estavam retas. Sua pequena figura irradiava poder e influência. Todo mundo ficou assustado 

em submissão e curvou-se em resposta. 

"Eu preciso consultá-lo para mais uma coisa". A Jovem Senhorita da família Fu murmurou: "A 

partir desta lista de coisas, o que você acha que são as intenções e os objetivos da pessoa que 

a escreveu? Por exemplo, é para refinamento e para que tipo de refinamento é?" 

O Sr. Hu sacudiu a cabeça e disse: "Seu humilde subordinado é incapaz de contar. Talvez eu 

precise reunir algum artesão experiente e podemos discutir juntos?”. 

A filha mais velha da família Fu se inclinou ligeiramente, "Obrigado pela sua ajuda". 

"Não há necessidade de me agradecer", o Sr. Hu apressou-se a recuar e ficou impressionado. A 

Jovem Senhorita sempre foi respeitosa e nunca teve nenhuma altivez sobre ela. 

Olhando para o recuo da figura do Sr. Hu, a filha mais velha da família Fu voltou-se 

repentinamente e disse a Fu Yonghao: "Anteriormente, você não conseguiu se tornar o aluno 

de Ai Hui. Não deixe esta vez". 

Fu Yonghao estava perdido e disse: "Ah... irmã mais velha..." 

"Trabalhe duro no salão de treinamento". 

"Irmã mais velha... eu...”. 

... 

 

Salão de Treinamento d Espadachim. 

Ai Hui olhou com surpresa para o dono da loja. Esse velho rosto era mais do que familiar. 

Enquanto ele já havia lançado a lista de coisas por um longo tempo, ele nunca imaginou que a 

primeira pessoa a negociar seria o chefe da loja. 

"Definitivamente Chefe, não posso acreditar. Você é como o sábio que se disfarça de pessoa 

comum". 



O dono da loja deu um sorriso simples e honesto: "Não é nada em comparação com você. 

Estou apenas tentando chegar ao fim, tentando chegar ao fim". 

Ai Hui não se incomodou com as formalidades. Ele pegou a caixa e atirou-a em direção a Lou 

Lan. 

Ele não pediu mais. Todos tinham seus próprios segredos. 

Ele conhecia os antecedentes do dono da loja. No passado, ele costumava comprar diferentes 

tipos de materiais deste proprietário da loja. Naquela época, ele já sentiu que o dono da loja 

tinha uma vasta gama de recursos. Agora, ele sabia que tinha subestimado o dono da loja. O 

fundo do proprietário da loja era ainda mais extenso do que o que ele havia adivinhado. 

Enquanto todos os outros ainda estavam reagindo, o dono da loja já havia vindo para fazer um 

comércio. Ai Hui ficou impressionado com isso. 

Lou Lan lançou um relance e disse a Ai Hui, "Ai Hui, isso é uma madeira de alma obliterada. 

Não há problema com a qualidade e há um total de três". 

O dono da loja disse alegremente: "Lou Lan tem boa visão". 

"Três?" Ai Hui acenou com a cabeça e tirou três sementes de lótus. Ele os envolveu em um 

pedaço de papel rasgado que ele encontrou aleatoriamente e empurrou no dono da loja. 

As bochechas do dono da loja se contraíram: "Você não pode colocá-lo em uma caixa 

adequada?”. 

Este foi um recurso natural precioso! 

Como ele poderia usar apenas um pedaço de papel aleatório para enrolar as inestimáveis 

sementes de lótus de fogo? Mesmo um empresário sem escrúpulos como o dono da loja não 

conseguiu suportar o seu jeito de lidar com eles. 

"Você vai pagar pela caixa?" Ai Hui respondeu. 

O dono da loja também sentiu que ele havia desperdiçado a respiração. Ele estava claro sobre 

o personagem de Ai Hui. Sua expressão de repente se aclarou e um sorriso levantou suas 

bochechas. "Ei, pequeno rei, quando deveríamos nos encontrar para criar ‘Até Logo’? Você 

tem que deixar o suficiente para mim! Temos tantos anos de amizade...”. 

Ninguém sabia que o dono da loja levou com ele três sementes de lótus de fogo. Assim como 

ninguém sabia que ele veio. 

Quando o dono da loja saiu, o humor de Ai Hui se elevou. Pelo menos, foi um bom começo. 

Depois de um momento, ele ouviu Lou Lan gritando de fora, "Proprietário, alguém está 

buscando conhecimento". 

Ai Hui estava feliz! Há negócios! Um negócio bem sucedido é equivalente a duzentas essências 

de feijão elementar! 

No entanto, quando Ai Hui viu o rosto da pessoa, seu rosto tornou-se duvidoso: "É você!" 



"Então, e se for eu?" Fu Yonghao disse rudemente e jogou uma bolsa de dinheiro em direção a 

Ai Hui, "Duzentas essências de feijão elementar". 

Ai Hui pegou a bolsa de dinheiro e contou. Ele ergueu a cabeça e disse: "Você! Duzentas 

essências de feijão elementar não são suficientes!”. 

Fu Yonghao disse com indignação: "O que você quer dizer? Não escreveu o preço na porta?”. 

Ai Hui disse com justiça: "Você está acima da idade, então, naturalmente, você deveria pagar 

uma taxa maior. Dê mais uma centena de essências de feijão elementar.”. 

"Você!" Fu Yonghao quase cuspiu fogo agora. Mas quando ele pensou que sua irmã mais velha 

estava zangada com ele, ele tremia e forçou as palavras da boca: "Se você quer mais cem, eu 

vou te dar". 

Com uma expressão desdenhosa, Ai Hui disse relutantemente: "Tudo bem, já que você é tão 

sincero, vou fazer uma exceção e aceitá-lo como estudante. Venha, me chame de Professor!" 

Fu Yonghao ficou tão irritado que o pescoço ficou vermelho. 

 


