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Capítulo 313: Salão de Treinamento da Ascenção do Dragão 

"Este é um pequeno presente de nós. É a boa sorte de Qingye poder receber sua orientação!" 

O pai de Su Qingye ofereceu respeitosamente as duzentas essências de feijão elementar para 

Ai Hui, enquanto Su Huaijun colocou-o em silêncio. Su Qingye abriu os olhos com admiração 

quando a emoção encheu o rosto. A família Sha era tão poderosa, mas eles caíram na frente 

do professor. 

No passado, sua tia sempre se preocupou com o Professor, mas agora que ela permaneceu em 

silêncio, Su Qingye ficou bastante satisfeito. 

Além disso, ele agora poderia se concentrar no treinamento no Salão de Treinamento do 

Espadachim, já que seu pai não precisava mais de sua assistência na loja. 

Ai Hui olhou para a bolsa de dinheiro nas mãos de Mestre Su, mas não aceitou. Ele balançou a 

cabeça, dizendo: "Não há necessidade, as taxas de matrícula de Qingye já foram pagas. Qingye, 

vá treinar. O resto, por favor volte". 

Su Qingye foi movido. Ele sabia que o Professor os trataria de maneira diferente do resto! Ele 

assentiu e entrou apressadamente no salão de treinamento. 

Sob a manutenção de Lou Lan, a sala de treinamento recuperou seu layout original. Não foram 

observados sinais de danos. 

O Pai Su e Su Huaijun fizeram contato visual. Ambos ficaram surpresos. A natureza de avarenta 

de Ai Hui era um tema de ridículo na Cidade da Paz, mas ele realmente havia rejeitado seu 

dinheiro. Não importava o quanto eles tentassem remoer seus cérebros em torno disso, eles 

simplesmente não conseguiam entender. 

O senhor Su não sabia o que fazer. Ele costumava se sentir sem restrições na frente de Ai Hui, 

mas hoje, diante da mesma pessoa, sentiu uma pressão sem precedentes que o oprimia. 

Encantado, Su Qingye cumprimentou Lou Lan em voz alta. "Bom dia, Lou Lan!" 

Lou Lan respondeu felizmente: "Bom dia, Qingye. Trabalhe duro hoje!”. 

"Eu vou!" Su Qingye ergueu o punho e correu para a caixa de areia. 

Ouvindo as vozes atrás dele, Ai Hui sentiu-se feliz por dentro, mas manteve um rosto reto. Ele 

assentiu com os dois visitantes antes de se virar para sair. 

"Por que eles não têm que pagar as taxas?" 

A voz infeliz de Fu Yonghao soou. 

"Não é da sua conta!" Ai Hui respondeu casualmente antes de passar por ele. 

"Você..." Fu Yonghao entrou com raiva. 
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Em breve, Ai Hui voltou e disse-lhe: "Quase esqueci. Eu sou seu professor agora, por favor, 

tenha em mente seus costumes". 

Fu Yonghao abriu os olhos e olhou para Ai Hui, mas não viu nem o menor sentimento de culpa 

em seu rosto. 

Ai Hui acenou para Su Qingye. "Venha aqui." 

Su Qingye apressou-se imediatamente. "Professor!" 

"Este é seu júnior. Vá ensinar-lhe alguns conceitos básicos." 

Fu Yonghao não podia acreditar em seus próprios ouvidos. Seu rosto ficou rígido. “Jun... 

Junior?" 

Ai Hui disse com um rosto severo: "Ele é velho demais. Sua vida será desesperada se ele 

continuar dessa maneira. Duplique temporariamente a intensidade do treinamento. Lou Lan 

tem muitos assuntos a serem atendidos para que você seja responsável por supervisioná-lo". 

O rosto jovem e macio de Su Qingye brilhava, como se ele fosse um soldado que acabasse de 

receber uma missão importante. Ele bateu no peito e disse com tranquilidade: "Não se 

preocupe, professor, eu vou cuidar dele corretamente!”. 

Ai Hui saiu com satisfação sem sequer olhar para Fu Yonghao, que ficou assustado neste 

momento. 

Coincidentemente, Zhou Wen e Hua Xiaoyun chegaram. Ao vê-los, Su Qingye gritou 

alegremente: "Rápido, venha! Nós temos um júnior!”. 

No que diz respeito à luta contra Sha Wuyuan, os três pequenos estavam se sentindo muito 

melhor agora. 

"Cale a boca! Quem é seu júnior?" 

Fu Yonghao de repente perdeu a paciência. Ele ficou furioso, virando-se para sair. 

"Ei, Junior, você não terminou seu treinamento..." Su Qingye gritou apressadamente. 

Fu Yonghao amaldiçoou. "Treinamento minha bunda, você realmente acha que você é ótimo, 

você não é!" 

Os Três Pequenos fizeram contato visual antes de lançar-se simultaneamente sobre ele. 

"É melhor vocês não me forçarem! Ei, você está realmente me atacando! Vocês estão mortos! 

Ahhhh..." 

Os gritos amargos de Fu Yonghao ecoaram em todo o salão de treinamento. 

No armazém. 
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Lou Lan estava analisando os clipes da última batalha de Ai Hui. Todos os detalhes finos foram 

registrados do início ao fim. Se não fosse pelo fato de haver suficientes vagens de feijão de 

miragem dentro do salão, teria sido difícil obter imagens tão claras. 

Lou Lan os estava analisando há muito tempo. Havia um leve raio de luz em seus olhos. O 

brilho suave parecia a luz do amanhecer. 

Seu núcleo, Meia-Noite, tinha ficado mais forte depois que ele foi atualizado. 

Lou Lan foi o único que havia resolvido os padrões de veias que Ai Hui havia coletado 

anteriormente. Foi graças à sua ajuda que Ai Hui poderia configurar a formação de espada. 

Ai Hui estava ao lado de Lou Lan, observando silenciosamente todo o processo de batalha. 

Ai Hui não pôde deixar de se agitar com a iluminação da formação da espada. Quando se 

tratava de formações de espadas, o entendimento de Ai Hui não era ótimo, pois havia muitas 

áreas gravemente danificadas. Seu conhecimento sobre eles era descuidado, na melhor das 

hipóteses. 

Quando viu o Pico Subjugador de Deus, alguns pensamentos nebulosos lhe ocorreram e logo 

se tornaram claros. 

Em última análise, [Tratar a cidade como um pedaço de pano] tinha sido apenas uma formação 

de feitiços. Eles tiveram que resolver todos os nós da cidade, perfurar as agulhas de ouro nelas 

e, em seguida, deixar a energia elementar da cidade fluir em um padrão regulado. Depois, a 

Professora foi a chave para ativar a formação de feitiço. 

A Cidade do Pinho Central foi o primeiro lugar no Avalon dos Cinco Elementos que teve uma 

formação de feitiços sendo moldada e foi formação de feitiços elementar. 

O núcleo que o professor havia referido era os padrões de veia requintados e complicados nas 

nove agulhas de ouro. Ai Hui os chamou de traços elementares. 

Mesmo agora, AI Hui ainda achou difícil imaginar. O fluxo de energia elementar de uma cidade 

foi além de complicado, então, como o professor havia descoberto? Ele até conseguiu conectá-

los habilmente para formar uma formação de feitiços perfeita. 

O professor era simplesmente incrível demais! 

No entanto, ele mesmo ainda não tinha compreendido minuciosamente esses traços 

elementares. 

A admiração profunda e um pouco de sofrimento envolviam seu coração e sua mente. 

Ai Hui pegou a bola quando as imagens se fecharam. Lou Lan tinha feito sua análise. Ele 

entregou um feijão de filme, que continha sua análise, para Ai Hui. Ao invés de análise, era 

mais como uma quebra de eventos. Lou Lan poderia apresentar muitos detalhes finos para Ai 

Hui e ajudá-lo com cálculos triviais e assim por diante. 
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Ele simplesmente não conseguiu ajudar quando se tratava da compreensão dos detalhes. Ai 

Hui teve que fazer isso por conta própria. 

Quando chegou a essa parte, cada vez, Ai Hui sentia que não era suficientemente inteligente. 

... 

O edifício mais alto no Salão de Treinamento da Ascensão do Dragão era o Pavilhão do Dragão 

do Céu. Pode-se olhar sobre todo o salão de treinamento quando está de pé sobre ele. 

No pavilhão, os professores estavam tomando chá em silêncio. Suas expressões não estavam 

boas. 

Vendo que meio dia havia passado sem visitantes, Ren Haitong, que estava de pé diante das 

grades, não podia deixar de dizer: "O que aconteceu exatamente? Por que os negócios estão 

tão ruins de repente?" 

Havia um dragão prateado de colmilho bordado na roupa de Ren Haitong, que indicava sua 

posição no salão de treinamento. Os professores no Salão de Treinamento da Ascensão do 

Dragão tinham um sistema de classificação rigoroso onde os professores mais comuns usavam 

um dragão preto na camisa e aqueles de um nível mais alto tinham um verde. Os próximos 

níveis usariam vermelho, prata, ouro e joias, respectivamente. 

Somente o dono do Salão de Treinamento da Ascensão do Dragão, Yang Zhen, usava um 

dragão de joias. Ele era um mestre elementar do metal legítimo. Como o superintendente do 

complexo, ninguém ousou provocar ou procurar problemas com ele. 

Os professores de dragão de ouro costumavam ser os representantes em diferentes salões, 

enquanto os professores de dragão de prata eram elementalista fortes e respeitáveis e 

também a força central do Salão de Treinamento da Ascensão do Dragão. 

Outros professores ficaram calados. Ninguém ousou provocar Ren Haitong quando ele estava 

mal humorado. 

O negócio foi extremamente pobre nestes poucos dias. Enquanto o lugar não estava 

completamente deserto, o número de estudantes que se matricularam diminuiu 

drasticamente. 

Antes disso, o negócio tinha sido próspero. O Salão de Treinamento da Ascensão do Dragão 

era um grande salão com filiais em cidades que eram ligeiramente maiores do que o Mar da 

Névoa Prateada. A sede geral localizada na Cidade de Prata também era extraordinariamente 

grandiosa. Havia tantos discípulos como nuvens, sem falta de pessoas nobres. 

Uma família verdadeiramente influente naturalmente teria muitas orientações de mestres 

famosos. Se eles tivessem sofrido uma inversão da fortuna, no entanto, ou se não fossem tão 

soberbos, seria difícil receber cuidados benéficos de seus próprios anciãos. 

Um salão de treinamento excepcionalmente respeitável Salão de Treinamento da Ascensão do 

Dragão foi, naturalmente, extremamente popular devido ao número de bons professores. 

Herdou movimentos práticos e os alunos melhoraram significativamente dentro de um curto  
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período de tempo, atraindo muitos elogios públicos. As crianças de famílias nobres 

frequentemente os buscavam para melhorar sua experiência de batalha com batalhas 

amigáveis. 

Para os cidadãos da Cidade da Paz, a abertura de um novo ramo de um salão de treinamento 

bem reconhecida e popular foi além de atraente. Desde o seu dia de abertura, as pessoas 

haviam chegado em um fluxo interminável para se registrar. 

Após a confirmação das notícias sobre o mini Avalon dos Cinco Elementos, um enorme volume 

de visitantes reuniu-se para na Cidade da Paz, trazendo ainda mais negócios todos os dias para 

o Salão de Treinamento da Ascensão do Dragão. 

No entanto, tudo mudou quando o dono do Salão de Treinamento do Espadachim revelou sua 

identidade. 

O Salão de Treinamento da Ascensão do Dragão inicialmente não tinha sido incomodado por 

isso. O preço ridículo de duzentas essências de feijão elementar era simplesmente uma piada! 

Quem esperaria que as pessoas o buscassem? Ao investigar, eles perceberam que era um 

visitante nobre da Empresa do Ouro Eterno. Incapaz de ter uma boa compreensão da 

identidade dessa pessoa, o Salão de Treinamento da Ascensão do Dragão não se atreveu a agir 

imprudentemente. 

Por sorte, ninguém mais foi tolo o suficiente para gastar tanto dinheiro. No entanto, seus 

próprios negócios haviam sido estranhamente declinantes. 

Ren Haitong tornou-se mais irritado quanto mais ele pensou sobre isso. "Merda, é tudo por 

causa do estúpido Salão de Treinamento do Espadachim! Tsk, as pessoas podem ter medo 

desse amigo Ai Hui, mas eu não tenho!” 

O mestre do ramo do salão de treinamento da Cidade de Paz, Miao Hai, sentou-se calmamente 

em seu assento de honra com os olhos fechados, fingindo não ouvir nada. 

No entanto, ele estava com um mau humor também. Ser enviado para a Cidade da Paz era 

uma grande responsabilidade para ele. 

O salão de treinamento gastou uma grande soma de dinheiro para obter informações 

privilegiadas antes de abrir o ramo na Cidade da Paz. Ele sabia que essa era uma oportunidade 

única para ele. Sem o apoio deste salão de treinamento, seria um desafio para ele melhorar 

nessa era em que os recursos estavam se tornando escassos. 

Apesar disso, ele não agiu cegamente sem pensar. A identidade de Ai Hui era sensível, e as 

sementes de lótus de fogo que ele tinha mostrado despertaram toda a cidade. 

Ele não tinha medo das habilidades de Ai Hui, mas, ao mesmo tempo, sabia muito bem o quão 

complicado era a situação na Cidade da Paz. 

Um subordinado correu para o lado de Miao Hai e disse em voz baixa: "Mestre, há notícias da 

sede". 
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Miao Hai de repente abriu os olhos e sentou-se em linha reta. Ele pegou o caderno de 

madeira, abriu-o e pegou a folha da árvore de dentro. Não havia palavras nele. Seu coração 

tremia um pouco. Esta era uma notícia a ser mantida em sigilo. A sede só usaria esse método 

quando eles tivessem instruções importantes para retransmitir. 

Ele canalizou um fio de energia elementar na folha da árvore e as palavras começaram a 

aparecer na sua superfície. 

Em breve, a caligrafia gradualmente desapareceu. 

Miao Hai colocou cuidadosamente a folha vazia na mesa. 

Ao levantar a cabeça, ele percebeu que todos os olhos estavam sobre ele. 

Com sua expressão habitual, ele disse com indiferença: "Vá. No próximo desafio escrito de 

guerra, afirme que eu admiro o excelente Domínio de Espada do Lâmina Relâmpago e farei 

uma visita três dias depois para solicitar uma partida". 

Suas palavras causaram um tumulto entre os professores. 

Alguns não podiam deixar de perguntar: "Poderia ser que a sede..." 

Miao Hai os acenou. "Não pergunte demais. Siga as minhas ordens. Lembre-se, espalhe a 

notícia". 

Os professores não se atreviam a pedir muito. Eles se moveram apressadamente para fazer os 

arranjos necessários. 


