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Capítulo 297: Um Ataque Silencioso 

Embora Sha Wuyuan tenha se envergonhado um pouco, ele ainda obteve o resultado que ele 

queria e, em comparação com a vitória, um golpe para o seu orgulho não significava nada. 

Em última análise, a família Sha ainda era uma grande família. Não foi absolutamente uma 

tarefa fácil migrar e reconstruir toda a família. 

Os que agora estavam no controle eram apenas as vanguardas. 

Sha Wuyuan sentiu que ele tinha poder suficiente já que havia apenas uma pessoa no 

chamado Salão de Treinamento do Espadachim. Se não fosse pela associação entre a Empresa 

do Mar Pacífico e Wang Han, Sha Wuyuan teria ido direto para a porta da frente. 

Ele estava em uma terra estrangeira, por isso não doía ser mais cauteloso. 

Depois de uma sondagem, surgiu uma fúria estrondosa. Só então o mundo poderia 

testemunhar o poder da família Sha, e só então a família poderia esmagar o desejo dos 

ingratos de derrubá-los. 

Em meio ao fluxo constante de pessoas movendo-se sobre as ruas movimentadas, um espírito 

heroico subiu de repente no peito de Sha Wuyuan. 

Tendo sido atingido pela pobreza há três anos, os membros da família Sha estavam indecisos e 

perdidos, mas também mantinham um certo entusiasmo. A construção do mini Avalon dos 

Cinco Elementos finalmente lhes deu alguma esperança. 

A família Sha do passado fora bem considerada. A sem-fantoche-sem-areia1, a poderosa e 

bem-celebrada família Sha tinha uma influência sem paralelo entre todos os elementalistas da 

terra2. Numerosos elementalistas haviam viajado milhares de quilômetros para visitar a família 

para solicitar um fantoche de areia. Quando a família Sha estava prestes a lançar uma nova 

série de fantoches de areia, todos os gigantes dos negócios responderam instantaneamente 

esperando ansiosamente fora da porta da família Sha. 

A situação atual foi tudo graças ao maldito Sangue de Deus! 

A reivindicação sobre o Recanto da Areia Amarela não só fez com que a família Sha perdesse o 

suprimento de matéria-prima mais importante, mas também varreu todo o seu poder no 

Recanto da Areia Amarela. Cerca de setenta por cento do poder da família Sha tinha estado no 

Recanto da Areia Amarela, então sua ocupação prejudicou a força da família. 

Caso contrário, a família Sha não teria caído em tal situação! 

Os pensamentos de Sha Wuyuan começaram a flutuar. 

                                                           
1
 Eu não entendi essa frase, mas creio que seja uma referência ao ‘slogan’ da família Sha, que era que 

não havia areia que eles não podiam transformar em um fantoche. 
2
 No inglês estava falando dos elementalistas da madeira, mas a família Sha faz fantoches de areia, 

então não faz sentido eles terem influência com os elementalistas da madeira, então creio que foi um 
erro, assim eu mudei para elementalista da terra. 
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Durante o período de guerra decadente e sombrio, a construção em grande escala na Cidade 

da Paz foi excepcionalmente atraente e ascendia o espírito. 

Havia um fluxo interminável de pessoas passando por ele, seus rostos cheios de urgência, mas 

também trazendo um tipo único de vivacidade, assim como a Cidade da Paz, que estava cheia 

de vigor. 

Naquele momento, um sinal de alerta surgiu no peito de Sha Wuyuan. 

Mesmo antes que ele pudesse reagir, ele sentiu uma dor brusca e aguda na parte inferior das 

costas. 

Um pedaço de energia elementar afiada havia passado para a parte inferior das costas. 

Não é bom! O rosto de Sha Wuyuan mudou completamente. O inimigo era tão bom em ocultar 

seu odor que Sha Wuyuan nem conseguiu detectá-lo em pé ao lado dele. 

No momento em que a energia elementar invadiu seu corpo, a energia elementar dentro do 

corpo começou a resistir. Este fio de energia elementar era como um fio afiado, assim, abrindo 

sua energia elementar para destruir seu corpo sem esforço. Pop, um som fraco discernível 

tocou em seus ouvidos como um toque de trovão. 

Clap! 

As rachaduras densamente embaladas começaram a surgir em um fantoche de areia redondo 

que pendia no pescoço de Sha Wuyuan. Em breve, ele se transformou em um conjunto de 

areia movediça e derramou no chão. 

Seu fantoche substituto! 

O medo e a ira inundaram o coração de Sha Wuyuan simultaneamente. A destruição do 

fantoche de areia substituto significava que o golpe anterior o mataria, se não fosse pelo 

fantoche. O fantoche de areia substituto era o fantoche supremo da família Sha. Não estava 

absolutamente à venda e não tinha habilidades de combate. Seu único uso foi ajudar seu dono 

a receber um golpe durante um desastre. 

Todos os ingredientes necessários para fabricar um fantoche de areia substituto eram 

extremamente preciosos, e o método secreto usado no processo de produção descobriria a 

vida do criador. Mesmo durante o seu pico, a família Sha não produziu muitos desses 

fantoches substitutos. Aquele no pescoço de Sha Wuyuan era um dos três restantes na família. 

Sha Wuyuan sabia que o mais importante não era atacar o oponente ou cuidar de sua lesão, 

mas aumentar a distância entre eles. Só então ele seria capaz de desencadear seu poder e 

ganhar a oportunidade de atacar. 

Ignorando a dor aguda na parte inferior das costas, ele de repente correu para o lado da rua. 

Ai Hui sentiu que a energia elementar que ele libertou foi absorvida por algo enquanto um 

sentimento de vazio surgiu. 

Fantoche de areia substituto! 
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Ai Hui imediatamente entendeu o porquê, graças a Lou Lan, ele tinha uma compreensão 

bastante profunda de fantoches de areia. Por que Ai Hui não saberia sobre o fantoche de areia 

substituto? Era uma gema rara entre todos os fantoches de areia. Ele ficou bastante chocado 

porque um item tão precioso estava nas mãos de Sha Wuyuan. 

Impulsionado pelas riquezas da família Sha e a atitude excessiva, Ai Hui atacou mais 

implacavelmente.  

O súbito ataque de Sha Wuyuan enviou as ruas ao caos. 

Havia pessoas ao redor, mas isso não deu a Sha Wuyuan uma sensação de segurança. O cheiro 

do odor fraco discernível seguiu atrás dele como a alma não dispersa de uma pessoa falecida. 

Era como uma gangrena óssea. 

Um arrepio percorreu sua espinha e ultrapassou todo o seu corpo. 

Ele não ousou se virar, mas não ousou hesitar também. Não havia tempo para ele abrir as suas 

asas azuis, pois o inimigo era um assassino proficiente. Atualmente, era como se estivesse de 

pé na beira de um penhasco. Qualquer erro significaria uma morte horrível. 

A energia elementar dentro de seu corpo correu freneticamente para suas costas. Uma 

camada espessa e arenosa da armadura de solo apareceu de costas, crescendo visivelmente a 

olho nu. 

Uma expressão implacável atravessou o rosto de Sha Wuyuan enquanto ele correu 

loucamente por sua vida. Ele não tinha intenção de parar. Ele arqueou as costas, coberta com 

a armadura de solo arenoso, como se ele estivesse levantando um escudo grosso e sólido e 

avançou para trás com toda a força! 

No momento seguinte, o rosto de Sha Wuyuan mudou completamente. 

Não havia nada além do vazio atrás dele! 

Como foi possível? 

O oponente não estava atrás? Teria sido uma ilusão? Não! Definitivamente, não foi uma 

ilusão! 

Enquanto Sha Wuyuan sentia-se confuso, um raio de luz de espada tão brilhante quanto às 

estrelas se elevava no ar sob seus pés. 

Raio de luz de espada! 

As pupilas de Sha Wuyuan encolheram quando percebeu quem era o assassino. 

Wang Han! Proprietário do Salão de Treinamento do Espadachim, Wang Han! 

Esse homem ficou louco? Como ele ousa… 

Um sujeito com quem ele nunca havia prestado atenção, um sujeito tão bom quanto morto 

para ele realmente... Realmente iniciou um ataque contra a família Sha! 
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O que era a família Sha? Um enorme monstro que domina a cadeia alimentar. Um espirro da 

família Sha faria com que muitos tremessem de medo. Hoje, no entanto, ele realmente foi 

assediado por um sujeito insensível e impotente! 

Este desprezo por sua dignidade pareceu predestinar o declínio da família Sha. A decepção e a 

humilhação passaram pelo coração de Sha Wuyuan, acompanhadas logo por uma intensa 

fúria. Sua raiva era tão intensa que não podia deixar de agitar incontrolavelmente. 

Quão corajoso! Que destemido! 

Não só Sha Wuyuan não se esquivou, ele atacou o raio de luz de espada com um grito. Na 

frente do raio de luz, a armadura de solo volumoso e arenosa era como papel. A dor em seu 

abdômen parecia ter transformado Sha Wuyuan em um elefante selvagem ferido quando ele 

começou a agir ainda mais loucamente. 

Com uma virada de mão, um anel amarelo brilhante apareceu na palma da mão. 

[Anel de Solo Pesado]! 

Essa habilidade formou uma área de confinamento com um raio de cerca de cem pés. 

Aqueles presos dentro sentiriam seus corpos se tornar excepcionalmente pesados. Sha 

Wuyuan foi particularmente habilidoso com essa jogada. Ele poderia fazer seus inimigos sentir 

como se seus corpos fossem vinte e seis vezes mais pesados! 

Aqueles confinados não poderiam mover um único passo e seus corpos pesados fariam até a 

respiração ser uma tarefa desafiadora. 

Sem saber, um braço gigante levantou-se do chão muito atrás de Sha Wuyuan. Com os dedos 

abertos, a palma da mão atingiu Ai Hui como uma enorme rede. 

Uma sombra desceu sobre a cabeça de Wang Han. A palma gigante estava pressionando em 

direção a sua cabeça com um ruído horrível. 

Um sorriso maligno apareceu no rosto de Sha Wuyuan. 

Vamos ver onde você vai correr! 

Estrondo! 

A palma gigante bateu ferozmente e tudo dentro de um raio de cinquenta pés, Sha Wuyuan 

incluído, transformou-se em pó fino. 

A terra sólida subiu como uma superfície de água macia e uma onda de choque intensa 

avançou e explodiu as pedras de rocha quebradas em todas as direções a uma velocidade 

chocante. 

"Hahaha..." 

O riso selvagem soou do subterrâneo. Sha Wuyuan ainda estava inteiro quando ele emergiu da 

palma gigante de areia, parecendo estar flutuando até a superfície da água. 
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O sangue fresco que escorreu do abdômen era uma visão horrível, mas ele não se importava. 

Os elementalistas da Terra geralmente não gostavam da guerra aérea porque sua energia 

elementar tornou-se mais fina uma vez que deixaram o chão. Quanto aos elementalistas da 

Terra no domínio da Externalização Elementar, eles eram como uma fortaleza firme, difícil de 

destruir, desde que seus pés não deixassem a terra. 

O efeito de enfraquecimento foi mais forte na cidade porque ele não conseguiu controlar a 

energia elementar igual a quando estava em áreas selvagens. Para Sha Wuyuan, no entanto, 

isso foi suficiente. 

Ele sentiu muito claramente que ele conseguiu prender o adversário! 

O poder da palma gigante de energia elementar diabólica poderia pulverizar todos os seres 

vivos! 

Os transeuntes, observando de longe, ficaram aterrorizados e admirados, fazendo com que ele 

ria incontrolavelmente. Isso foi tudo. Ele pensou que Wang Han tinha truques poderosos, mas 

isso era tudo. 

Sua risada ocorreu espontaneamente quando ele sentiu o perigo em algum lugar abaixo. 

Ele espalhou suas asas azuis apressadas e avançou para o céu. 

Um raio de luz de espada afiado e curvo disparou da palma gigante diabólica de energia 

elementar. 

A palma era como um pedaço de massa macia, dividindo-se em dois ao redor do raio de luz. 

Sha Wuyuan abriu os olhos, sua expressão se enrijecendo. Sua palma gigante não era apenas 

uma herança de elementalista da Terra, mas também um fantoche de areia. Era apenas que 

este fantoche de areia tinha uma forma única. Estava na forma de um braço de gigante. Possui 

poder e força incompatíveis, e foi excepcionalmente sólido. Mesmo um dardo de alta 

velocidade não poderia danificá-lo. 

No entanto, ele realmente foi dividido por causa de um raio de luz de espada... 

Que tipo de raio de luz de espada poderia ter um poder tão formidável? 

O medo ultrapassou Sha Wuyuan como uma escuridão que se aproxima, abrupta e sem 

limites. 

O corpo e os ossos de Ai Hui estavam prestes a desmoronar quando seus membros ficaram 

fracos e sua testa começou a zumbir. Ele sofreu muito com aquele golpe da palma diabólica 

gigante de energia elementar. 

Mas graças à senhora Mil Yuan ele ficou bem! 

Se não fosse o efeito de remodelação que a flor da ameixa de sangue tinha em seu corpo, o 

fato de que seu corpo era muito mais forte do que outros e que ele tinha a proteção da 

atadura de sangue, esse golpe o teria enviado ao último suspiro instantaneamente. 
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A energia elementar dentro de seu corpo se recuperou mais rápido do que sua carne e pouco 

depois perdeu o controle, sua velocidade voltou ao normal, permitindo que ele executasse a 

[Lua Crescente]! 

A [Lua crescente] hoje era mais poderosa do que era quando ele ainda na Cidade do Pinho 

Central. 

Seja seu entendimento sobre a espada ou o vigor e a pureza da energia elementar dentro de 

seu corpo, ambos melhoraram tremendamente e incomparavelmente. 

Ai Hui pensou em como reivindicar a vitória com seus membros enfraquecidos. Seu corpo 

estava entorpecido e ele só podia utilizar energia elementar. Este foi, sem dúvida, o momento 

mais perigoso. 

Naquele momento, de repente percebeu uma mudança na expressão de Sha Wuyuan. 

Seus olhos se iluminaram. 

Possivelmente… 

O coração de Ai Hui estremeceu quando o palácio do céu entre as sobrancelhas começou a 

operar. 

Seu corpo se sacudiu e um brilho diabólico iluminou-se em seus olhos. 

Alguns fios finos apareceram no campo de visão de Ai Hui como linhas de pesca flutuantes na 

água. Cada ponta de "linha de pesca" estava conectada a uma mini espada Dragonspine que 

nadava silenciosamente como um peixe e desapareceu no meio do ar. 

O medo ultrapassou o último esforço de Sha Wuyuan, e assim ele se virou para fugir. 

Naquele momento, o ataque silencioso aconteceu. 


