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Capítulo 312: Um Grupo de Pessoas 

 

"Não posso acreditar que é ele mesmo". 

Su Huaijun deu um suave suspiro. Enquanto suas emoções estavam em uma bagunça, ela 

sentiu um sentimento de alívio também. Como um desconhecido poderia derrotar a família 

Sha? Depois de conhecer a verdadeira identidade de Wang Han, ela estava mais à vontade. 

Para ela, a informação sobre Wang Han era a mais importante, independentemente do que 

era seu passado. 

"O que devemos fazer em seguida? O Qingye ainda deveria ir ao salão de treinamento?" O pai 

Su também estava em conflito. 

Não importa o quão controverso possa ser Ai Hui, seu prestígio e capacidade foram 

comprovados. Antes, os Três Pequenos conseguiram combinar forças e bloquear um dos 

movimentos de Sha Wuyuan. Isso foi suficiente para provar que Ai Hui era bom em ensinar 

seus alunos. 

Ele não era altamente considerado em sua família, caso contrário ele não teria sido enviado 

para a Cidade da Paz muitos anos atrás. Ele estava extremamente feliz de que Qingye 

conseguisse praticar sob um mestre famoso. Ao mesmo tempo, ele também estava 

preocupado que isso pudesse entrar em conflito com o interesse de sua família. Ele fazia 

negócios por um longo tempo e sabia o quão complicado era o fundo de Ai Hui. 

Su Huaijun não teve nem um pouco de hesitação e disse: "Vamos ver nosso mestre". 

Olhando para a expressão feliz do pai Su, mas preocupado, ela sabia que ele tinha algumas 

dúvidas. Ela rapidamente disse: "Você não precisa se preocupar com isso. Embora haja muitas 

disputas sobre Ai Hui, você não deve subestimar as pessoas que o apoiam. Aqueles que o 

tornam um inimigo são extremamente tolos". 

O pai de Su Qingye ficou surpreso. "Ele tem tal capacidade?" 

"O lugar que suportou o peso do desastre de sangue foi o Campo de Indução. Nenhum dos 

alunos conseguiu sobreviver e a força de backup do Avalon dos Cinco Elementos foi 

fortemente cortada. Essas pessoas da Cidade do Pinho Central atravessaram uma batalha tão 

dura e os imensos sobreviventes da batalha, especialmente os da unidade A-1, liderados por Ai 

Hui, ganharam muito nestes três anos. Alguns deles ascenderam rapidamente e Jiang Wei é 

um deles. As Treze Divisões que foram gravemente afetadas serão definitivamente 

reconstruídas no futuro. As muitas vagas que abrirão provavelmente serão preenchidas por 

aqueles da unidade A-1”. 

Su Huaijun parecia ter pensado em algo e sentou em silêncio. Depois disso, ela suspirou: "O 

prestígio de Ai Hui aos olhos dos sobreviventes da Cidade do Pinho Central é algo que nunca 

seremos capazes de entender". 
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"Velho Xu, adivinha quem está perto da Cidade da Paz?" 

"Você já ouviu a notícia? Ge Laohei está aqui! Eu já solicitei algo dele". 

"Você é tão eficiente! Eu só recebi as notícias hoje. Graças a Deus, finalmente temos notícias 

sobre ele". 

"Sim, foram três anos. O tempo voa. Se não fosse pelo fato de estar muito ocupado, eu teria 

ido para a Cidade da Paz. Mingfeng já partiu para a Cidade da Paz. Você também pode 

procurá-lo". 

"Tudo bem, irei procurá-los". 

"Cidade da Paz! Ele está na Cidade da Paz!" 

"Eu não consegui agradecê-lo pessoalmente anteriormente. Eu sempre pensei nisso". 

O deslumbramento da árvore de mensagens acende-se periodicamente dentro da multidão de 

pessoas. Aqueles que tinham parceiros na mesma cidade se reuniram e formaram um grupo 

ainda maior. Eles sentaram juntos bebendo vinho enquanto relembrando o passado. O sangue 

e o fogo de três anos contribuíram para o medo e o desespero. Eles falaram sobre 

testemunhar seus próprios parentes e aqueles estudantes deitados em um bando de sangue. 

Logo, lágrimas começaram a rolar. 

Quanto mais bebiam, mais bêbados ficaram. Eles choraram e riram juntos. 

As memórias que foram enterradas no fundo de seus corações surgiram. O anseio por seus 

familiares nunca cessou e foi inflamado pelo álcool. 

Eles soluçaram silenciosamente. 

Eles se abraçaram um ao outro enquanto cantavam no topo de suas vozes. 

Eles eram como um rebanho de lobos selvagens que gritava em direção ao céu, "Lâmina 

Relâmpago! Lâmina Relâmpago! Lâmina Relâmpago!" 

Nenhum deles se esqueceu da Cidade do Pinho Central há três anos, assim como nenhum 

deles jamais esquecerá a silhueta solitária da juventude que enfrentou os demônios do sangue 

durante a Batalha da Rua Longa. Eles nunca esqueceriam a pessoa que lutou na batalha no 

Abismo do Céu. Da mesma forma, eles não conseguiram esquecer a cena em que aquele 

jovem esfaqueou o inimigo nas costas enquanto subia no céu. Não podiam esquecer a visão de 

trás daquele jovem que se ajoelhou diante da lápide sob a chuva torrencial. 

Era uma figura que nunca, nunca esqueceriam, e um sentimento que só eles poderiam 

entender. 

Isso foi o suficiente para eles. 

... 
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She Yu se inclinou sobre as grades e, sem saber, pegou um vislumbre de uma silhueta 

caminhando apressadamente. Ela sorriu com uma leve surpresa. 

Quan Minglong, que estava ao lado dela, também olhou bem e disse sorrindo: "Ah, Mestre 

Duanmu. Depois que o jovem Mestre Duanmu perdeu para a minha senhora, criou uma 

sociedade chamada Sociedade de Excelência. Em comparação com o passado, ele está 

mantendo uma de baixo perfil agora.”. 

A relação entre Quan Minglong e She Yu tornou-se tensa depois que ele foi ridicularizado em 

público por She Yu. Por uma razão desconhecida, no entanto, ela pessoalmente o visitou e 

pediu desculpas. Ela também tentou mantê-lo sempre que possível nas várias áreas públicas. 

Em breve, suas dificuldades iniciais em relação a ela se dissiparam. 

Ao ouvir as palavras "Sociedade de Excelência", seu corpo ficou rígido e ela deu um suspiro. 

Duanmu Huanghun ainda tinha que se esquecer do Campo de Indução. 

De repente, pensou em Ai Hui. Esse rapaz ainda deveria se lembrar, certo? 

O ódio entre Ai Hui e o Sangue de Deus era mais profundo do que o oceano. 

No entanto, quem se importaria com o ódio profundo de um escravo de flor? 

Ela fingiu se surpreender e disse: "A Nação de Deus e a Floresta de Jadeite estavam prestes a 

formar uma colaboração sincera. A Sociedade de Excelência é inesperada". 

Quan Minglong disse com dureza: "Não é esse o caso! Há muitos superiores que estão 

descontentes com ele. No entanto, ele geralmente age assim. Ele geralmente é arrogante e 

despótico, ele não leva em consideração a grande imagem. Vamos ver como ele recupera a 

situação no futuro!” 

Ela cobriu a boca e riu delicadamente. "Eu posso cheirar o ciúme por aqui". 

Quan Minglong soltou uma enorme gargalhada e não estava nem um pouco com raiva. Em vez 

disso, ele gostava de ser provocado por She Yu. Todas as outras mulheres que conversaram 

com ele sempre falaram respeitosamente com ele. 

Ele continuou: "Eu não tenho outra escolha. Ele é o Jovem Mestre de Jadeite, além de um 

gênio, para que ele possa dar ao luxo de negligenciar suas responsabilidades. As pessoas como 

eu, no entanto, ainda precisam trabalhar duro". 

Ao dizer o que estava acima, o rosto de Quan Minglong estava orgulhoso. Na verdade, ele 

tinha a capacidade de se orgulhar. Antes de conhecer She Yu, ele vivia a vida como um monge 

que estava obcecado com o treinamento. Na família Quan famosa por viver 

despreocupadamente, ele era como um estranho. 

Depois de testemunhar em primeira mão a batalha entre Duanmu Huanghun e She Yu, ele 

percebeu que a disparidade entre ele e Duanmu Huanghun na força não era muito distante. 

Isso o estimulou ainda mais. Além disso, Duanmu Huanghun rompeu corações em todos os 

lugares, ele aplicou sua noção de que Duanmu Huanghun era o exemplo perfeito de alguém 

que não era sério. 
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Toda vez que via o rosto lindo e sedutor de She Yu, uma bola de fogo erguia seu coração. Ele 

queria tornar-se mais forte, queria derrotar Duanmu Huanghun, e queria ter a beleza diante 

dele. 

Diante do olhar voraz e apaixonado de Quan Minglong, She Yu balançou sua franja levemente. 

Ouvindo a respiração pesada de Quan Minglong, ela disse descuidadamente: "A vida é tão 

chata. Minglong conhece algo interessante recentemente? Compartilhe para que possamos 

passar o tempo". 

Quan Minglong soltou um sorriso. Ele já estava preparado para isso. "Na verdade, existem dois 

itens, e ambos estão relacionados ao nosso Jovem Mestre de Jadeite". 

Surpreendida, ela disse: "Minglong, diga rapidamente!”. 

O olhar de antecipação de She Yu permitiu que Quan Minglong sentiu que seu trabalho duro 

não havia desperdiçado e ele respondeu: "A missão diplomática do Avalon dos Cinco 

Elementos está prestes a chegar e a líder da equipe é Shi Xueman, que uma vez lutou ao lado 

de nosso Jovem Mestres de Jadeite. She Yu, você vai ter um novo adversário agora. Ouvi dizer 

que eles também trouxeram consigo uma arma poderosa chamada Pico Subjugador de Deus". 

"Pico Subjugador de Deus?" Ela ficou um pouco surpresa, mas deu uma risada fria. "Vamos ver 

como eles vão nos submeter". 

"Muitos deles estão descontentes que os Anciãos estão usando esse método para mostrar seu 

poder", respondeu Quan Minglong. 

Ela piscou enquanto dizia: "Shi Xueman é uma beleza entre milhões. Minglong não quer dar 

uma olhada?" 

Quan Minglong respondeu com firmeza: "Eu só tenho She Yu nos meus olhos. Nada pode 

vacilar meu coração!”. 

O olhar de She Yu vagou e ela perguntou: "E o segundo item?" 

Um lampejo de desapontamento atravessou os olhos de Quan Minglong. Ele expressou sua 

admiração por She Yu muitas vezes, mas nunca recebeu uma resposta. Ele sabia que não 

deveria se precipitar nisso e recuperou a compostura. "Nosso Jovem Mestre de Jadeite teve 

outro camarada que também entrou recentemente na foto. É a pessoa que matou seu próprio 

professor e que atualmente é muito famoso. As aves de uma pena se reúnem. Olhando para a 

escolha do Jovem Mestre de Jadeite de amigos, podemos ver seu personagem..." 

"Você está se referindo a Ai Hui?" 

Quan Minglong ficou um pouco surpreso de que suas palavras estivessem interrompidas tão 

abruptamente. Então ele percebeu que a expressão de She Yu era bastante estranha. Ele 

continuou: "Então, She Yu já ouviu falar sobre esse incidente antes. Na verdade, é Ai Hui. 

Muitas pessoas do Avalon do Cinco Elementos não querem conhecê-lo. Aparentemente, 

muitos dos anciãos eram extremamente desdenhosos dele. A família Sha também está em 
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declínio. Eles realmente perderam para uma escória como Ai Hui. Ai Hui estava vivendo 

disfarçado por três anos. Se não fosse pela Família Sha, todos teriam se esquecido dele”. 

De repente ele pensou em algo. Ela havia estado na batalha na Cidade do Pinho Central. "Será 

que She Yu o conheceu antes?" 

A expressão de She Yu estava cintilando. Ela não estava ouvindo o que Quan Minglong estava 

dizendo. 

A primeira coisa que ela pensou era a [Arte Sacrificial da Flor da Vida e da Morte]. 

Posteriormente, ela pensou em como quase conseguiu o sucesso, mas finalmente falhou. 

Anteriormente, ela estava ansiosa por não conseguir encontrar nenhum traço de Ai Hui apesar 

de usar todos os recursos dela. Agora que Ai Hui estava chamando a atenção de todos, no 

entanto, ela ficou ainda mais preocupada e ansiosa. 

Droga! 

Ele é louco? Ele não sabia que sua reputação era pobre? 

Ela pensou em como seu investimento poderia ser desperdiçado e ficou frenética porque suas 

vidas estavam amarradas. Se Ai Hui se encontrasse com algum percalço, sua vida também se 

perderia. 

Ela nunca foi passiva; Em vez disso, ela estava procurando por Ai Hui com uma simpatia, não se 

atrevendo a ser um pouco extravagante. 

Mesmo quando ela não conseguiu encontrá-lo, ela não estava preocupada. 

Enquanto a Flor da Vida não se acender, mesmo que ela pudesse encontrar ferimentos, isso 

não seria fatal. A Flor da Vida só inflamaria quando a Flor da Destruição amadureceu. 

Atualmente, quase nada poderia impedir o amadurecimento da Flor da Destruição. 

Apesar disso, a Flor da Vida estava a ponto de inflamar, mas ainda não estava amadurecida. 

Era o problema que ela mais preocupava. 

Mesmo para uma pessoa que geralmente estava calma e composta, quando pensou no fato de 

que ela poderia perder a vida em qualquer momento devido a esse maldito sujeito, seus 

pensamentos passaram a girar e sentiu os calafrios. 

O que ela deveria fazer? 

Peça por ajuda? Ninguém poderia ajudá-la. Se algum elementalista de sangue aprendesse que 

ela [Arte Sacrificial da Flor da Vida e da Morte] foi bem sucedida, ela se tornaria um cordeiro 

esperando ser abatido. 

Não! Ela não pode deixar que um acidente pareça com Ai Hui! 

A crueldade passou por seus olhos. Ela se acalmou e sua mente girou em altas velocidades. 

 


