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Capítulo 295: Os Três Pequenos 

"Como podemos ajudar o professor?" 

Hua Xiaoyun tinha treze anos de idade, mas seu rosto fofo e em forma de maçã estava 

atualmente preocupado. Seu corpo era frágil, como se o vento pudesse facilmente afastá-la. 

Os cachos castanhos em sua cabeça eram os mais atraentes. Seu cabelo esponjoso se 

assemelhava ao de um poodle. Por isso, muitas vezes ela era ridicularizada e chamada de  

Pequena Cachorrinha1 Hua. 

Ela era uma garota fraca, mas gentil. Ao saber que o seu professor ofendeu a Família Sha, ela 

ficou extremamente preocupada e especialmente fez uma viagem até a Cidade da Paz a partir 

de Cidade de Cume da Nuvem de Carro de Bambu de Três Folhas, em busca de Su Qingye e 

Zhou Wen. 

Zhou Wen segurou sua espada pesada sem dizer uma palavra. 

Su Qingye chamou inutilmente seu novo fantoche de areia. Depois que seu fantoche de areia 

anterior surgiu com despesas, seu pai finalmente comprou um novo. Por causa do elogio de Su 

Huaijun de Su Qingye, seu pai estava mais que feliz em conseguir um novo e melhor fantoche 

de areia. 

No início, Su Qingye estava extremamente satisfeito com seu novo fantoche de areia, já que 

era muito mais forte do que o anterior. 

Mas quando descobriu que surgiu um problema entre professor e a família Sha, Su Qingye 

tornou-se sombrio. 

Seu novo fantoche de areia, Choco, era um produto da família Sha. 

O destino estava enganando as pessoas. O rosto infantil de Su Qingye estava cheio de tristeza 

enquanto suspirava em direção ao céu. 

"Diga algo, pessoal!" Hua Xiaoyun falou com urgência. "Por que vocês não estão falando! Estou 

tão preocupada!" 

"O professor não precisa da nossa ajuda", disse o misterioso Zhou Wen de repente. 

"Nós só vamos sentar e assistir? O professor tem que lidar com tantos inimigos. E se ele não 

puder lidar com eles?" Quanto mais Hua Xiaoyun pensou nisso, mais preocupada ela 

conseguiu. 

"Nós somos tão fracos, como vamos ajudá-lo?" Su Qingye era o filho de um empresário e tinha 

experiências de vida ricas. "O que devemos fazer agora é garantir que não nos tornemos um 

fardo e uma causa de preocupação". 

                                                           
1
 Pode parecer meio perverso esse nome, mas cachorrinha nesse sentido está se referindo a um 

cachorro filhote, sem conotação sexual. 
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Dito isso, Su Qingye sentiu-se mal-humorado. 

Família Sha estupida! 

Quão odioso! 

"Então, o que vai acontecer com o professor?" Hua Xiaoyun perguntou à beira das lágrimas. 

"Eu confio no professor". Zhou Wen disse. 

"Eu também." Su Qingye consolou: "Não se esqueça de que ainda existe Lou Lan. Lou Lan é 

poderoso. Não poderíamos vencer contra ele, mesmo que juntássemos nossas forças". 

Naquele momento, um grupo de valentões apareceu não muito longe. Depois de um breve 

contato com os olhos, eles se aproximaram com más intenções. 

"Ei, tire todo o seu dinheiro!" 

Como os três estavam pensando demais com preocupação, os valentões já os haviam cercado 

quando finalmente conseguiram reagir. 

Zhou Wen levantou-se friamente e manteve Hua Xiaoyun perto dele. 

Su Qingye enrugou as sobrancelhas e repreendeu: "Quem são vocês? Todos vocês não 

parecem desconhecidos. Por quê? Vindo aqui para causar problemas?”. 

Enquanto a Empresa do Mar Pacifico não era considerada grande, tem estado ativa por muitos 

anos e os cidadãos locais e empresários os conheciam. Su Qingye tem interagido com essas 

pessoas desde que era pequeno e não tinha medo. Que tipo de tempestade uma pequena 

cidade com a Cidade da Paz poderia criar? 

Su Qingye tinha certeza que nunca tinha visto essas pessoas antes. 

Houve um afluxo de estrangeiros na Cidade da Paz recentemente e a segurança se tornou 

menos ordenada. 

“Quão Arrogante!” O líder da gangue pisou na frente, uma aparência maligna apareceu em seu 

rosto. “É melhor você tirar todo o seu dinheiro agora se você não quiser ser espancado. Ou 

então, não nos culpe por ser descortês!” 

“Nós podemos dar-lhe o dinheiro, mas você tem que nos deixar ir.” Su Qingye disse enquanto 

tirava o dinheiro. 

Vendo que Su Qingye estava cedendo, o valentão baixou sua guarda momentaneamente, 

dizendo “Não faça graça ou brincadeiras e você ficará bem...”. 

Antes que ele pudesse terminar de falar, ele sentiu uma dor aguda em sua coxa.  

Ele olhou para baixo e viu uma espada de areia projetando-se para fora de sua coxa enquanto 

sangue fresco transbordava. 

Antes que ele pudesse reagir, seus irmãos caíram em um estado miserável.  
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Zhou Wen já havia colocado força total em sua espada. Como se fosse um martelo sólido. Dar 

um golpe geralmente causaria um som agonizante e a destruição de ossos. Enquanto ele não 

parecia forte por fora, ele era tão corajoso como um tigre feroz. 

Hua Xiaoyun seguiu-se de perto, enquanto espada feitas de névoa se tornavam flechas ágeis e 

afiadas, pousando incessantemente nos corpos dos inimigos e deixando feridas. 

"Você está cortejando a morte!" 

O líder tinha um olhar sinistro no rosto, mas logo na frente dele, Su Qingye estava sorridente. 

Mesmo antes que ele pudesse reagir, sua outra coxa também foi esfaqueada. 

Plop! 

As pernas do líder da gangue se tornaram fracas e ele caiu de joelhos. 

Uma corrente de areia se enrolou em torno de seu pescoço se transformando em um colar, 

onde dentes de serra estava girando lentamente em torno do lado interno dele. 

"Pare!" 

Su Qingye falou quando os dentes de serra se apertou de repente e um rastro de sangue 

surgiu no pescoço do líder da gangue. 

O líder da gangue ficou pálido e instruiu rapidamente: “Pare! Todos vocês, pare!”. 

Vendo o estado em que seu líder estava, o resto da gangue hesitou um pouco antes de parar. 

Bang bang bang! 

O feroz Zhou Wen não tinha intenção de parar. Em vez disso, ele atacou e derrubou os 

valentões restantes em um piscar de olhos. 

A expressão do líder da gangue piorou. Ele sabia que tinha provocado a pessoa errada e baixou 

sua nobre cabeça. 

Su Qingye perguntou calmamente, "Há quanto tempo vocês estão na Cidade da Paz?" 

O líder da gangue respondeu com toda a honestidade, "Três dias.”. 

Rindo, Su Qingye perguntou, "Três dias e vocês já estão se sentido inquietos?" 

O líder respondeu apressadamente, "Eu devo estar cego por ofender todos vocês…”. 

"Heh heh, vamos conversar sobre isso." Su Qingye mudou de assunto de repente. "Quem 

pediu a vocês para vir?" 

A expressão do líder da gangue mudou um pouco, mas ele permaneceu em silêncio. 

Zhou Wen e Hua Xiaoyun trocaram olhares. 
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"Eu pensei que era estranho. Vindo por dinheiro imediatamente, quão ignorante! Nem uma 

saudação ou uma desculpa, você me leva como um idiota2?" Su Qingye sorriu friamente. Ele 

estava muito familiarizado com como as coisas eram feitas nas ruas. "É melhor você ser 

sincero conosco ou eu vou te matar. Huang Dahai sabe disso? Entrando no território de outra 

pessoa, você pagou seus respeitos? Ainda tem coragem de roubar? Você vai se machucar  

gravemente se eu o entregasse a ele. Ele teria que me agradecer e me convidar para participar 

do ritual!" 

Ao ouvir o nome de Huang Dahai, o rosto do líder da gangue se tornou branco mórbido. 

Huang Dahai era o grande chefe de algumas ruas próximas e era vicioso e implacável. Se o líder 

da gangue caísse nas mãos do Huang Dahai, ele teria um final miserável. O corpo do líder da 

gangue estremeceu violentamente pelo simples pensamento de que Huang Dahai poderia lidar 

com ele cruelmente. 

Ele mordeu os dentes. "Sim…" 

Uma luz verde brilhou abruptamente e atingiu o líder da gangue entre as sobrancelhas. 

Um grunhido soou e terminou espontaneamente. Havia um buraco sangrento entre suas 

sobrancelhas enquanto o sangue escorria. 

Essa mudança de eventos repentina atordoou Su Qingye por um tempo. Porque seu professor 

concedeu muita importância ao combate real, os três estavam acostumados ao confronto. Ele 

já havia lutado antes, mas matar pessoas... 

O líder da gangue no chão já não respirava, os olhos bem abertos e inexpressivos. O vazio era 

incomodo de suportar. 

A mente de Su Qingye ficou em branco. 

Estrondo! Uma grande força o derrubou, o que também permitiu que ele escapasse. 

Foi Zhou Wen! 

Ele tinha deixado um buraco no chão. 

Habitualmente silencioso, Zhou Wen vivia em um ambiente ainda mais severo e, portanto, 

tinha uma maior resistência psicológica que Su Qingye. 

Ele estava lutando contra o atacante que lançou o ataque furtivo agora. 

Logo, Hua Xiaoyun se jogou lá também. Sua espada de nuvem igual a um peixe fez sons de 

barulho concentrado. A garota frágil de cabelos castanhos era realmente mais forte do que 

aparentava. 

Clap! Su Qingye deu uma bofetada em si mesmo, vergonha enchendo seu peito. 

                                                           
2
 Não se traduzi isso direito, mas aqui, quando vão roubar, eles não dão uma saudação ou desculpa ‘-‘ 
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O Choco3 penetrou o chão e foi para o oponente como uma poça de tinta. 

O atacante era um homem de meia-idade. Ele tinha uma aparência média, um rosto que 

desapareceria na multidão. No entanto, ele era excepcionalmente forte, assumindo três 

adversários e ainda mantendo a vantagem. 

Os golpes sutis da espada de Zhou Wen foram facilmente bloqueados pelo homem. O homem 

também poderia facilmente esquivar a espada de nuvem astuta de Hua Xiaoyun, como se ele 

tivesse previsto há muito tempo seus movimentos.  

A velocidade do choco aumentou e, em um piscar de olhos, já estava sob os pés do homem. 

Uma poça de tinta se enrolou em torno de suas pernas. 

Su Qingye viu o desdém nos olhos do homem. Estrondo! O homem não moveu as pernas, mas 

a tinta preta em volta dele explodiu em um sopro de areia. 

Seu oponente era simplesmente muito poderoso! 

Seu reino, a luta e até a experiência de batalha ultrapassaram as suas. 

"Se você encontrar um inimigo que é muito poderoso, não corra. Você não pode despistá-lo. 

Tenha em mente o que estou preste a ensinar…" 

As palavras do professor subitamente flutuaram na mente consciente de Su Qingye. 

Su Qingye lembrou-se claramente dessas palavras, uma vez que o professor se certificou de 

explicar o conteúdo para eles quando estavam presentes. O professor não era muito 

responsável no sentido de que ele aparecia e desaparecia imprevisivelmente, e na maioria das 

vezes não estava por perto. Lou Lan era aquele que acompanhava seus treinamentos. Eles 

adoravam Lou Lan e sentiram que ele era mais como um professor. 

Su Qingye estava um pouco irritado. Eles nunca tentaram praticar o que o professor lhes 

ensinou. 

Seu relacionamento com Zhou Wen não foi considerado amigável e Hua Xiaoyun só vinha duas 

vezes por semana para que ninguém tivesse pensado em praticar o exercício juntos. 

Eles só podiam avançar, mesmo que fosse além de suas habilidades… 

"Três Elementos!" 

Su Qingye gritou de repente e correu atrás de Zhou Wen. A areia de tinta dispersa no chão se 

montou e se moveu em direção a ele como se fosse atraído por alguma coisa. 

Ao ouvir o rugido de Su Qingye, Zhou Wen recuou de repente sem hesitação. 

Ele ficou a cerca de dez pés à direita de Hua Xiaoyun, enquanto Su Qingye estava a cerca de 

pés à sua esquerda. 
                                                           
3
 Os chocos, sibas ou sépias são moluscos marinhos de classe Cephalopoda, ordem Sepiida. Os chocos 

tem um concha interna, bolsa de tinta, oito braços e dois tentáculos, e cinco dentes de quitina 
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Os três formaram um ângulo de linha poligonal. 

O oponente não os interrompeu. Em vez disso, observou-os calmamente. 

"... Um pentágono tem cinco pontos. Os três de vocês ocupam três pontos de conexão. 

Lembre-se, Hua Xiaoyun na frente, seguido de Zhou Wen e, finalmente, de Su Qingye…" 

Neste momento, Su Qingye estava mais agradecido por seus treinamentos diários. 

O professor tinha requisitos rigorosos quando se tratava de seu senso de espaço. Ele disse que 

ter um sentido preciso era muito útil em batalhas. Como tal, os três passaram por inúmeros 

treinamentos extras e punições. Basicamente, eles sofreram muitas dificuldades para 

aperfeiçoar essa parte. 

E, finalmente, neste momento, todo o seu trabalho árduo seria útil. 

Sem ajustes, Su Qingye sabia que suas posições eram completamente precisas. 

Professor, você deve saber o que diz… 

Su Qingye orou interiormente para cara deus que ele conhecia. Os movimentos das mãos eram 

super-rápidos, os braços desocupados. A areia de tinta preta se arrastou no chão e formou 

uma esfera que girava entre seus braços. 

Reunindo toda a energia elementar dentro de seu corpo, Su Qingye fez um forte empurrão 

com os braços e a esfera de areia negra girando rapidamente em frente ao peito se 

transformou em uma espada de areia negra, voando em direção a Zhou Wen. 

Zhou Wen tinha uma expressão severa em seu rosto enquanto usava as duas mãos para 

agarrar sua espada. Silhueta como um arco, ele empurrou sua espada sem pressa. 

Um brilho de prata cresceu rapidamente. 

A espada de areia negra, como se fosse atraída por algo, voou para a luz da espada de Zhou 

Wen. 

No momento em que a espada de areia negra entrou em contato com o brilho da luz da 

espada, a luz escureceu e um indescritível esplendor cobriu todo o lugar. 

O raio de luz de espada apareceu na frente de Hua Xiaoyun em um segundo. 

Hua Xiaoyun condensou seis espadas de nuvens e como videiras, elas se envolveram em torno 

do raio de luz da espada. 

O rosto do homem de meia-idade mudou de forma drástica. 

Apenas então, o raio de luz da espada sofreu uma transformação chocante. 

 


