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Capítulo 296: Sonda 

 

Toda a força dentro do raio de luz da espada colidiu com a espada de nuvem que parecia uma 

videira. 

Poof! 

A espada de nuvem rapidamente se transformou em uma bola de nevoa que foi ainda mais 

deslumbrante do que um arco-íris, mas em um piscar de olhos, o esplêndido nevoeiro foi 

destruído em raios finos de luzes de espadas. 

Su Qingye e o grupo ficaram atordoados com essa visão. Eles eram os mais belos raios de luz 

de espada de todos os tempos. 

Os raios finos de luz de espada eram como se estivessem molhados em lençóis de mica, 

transbordando de luz e brilho como as cores mais bonitas do mundo. Havia manchas de areia 

dourada no topo, que parecia estar se movendo. 

A espada produziu um carrilhão de espadas que soava doce, que se espalhava por toda a 

cidade como ondulações superficiais. 

Ao ouvir o carrilhão da espada, Ai Hui, que estava meditando, abaixou seu olhar e abriu as suas 

asas azuis. Ele voou e viu o esplendor de longe. Sem hesitar, ele se precipitou em direção a 

essa luz. 

Não apenas ele, mas muitos elementalistas podiam ser vistos voando naquela direção. 

Em frente aos três alunos, o rosto do homem de meia idade mudou completamente. Ele viu a 

aura transbordante de morte emitida pelo lindo raio de luz da espada. 

As coisas bonitas eram geralmente fatais. Ele tinha visto cobras venenosas e mulheres lindas, 

mas na frente desses raios de luz de espada eles empalideceram em comparação. Se era 

bonito ou fatal, como esses três pirralhos controlavam esse raio de luz de espada? 

Houve um segundo onde seu coração estava cheio de arrependimento. Ele se arrependeu de 

oferecer seu apoio e subestimar seus inimigos. 

Em um instante, a hesitação em seu olhar foi varrida e substituída por uma determinação 

inabalável. Sua experiência ensinou-lhe que quanto mais perigosa fosse uma situação, mais ele 

tinha que arriscar sua vida. Qualquer hesitação ou medo perderia suas chances de 

sobrevivência. 

Com um ponto abaixo, a energia elementar dentro de todo o seu corpo começou a circular e a 

energia elementar metálica rica rastejou do chão em seu corpo. 

Externalização elementar! 
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Outra figura de argila de tamanho de ovo apareceu na mão do homem de meia-idade. 

A energia elementar da terra concentrada foi encaminhada para a mini figura de argila e 

quebrou com uma palmada, transformando-se em um raio de luz antes de desaparecer. 

Rumble! 

Um enorme som retumbante emergiu do subsolo enquanto um enorme braço de arenito 

surgia no ar. 

Tinha mais de dez metros de comprimento e era extremamente espesso e sólido. Três pessoas 

seriam necessárias para envolvê-lo e ainda se envolveram os braços de outro. 

Enquanto parecia devagar, tudo isso aconteceu em um instante. 

A enorme palma abriu os dedos como uma grande teia e agarrou-se a esse esplêndido, mas 

fatal raio de luz de espada. 

Estrondo! 

O raio da espada disparou na palma gigante e a palma se fechou. 

O homem de meia idade suspirou em alívio, mas no momento seguinte, seu rosto mudou 

novamente. 

Inúmeros raios de luz atravessaram a palma gigante e disparam como raios fragmentados, 

cada um deles era extremamente perigoso. 

O homem de meia-idade não conseguiu se esquivar e um rastro de sangue apareceu em seu 

ombro. Na verdade, ele não sentiu dor quando o raio fragmentado passou, um sinal de que o 

raio fragmentado estava além de seu alcance. 

A palma gigante, nesse ponto, parecia gravemente danificada e apenas quatro dedos 

permaneceram. 

O homem de meia-idade parecia terrível. Ele estava  lidando com três pirralhos escolares com 

seu domínio de Externalização Elementar, mas ainda era forçado a entrar nesse estado 

lamentável. Seu rosto estava vermelho. 

A palma de arenito gigante se moveu, e em um flash, outro dedo cresceu e a palma da mão 

estava tão boa quanto antes. 

O homem de meia-idade tinha um olhar malévolo em ser rosto conforme ele disse 

viciosamente: “Bom! Muito bom! Vamos ver que outros truques você tem nas mangas!” 

As três crianças ficaram pálidas. Eles já haviam consumido seu último resto de energia 

elementar e estavam à beira do colapso. Seus rostos estavam brancos como uma folha, mas 

nenhum deles pediu misericórdia. 

“... Este movimento é bastante formidável, mas, o mais importante, causa uma cena bastante 

grande.” 
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Su Qingye ofegou por respirar enquanto murmurava para si mesmo sem parar. ‘Professor, é 

melhor você ser confiável... ’ 

Parecia que ele só poderia reduzir seu medo ao fazer isso. 

“Tremenda palma demoníaca elementar, quão impressionante!” Uma voz fria soou do céu. 

Ao ouvir isso, os nervos tensos de Su Qingye se aliviaram imediatamente quando ele se 

afundou no chão. 

Uma mulher de cabelos curtos desceu e pousou na frente das crianças. Na verdade, era 

Huaijun. 

Su Qingye estava cheio de gratidão em relação a sua tia agora. Ele gritou obedientemente, 

”tia”. 

Huaijun o ignorou e olhou para o homem de meia-idade no rosto, depois disse com toda a 

frieza: “Por quê? Sha Wuyuan, você não ousa se revelar? Ou a Família Sha simplesmente se 

atreve a fazer atos tão sombrios?” 

O homem de meia-idade tirou a máscara de energia elementar do rosto, revelando um rosto 

escasso e apático. “Eu ouvi que a Empresa do Mar Pacífico estava trabalhando por aqui por um 

longo período de tempo. Eu tenho tanta curiosidade quanto a quem teria tal previsão para 

preparar isso tão cedo. É uma grande honra poder conhecê-lo hoje.” 

Huaijun permaneceu impassível. “A Empresa do Mar Pacífico não é grande, mas não vamos 

tolerar qualquer humilhação. Na verdade, você atacou a geração mais nova, então não há 

como evitar isso, ambas as famílias terão que resolver todas as pontuações hoje, não importa 

o que”. 

Havia um bambu de jade tão grosso quanto um polegar na mão. Era um bambu de jade jaspe 

verde e fresco e havia até algumas folhas de bambu penduradas em cima disso. 

As pupilas de Sha Wuyuan se encolheram. “Su Huaijun!” 

Ele disse lentamente: “Eu estava pensando de qual família Su era. Acontece que você é da 

Família Sanmu Su. Meu erro, meu erro. Estávamos em paz e nossas famílias são próximas. Esse 

mal-entendido foi causado por minha paixão e eu, quase interrompi a nossa harmonia. Ouvi 

dizer que você é um elementalista da Terra. Este fantoche de areia, Shadow, é um pequeno 

presente meu. Por favor, aceite, senhor.” 

O Sombra era um precioso tesouro entre os fantoches de areia produzidos pela Família Sha. 

Era difícil de obter, mesmo antes do Recanto da Areia Amarela ser ocupado. Infelizmente, era 

improvável que a atual Família Sha pudesse produzir muitos desses Sombras. 

O rosto de Huaijun suavizou ligeiramente enquanto dizia a Su Qingye: “Tudo bem, pare agora”. 

Su Qingye deu a Sha Wuyuan um olhar detestável, mas sabia que ele tinha que ouvir. Ele 

poderia dizer isso, enquanto seu pai era o gerente da empresa, sua tia ocupava uma posição 

mais admirável. 
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Sha Wuyuan soltou um suspiro de alívio. 

Dentro da informação recolhida sobre Wang Han, a Empresa do Mar Pacífico era a única 

variável para a Família Sha. Su Qingye era um estudante de Wang Han. Qual tipo de 

relacionamento Wang Han e a Empresa do Mar Pacífico têm? Quem estava apoiando a 

Empresa do Mar Pacífico? 

Os caminhos do mundo eram caóticos, as empresas sem qualquer apoio não poderiam 

sobreviver. Para poder sobreviver na Cidade da Paz por tanto tempo, a Empresa do Mar 

Pacífico deve ter o seu apoio. 

Sha Wuyuan tinha subornado os valentões para atacar Su Qingye, a fim de explorar 

informações sobre a família Su e obter um indicador dos padrões de Wang Han. 

Quem pensaria que os valentões seriam tão inúteis, fazendo com que ele tivesse que lidar com 

as crianças. A escolha de Su Huaijun para acabar com a luta o fez sentir bastante 

envergonhado também. 

O bom foi que ele já obteve a resposta que ele estava procurando. 

Toda a família Sha sabia que eles simplesmente não podiam perder dessa vez. Uma vez que 

eles perderam, era inevitável que fossem engolidos. O destino da família Sha nos últimos três 

anos tinha sido observado por muitos, e Yu Wei era o único que apoiava a família. 

Se eles perdessem, sua última máscara seria retirada e a vulnerabilidade da família Sha seria 

completamente exposta, revelando exatamente como eles eram fracos. Os lobos na espera 

saltariam sobre eles sem hesitação e os engoliriam. 

A família Sha simplesmente não podia perder. 

Isso os colocou sob pressão extrema. 

O olhar de Sha Wuyuan era perspicaz e implacável. Ele podia sentir a totalidade da atitude da 

família Su a partir da ajuda de Su Huaijun. Su Huaijun não mencionou Wang Han nenhuma vez. 

A família Su não queria se envolver na disputa entre a família Sha e Wang Han! 

Esse foi o resultado que ele queria, então ele se sentiu muito mais relaxado agora. Enquanto a 

família Su não se intrometesse, que tipo de tempestade poderia Wang Han criar sozinho? 

Quase perdendo a vida, Su Qingye não estava planejando deixar as coisas tão facilmente, mas 

sua tia não tinha a intenção de fazer um movimento. Ele revirou os olhos e gritou alto: “Nós 

somos três!” 

Su Huaijun lhe deu um olhar, advertência evidente em seus olhos. 

Sha Wuyuan foi surpreendido, mas ele estava no mundo por muito tempo. Vendo que Su 

Huaijun olhou, mas não se opôs totalmente a Su Qingye, ele disse calmamente: “As duas 

outras crianças, quinhentas essências de feijão elementar para cada um. Um pequeno 

presente do fundo do meu coração. O que acha, senhorita Su?” 
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O olhar de Su Qingye caiu sobre uma silhueta dentro da multidão e ficou atordoado um pouco. 

 

Su Huaijun assentiu. “Ok.” 

Zhou Wen explodiu “Quem quer o seu dinheiro!”. 

 Surpresa encheu o rosto de Su Qingye. Ele sabia o quão pobre Zhou Wen era, mas esse cara 

realmente tinha determinação apesar de sua personalidade horrível. Ele rapidamente puxou 

Zhou Wen e piscou para ele vigorosamente. Zhou Wen realmente não entendia o que Su 

Qingye estava tentando fazer, então ele simplesmente fechou a boca e não disse nada. 

Su Qingye piscou para Hua Xiaoyun desta vez e ela assentiu sutilmente. 

Não foi a primeira vez que Sha Wuyuan ouviu uma repreensão irritada como a feita por Zhou 

Wen. Com um leve sorriso, ele jogou uma bolsa de essência de feijão elementar em direção a 

Su Huaijun antes de se virar para sair. 

Sem abrir, Su Huaijun jogou a bolsa para Su Qingye antes de sair também. 

O céu estava cheio de elementalistas observando. O raio de luz de espada anterior já havia 

alarmado todos eles. 

“Quem teria pensado que a Empresa do Mar Pacífico tinha a família Su os apoiando!” 

“A família Sanmu Su também é uma família bem conhecida”. 

“Por que eles não foram para a Floresta de Jadeite?” 

“Nós temos que dizer algo de bom sobre o Avalon dos Cinco Elementos. O Avalon nunca tratou 

essas famílias de forma injusta”. 

“As coisas vão ficar mais animadas na Cidade da Paz. A família Sha, a família Su, e talvez outras 

famílias também estejam aqui.” 

... 

As línguas estavam balançando no céu quando a família Sanmu Su emergiu de repente sob a 

superfície da água, causando uma agitação. 

Fu Renxuan foi movido. “Não posso acreditar que a família Su está aqui também, mas faz 

sentido. As Famílias do elemento Fogo, Terra e Madeira estão todas à espera da construção do 

Avalon dos Cinco Elementos menor”. 

A irmã da família Fu virou-se de repente para perguntar a Fu Yonghao: “Esse movimento valeu 

quatro essências de feijão elementar?” 

O rosto de Gu Yonghao ficou vermelho e ele manteve o silêncio. 

O movimento de mais cedo foi além de tirar o fôlego. Embora as pessoas só vissem as 

consequências do raio de luz de espada e do carrilhão de espada, todos ficaram abalados pelo 
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movimento de espada. Pensando novamente, este impressionante movimento de espada foi 

executado por três crianças imaturas e inexperientes. Quão profundo são o domínio e 

realizações da espada de Wang Han? 

Ao notar isso, Fu Renxuan apressadamente aliviou as coisas. “Quem saberia que o domínio de 

espada de Wang Han seria tão excelente. Será que tem algo a ver com Kun Lun?” 

A grande irmã da família Fu parecia estar perdida em pensamento quando comentou de 

repente: “A família Sha provavelmente vai ter um momento difícil”. 

 Ninguém ficou surpreso e Fu Renxuan não pôde deixar de acrescentar: “Talvez a Irmã pense 

que Wang Han pode vencer esta batalha:” 

Fu Yonghao disse: “Irmã, você superestima Wang Han! A família Sha é uma grande família, 

afinal. Um camelo magro ainda é maior do que um cavalo. Uma pessoa como Wang Han pode 

virar de ponta cabeça toda a família? Inacreditável!” 

A grande irmã da família Fu não respondeu. Em vez disso, ela olhou para a figura 

desaparecendo de Sha Wuyuan e disse fracamente: “Atuando covardemente antes da batalha. 

Não é um bom presságio”. 

Ninguém notou que uma figura deixou a multidão em silêncio e seguiu atrás de Sha Wuyuan. 


