
 
1 

Capítulo 298: A Morte de Sha Wuyuan 

 

Um raio de luz de espada fino piscou diante dos olhos de Sha Wuyuan. 

O rosto de Sha Wuyuan ficou pálido com medo. Ele sentiu que seu inimigo estava em todos os 

lugares, aparecendo e desaparecendo, às vezes diante dele e às vezes atrás dele. Ele 

simplesmente não podia evitar essa imprevisibilidade. 

Tudo o que ele queria fazer agora era escapar. Quanto mais longe, melhor. O ódio cresceu 

dentro de seu coração. Ele planejou mostrar suas melhores mãos quando ele voltasse e aquele 

condenado Wang Han não teria para onde fugir. 

O ataque de Sha Wuyuan foi além de vicioso e, uma vez que ele decidiu escapar, ele fez isso 

sem o mínimo de hesitação ou negligência. 

Protegendo seus órgãos vitais com os dois braços, ele operava a energia elementar em todo o 

corpo como se estivesse se preparando para a batalha. Com um berro e uma propagação de 

suas asas azuis, ele atacou! 

Bang! 

Um raio de luz de espada que estava dirigido a sua garganta bateu em seus braços, causando 

faíscas para voar em todas as direções. 

Sha Wuyuan observou que este raio de luz de espada fina era muito menos poderoso do que o 

anterior. 

Neste ponto, a energia elementar circulava em todo o seu corpo. Ele não estava operando 

movimentos de alto nível, mas sim a [Armadura de Areia], que era uma habilidade que a 

maioria dos elementalistas da Terra conhecia. Era uma habilidade básica, herdada que era 

realmente bastante prática quando no domínio da Internalização Elementar. Sha Wuyuan 

estava no domínio da Externalização Elementar, então a normal [Armadura de Areia] era 

impressionantemente formidável em suas mãos. 

Parecia que todo o seu corpo estava fortemente blindado enquanto o raio de luz circulava. Os 

padrões de veias na armadura eram refinados e claros. Uma verdadeira armadura de fato. 

O aspecto mais digno de louvor da [Armadura de Areia] era que não havia pontos cegos. 

Poderia se formar com sucesso sempre que a energia elementar pudesse alcançar e circular. 

Ding, ding, ding! 

Raios de luz de espada finos atingiram seu corpo continuamente, mas não conseguiram 

quebrar sua armadura de areia. Sha Wuyuan finalmente poderia acalmar seu coração 

preocupado. Ele não sabia se aquele raio de luz de espada curvo era o movimento fatal de seu 

oponente, mas neste momento, quase esgotado, ele não ousou jogar. Esses sucessos 

consecutivos deixaram um grande trauma no coração e na mente. 
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Voltar para assistência ainda era a escolha mais segura... 

Naquele momento, a ferida em seu abdômen doeu de repente. 

O corpo de Sha Wuyuan ficou rígido, pois parecia haver algo que perfurasse seu abdômen. 

Ele estava amedrontado e seu rosto ficou pálido. 

A armadura de areia cobriu cada canto de seu corpo, mas ele havia esquecido sua ferida. Onde 

havia uma ferida, a energia elementar não seria capaz de circular suavemente, e assim se 

tornou o único ponto vulnerável da armadura. 

Um raio de luz de espada havia entrado em seu corpo através da ferida. 

Sha Wuyuan não entendeu como seu oponente poderia fazer algo tão inimaginável. Que 

técnica foi essa? Não, que jogo de espada? 

Ele agora sabia que ele tinha sido derrotado completamente sem chance de virar a situação. 

Entre a vida e a morte, ele teve que escolher. Decisivamente, ele disse: "Eu desi..." 

As palavras que estavam prestes a sair pararam de repente. 

Voando a alta velocidade no meio do ar, os olhos de Sha Wuyuan se abriram e seu corpo ficou 

rígido. Ele perdeu o controle de suas asas e, como um pássaro com uma asa quebrada, 

mergulhou diretamente no letreiro de uma loja na estrada. 

Crash! Ambos Sha Wuyuan e o letreiro esmagaram-se no chão. 

Gritos alarmados podiam ser ouvidos na rua e ninguém se atrevia a se aproximar da cena. 

Aqueles que reconheceram Sha Wuyuan ficaram pálidos. 

O raio diabólico nos olhos de Ai Hui diminuiu gradualmente e seu qi e sangue entupido 

começaram a se recuperar. 

Pouco depois, ele pousou ao lado de Sha Wuyuan. 

Os olhos de Sha Wuyuan estavam abertos e completamente ausentes da vida. Uma morte 

cheia de queixas. Sem precisar verificar, Ai Hui sabia que o sujeito já estava tão morto como 

poderia ser. A mini espada que entrou no seu abdômen já havia destruído seu corpo. 

Ninguém poderia, sob nenhuma circunstância, sobreviver a isso. 

Sem demora, Ai Hui habilmente varreu todos os objetos de valor do corpo sem vida de Sha 

Wuyuan. 

Levando-se, viu um pálido assistente da loja que ele reconheceu como Zhang. Com um sacudir 

de dedos, uma essência de feijão elementar caiu diante do assistente. 

"Dinheiro para arrumar o letreiro". 

Ele então se virou para sair. 
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Ele se moveu rapidamente como um raio e desapareceu na multidão em um piscar de olhos. 

Antes, Ai Hui detinha o mordomo da família Sha e segurou o cativo apenas para ganhar um 

resgate. No entanto, vendo como Sha Wuyuan atacou Su Qingye e companhia, ele sentiu o 

desejo de matar. 

Enquanto os três pequenos não eram seus estudantes oficiais, três anos de interação criaram 

um certo nível de carinho. 

Ai Hui poderia mais ou menos adivinhar a intenção de Sha Wuyuan em relação aos três 

pequenos, mas isso não era importante. O que era importante era o fato de que Ai Hui 

absolutamente nunca tolera pessoas que machucam aqueles que o rodeiam. 

Como seria uma batalha de vida ou morte, você deveria morrer primeiro. 

A lógica de Ai Hui era simples e prática. 

Sozinho, Sha Wuyuan era o alvo ideal para um ataque furtivo. Ai Hui tinha confiança em suas 

habilidades de assassinato. 

A Assembleia dos Patriarcas era uma organização subterrânea, então, naturalmente, não 

faltavam habilidades para assassinatos. Ai Hui nunca pensou que ele era talentoso, pois ele 

tinha uma fraca afinidade com a energia elementar. Se não fosse pela sopa de energia 

elementar de Lou Lan, seu crescimento de energia seria tão lento como uma tartaruga. Seu 

jogo de espada, também tinha sido uma bagunça. Em comparação com aqueles que 

começaram a criar sua própria arte absoluta mesmo antes de atingir vinte, Ai Hui não foi 

considerado ótimo. 

Mas quando ele foi apresentado a técnicas de assassinato, ele encontrou seu talento pela 

primeira vez. 

Ele não tinha certeza se era porque ele tinha treinado com o embrião da espada ou porque ele 

estava lutando na Região Selvagem por três longos anos, mas ele teve uma intuição forte 

quando se tratava de perceber o perigo. Sua calma, paciência e perseverança o tornaram um 

assassino ainda mais perigoso. 

Esta também foi a razão pela qual Chu Zhaoyang, que havia conseguido apenas uma 

Internalização Elementar, poderia ganhar uma reputação decente. 

Sha Wuyuan nunca teria pensado que Ai Hui iria atacá-lo tão cedo, de modo que, com o devido 

tempo, Ai Hui já havia tomado à vantagem. Se ele não pudesse se livrar de Sha Wuyuan em um 

momento tão oportuno, isso significava apenas que sua desigualdade em habilidades era 

muito ampla. 

Então, Ai Hui pegaria imediatamente Lou Lan e fugiria para o outro extremo do mundo. 

Su Huaijun sentou-se ao trazer os três pequenos de volta ao salão de treinamento da Empresa 

do Mar Pacífico. As crianças estavam com espíritos baixos e um mal-humorados. 
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Sem alisar qualquer coisa, Su Huaijun instruiu: "Não saia do salão de treinamento nestes 

poucos dias. Pedirei que as cartas sejam enviadas para suas famílias e eles venham buscá-lo". 

As crianças a ignoraram, mas ela não se importava, desde que não causassem nenhum 

problema. 

Ela tinha os interesses da família Su no coração. Participar nessa batalha não trouxe nenhum 

benefício para a família. 

Não apenas a família Su, mas nenhuma família se entrelaçaria nesta guerra. 

Wang Han simplesmente superestimou suas habilidades. 

Ela balançou a cabeça e pegou uma xícara de chá. 

Naquele momento, o pai de Su Qingye correu, parecendo nervoso. "Sha Wuyuan foi morto por 

Wang Han". 

A xícara de chá parou por seus lábios quando o rosto de Su Huaijun congelou. Ela falou pouco 

depois. "O que aconteceu?" 

"Depois de se separar de vocês, ele foi secretamente seguido por Wang Han e, eventualmente, 

foi derrubado no meio da rua. Ele morreu no local". 

A voz do pai Su estava tremendo. 

Os olhos dos três iluminaram-se quando se olhavam. Eles viram a mesma excitação nos olhos 

uns dos outros. 

A mente de Su Huaijun estava zumbindo sem parar e apenas uma voz ecoava. 

Wang Han realmente iniciou um ataque contra Sha Wuyuan! 

Que ousado! Quão implacável! Que doido! 

Não era nenhum segredo que a família Sha estava atrás de Wang Han, mas estava além de sua 

imaginação que, como o grupo mais fraco, Wang Han realmente ousou fazer o primeiro 

movimento. 

Um choque indescritível a atingiu, mas quando ela se acalmou, ela percebeu o movimento 

excelente de Wang Han. 

Ela tinha que admitir que o tinha desprezado. Ele era realmente um personagem tão poderoso 

e feroz! 

De volta ao seu próprio salão de treinamento, Ai Hui estava certo de que enfrentaria a 

explosão da família Sha. 

Ele melhor se prepara para isso. 

Lou Lan estava atualizando seu corpo. Se ele não estivesse, Ai Hui teria recebido sua 

assistência e não mataria Sha Wuyuan pessoalmente. 
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Ele costumava ter mãos livres. Agora que ele teve que lidar com essas coisas, Ai Hui não podia 

deixar de rir amargamente. 

Entrando no armazém, ele abriu um baú encostado no canto. O chefe da loja que ele 

frequentava ficaria louco se ele visse esse baú aberto! 

O baú estava cheio de flechas de Cerdas de Doninhas, comumente referido como "Até logo". 

Por que o chefe não ficaria louco? Quando ele viu um baú inteiro cheio de “Até logo”? Vender 

oito ou dez flechas era como gotas de sangue. Como tal, toda vez que o chefe vendeu “Até 

logo”, ele sentiria uma inevitável sensação de culpa. Sempre haveria uma voz semelhante ao 

diabo que o exortasse a vender uma flecha a menos. Apenas uma flecha a menos... 

Quando o chefe finalmente se tornou determinado a vendê-los, essa voz começou a gritar, 

eleve o preço um pouco, basta aumentar um pouco... 

Todo o baú foi preenchido com ‘Até logo’ e Ai Hui não tinha mantido registros no número 

exato. Cada vez que ele os criava, ele ficaria com um terço para os dias chuvosos. 

Quem sabia que o dia chuvoso realmente chegaria. 

Ai Hui tirou outro baú muito menor. Era tão pequeno como uma caixa de joias. 

Ao abri-lo, todos os tipos de raios de luz brilharam através das rachaduras nas bordas. 

Havia muitos compartimentos dentro do baú e cada um continha um resíduo de artefato. A 

caixa estava cheia de remanescentes de artefatos. Havia cerca de quarenta pedaços deles. Eles 

eram de formas e tamanhos diferentes, e eram evidências dos sucessos do Rei dos Pescadores. 

Dentro de cada compartimento estava um rótulo que indicava que esses remanescentes 

tinham sido analisados. 

Enquanto o núcleo de areia Meia-Noite de Lou Lan não conseguiu operar com força total, 

ainda poderia fazer muitas coisas como analisar remanescentes de artefatos. Esses 

remanescentes devem ser de excelente qualidade para que tenham sobrevivido ao teste do 

tempo. Além disso, deve haver algum tipo de selo que permitiu que eles fossem preservados 

durante a era da energia elementar. 

Esses selos eram o que Lou Lan tentava analisar. 

Embora estivessem em condições precárias, o valor da pesquisa ainda era excepcionalmente 

alto nos olhos de Lou Lan. 

Lou Lan já havia desfeito muitos selos gravemente danificados e, mesmo assim, eles eram 

extremamente complexos. Nesta era da energia elementar que colocava simplicidade e 

praticidade acima de todas as coisas, nenhum elementalista perderia tempo e esforço em algo 

tão infrutífero, assim como poucos praticariam a espada como Ai Hui. 

A razão pela qual Ai Hui estava interessado nesses selos foi porque ele encontrou semelhanças 

entre eles e alguns dos planos do Professor. 
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O [Tratando a Cidade como um Pedaço de Pano] do Professor tinha sido muito complexo e ele 

conhecia todos os detalhes de dentro para fora. Ele mesmo refletiria sobre isso às vezes. 

Esta era a única maneira que ele poderia lembrar sobre o seu professor. 

Os quarenta remanescentes de artefatos tinham diferentes tipos de selos, o que 

proporcionava opções suficientes para Ai Hui. 

Ele tinha alguns planos de backup na mão que ele e Lou Lan criaram juntos. Ele ofereceu ideias 

enquanto Lou Lan aperfeiçoava os detalhes. Quando se tratava de detalhes e cálculos 

complicados e maçantes, ninguém poderia resolvê-los melhor do que Lou Lan. 

Ai Hui tirou todas as essências de feijão elementar que ele possuía. Havia algumas centenas. 

Os raios frios dos “Até Logo”, o brilho cintilante dos remanescentes e a suave luz das essências 

de feijão elementar iluminaram todo o armazém junto com o rosto um tanto agonizado, mas 

resoluto de Ai Hui. 

Ele sacrificou tudo e voltou ao estado de pobreza em que viveu antes que a catástrofe do 

sangue explodisse. Ele perderia demais se criasse uma agitação muito pequena. É hora de 

intensificar a tempestade! 


