
Capítulo 300: O Fascínio da Musselina Vermelha 

A família Sha não o atacou diretamente, isso surpreendeu a Ai Hui. 

Eles devem estar se preparando para um grande movimento! 

Ele tinha que estar melhor preparado. Ai Hui, sem pressa, era como uma abelha diligente. Os 

detalhes que ele tinha sido muito preguiçoso para refletir sobre eles estavam enchendo sua 

mente. 

Ele ainda não sabia que Sha Wuyuan, a quem ele assassinou, era responsável pelo ramo da 

família Sha. 

Após a morte de Sha Wuyuan, o ramo da família Sha da Cidade da Paz não tinha líder. Além 

disso, a crueldade de Ai Hui intimidou as pessoas remanescentes e nenhum deles ousou fazer 

um movimento. 

O que os fez sentir-se mais à vontade foi o fato de que as tropas de elite da família Sha foram 

despachadas e estavam correndo para a Cidade da Paz sem descansar. 

A morte violenta de Sha Wuyuan na rua abalou muito a família Sha. 

Com um grande mergulho na força da família Sha, Sha Wuyuan foi considerado o creme da 

cultura. Ou então, ele não seria enviado para liderar a luta e ser o responsável. 

Não foi a morte de Sha Wuyuan que chocou a família Sha, mas o ataque absolutamente 

irrestrito e poderoso que Wang Han havia exibido. 

Nos olhos de Wang Han, a família Sha não significava nada. 

Este era um inimigo implacável e firme, extremamente forte, imprudente, mas tranquilo e 

meticuloso! 

A família Sha já estava com dor de cabeça. 

Inimigos como Wang Han eram aqueles que não queriam provocar. Mesmo quando a família 

estava no auge, esses tipos de inimigos deveriam ser evitados, como aprendemos com os erros 

do passado. 

Antes, havia uma família An bem conhecida que desenvolveu uma animosidade com um 

elementalista de terra azarado. Durante vinte anos, esse elementalista assediou e atacou a 

família perpetuamente. A família An reuniu muitos para caçá-lo, mas ele era extremamente 

esperto e conseguiu escapar toda vez. O que se seguiu foi uma operação de vingança ainda 

mais intensa, já que ramos da família An continuaram sendo destruídos. Seus discípulos foram 

mortos e a empresa foi queimada. 

Cada vingança adicionou uma ferida à colossal família An. 



Após vinte anos de feudo e perda de sangue, o colosso finalmente sucumbiu e entrou em 

colapso. No vigésimo segundo ano, este elementalista da Terra perseguiu secretamente sete 

clãs menos poderosos para unir forças para desmembrar a família An, fazendo com que ela 

perecesse. 

Ninguém conhecia esse período de história melhor do que a família Sha desde que eles haviam 

sido um dos sete clãs. O aumento repentino do status da família Sha também foi atribuído a 

essa campanha militar contra a família An. 

A vingança exigiu, o elementalista da Terra passou a se tornar um grande mestre cinco anos 

depois. Ele então aceitou o convite da Guilda de Anciões e tornou-se o líder da divisão Lordes 

da Areia por doze anos. Dentro desses doze anos, a Divisão Lordes da Areia saltou do fundo, 

para se tornar a cabeça das Treze Divisões. A geração mais nova que ele cuidou foi tão 

brilhante quanto ele e nos próximos sessenta anos, a Divisão Lordes da Areia manteve sua 

posição como os três primeiros. 

Historicamente falando, este elementalista da Terra era um grande mestre lendário, que 

inúmeros outros elementais da Terra adoravam muito, e seu nome era Mo Qishi, Lorde Mo da 

Areia. 

Como líder da Divisão Lordes da Areia, o Mo Qishi avançou na linha de frente. Foi uma notícia 

que chocou a Região Selvagem, imediatamente fazendo com que eles retrocedessem mais de 

900 milhas. Ele então foi coroado Lorde Mo da Areia, um nome que subiu para a fama 

extrema. A terra da família An já havia se transformado em ruínas onde as ervas daninhas 

cresciam em declive e se encheram com os gritos dos garotos. Os ossos que cobriam os 

campos ficaram sem enterrar. 

Se a família Sha soubesse o quão poderoso Wang Han era, nunca o teria provocado. 

Foi uma pena que este mundo não tenha permitisse o ‘se’. 

A única escolha da família Sha foi acalmar os perigos antes do desabrochar das asas de penas 

de Wang Han. A situação atual da família Sha era ainda mais perigosa do que a da família An. 

A família Sha era como um paciente que ofegava por oxigênio. Eles não podiam dar ao luxo de 

falhar. 

Mas seu inimigo era mais louco do que imaginavam. Ele tinha visto através de suas fraquezas. 

"Ah, se você me perguntar quão melancólico eu estou agora, posso dizer que eu me sinto 

como um pobre homem que está dando a sua cabeça!" 

Um grito doloroso soou no salão de treinamento gasto. Ai Hui olhou para os espólios de guerra 

organizados na frente dele, o rosto cheio de ansiedade. Sha Wuyuan não teve uma posição 

elevada na família? Uma figura significativa? 

'Sha Wuyuan, Sha Wuyuan... São esses restos que você carregava dignos de sua identidade?' 

Em comparação com Shi Youguang, os itens encontrados em Sha Wuyuan simplesmente não 

eram representáveis. 



A família Sha estava realmente em mau estado, como é evidente nos pertences de Sha 

Wuyuan. Não havia nem uma bússola de areia. Ai Hui acariciou o queixo quando ele estava 

pensando em como ele poderia se livrar da melancolia causada por seu ego pobre. 

Ele era loucamente pobre! 

A guerra era realmente um monstro que engolia ouro. Embora ele não tenha hesitado uma vez 

ao consertar o lugar, uma vez que foi concluído ele sentiu uma dor penetrante. Era como se 

ele fosse uma fera faminta, procurando por comida em todos os lugares. 

Como Sha Wuyuan deveria estar parado aqui primeiro, ele deveria ter preparado muitas 

coisas, incluindo dinheiro. 

No entanto, a família Sha ainda não havia feito uma jogada. Provavelmente ainda estavam na 

estrada preparando seu grande movimento, o que exigia tempo. 

O ramo da família Sha não ficaria vazio neste momento? 

Os olhos de Ai Hui se iluminaram e sem dizer uma palavra, ele correu para o armazém e puxou 

o mordomo gordo. Mesmo antes que ele pudesse questionar qualquer coisa, o mordomo 

gordo começou a mixar nas calças, suas lágrimas levaram a música pelo nariz. Como se 

estivesse despejando feijão de uma bolsa, ele revelou tudo o que sabia. 

Sha Wuyuan foi responsável pelo ramo da família Sha e também o membro mais forte dentro 

das tropas da linha de frente. O ramo da família Sha estava localizado em um complexo no 

leste da cidade, onde havia um enorme volume de bens e dinheiro. Sua missão era construir a 

casa com antecedência para a chegada da principal força militar da família Sha. 

Esse colega revelou mesmo as posições exatas dos guardas em detalhes completos. 

A informação que ele ganhou do mordomo gordo provou seu pressuposto correto. O ramo não 

tinha líder e a família Sha estava em mau estado. Ai Hui poderia avaliar a força da família Sha 

da posição que Sha Wuyuan tinha. 

Sendo cauteloso, Ai Hui questionou alguns outros guardas e recebeu informações unânimes. P 

mordomo não estava mentindo. 

Sem hesitação, Ai Hui tomou essa chance fugaz e se dirigiu para o ramo da família Sha quando 

o céu ficou escuro. 

Não havia luz nas estrelas em meio ao céu preto. As Asas de Espada de Gema Estrelada de Ai 

Hui avançou com ele em uma cor negra profunda, permitindo que Ai Hui deslizasse 

silenciosamente pelo céu como um grande morcego negro. 

A cidade abaixo estava brilhantemente iluminada e cheia de pedestres. O local de construção 

fora da cidade estava zumbindo com atividades. 

Que grande momento para homicídio e incêndio criminoso! 

Em breve, Ai Hui chegou e parou acima do composto da família Sha. 



O quintal era típico dentro desta localidade, que possuía um jardim de aproximadamente dois 

acres grandes. Anteriormente, a terra na Cidade da Paz não valia muito, mas com preços 

elevados nos dias de hoje. 

O composto também estava iluminado e os latidos de cães podiam ser ouvidos de vez em 

quando. Havia uma guarda elementalista em pé sobre a torre de flecha, que foi construída no 

último momento. Havia uma atmosfera inexprimivelmente tensa que cercava todo o 

complexo. 

A morte de Sha Wuyuan causou pânico no ramo. Todos ficaram apreensivos e extremamente 

nervosos. 

Ai Hui viu lacunas e lacunas em todos os lugares. Por exemplo, não havia nenhum indicador de 

aviso nem uma zona de luz que mostrava onde o voo era proibido. 

Ai Hui escolheu não se infiltrar. Em vez disso, ele escolheu um movimento mais provocador. 

As Asas de Espada de Gema Estrelada nas costas se abriu em um movimento rápido e ele 

disparou do céu como uma flecha afiada. 

Ai Hui apenas parou quando ele estava a milhares de metros acima. O vento metálico no céu 

estava frio, como facas. No entanto, ele já não causou nenhum distúrbio para ele. 

Segurando a Dragonspine, Ai Hui soltou seu corpo, permitindo que ele caísse como um 

meteorito. 

Sua velocidade descendente aumentou continuamente enquanto ele fixava seu olhar sobre o 

composto que ele estava prestes a pousar. 

Suas asas eram majestosas e imóveis. Uma faísca acendeu na borda das asas, iluminando os 

olhos frios de Ai Hui. Sua olhar ameaçador no rosto de pedra estava cheia de luxúria de 

assassinato. 

A faísca tornou-se mais brilhante à medida que a velocidade de Ai Hui aumentava 

continuamente. 

As pessoas no chão começaram a notar algo peculiar no céu e muitos pararam para olhar. 

A faísca que estava descendo era como um meteoro que iluminava os rostos das pessoas, 

fazendo com que fossem levemente discerníveis. 

Seus olhos estavam abertos. 

Aquilo foi… 

Um assobio soou e em um instante, o céu retumbou e tremeu, como se houvesse um furacão 

rodando e atravessando a Cidade da Paz. 

Inúmeras pessoas saíram de seus aposentos e olharam para o céu. 

Estrondo! 



As faíscas cercaram Ai Hui explodindo em chamas. A incandescente chama que piscou e 

balançou em meio ao fluxo de ar crescente foi como um fogo demoníaco do mundo inferior, 

envolvendo Ai Hui completamente. 

O estrondo era ensurdecedor e Ai Hui, que estava envolto em chamas furiosas, tinha olhos 

frios como o gelo que eram inexpressivos, desolados e profundos. 

De repente, um pedaço de raio iluminou-se das profundezas do escuro como pupilas noturnas. 

Era como se um pouco de brilho tivesse acabado de acender em um lugar distante e 

absolutamente escuro. 

Ai Hui usou sua espada de repente. 

Ele empurrou a espada sem pressa. A Dragonspine era tão pesada como mil catties1 e a 

energia elementar em todo o seu corpo foi estimulada ao seu máximo, já que cada parte de 

seu músculo estava comprometida. O suor derramou, mas evaporou-se em névoa em um 

piscar de olhos e a névoa desapareceu no incêndio furioso. 

Nos olhos da audiência abaixo, a bola de chamas parecia ser esticada, com um par de mãos 

invisíveis, em uma forma elíptica, com a sua frente ligeiramente afiada. 

O estranho era que, à medida que as chamas diminuíam gradualmente, o raio da espada 

queimava ainda mais feroz, como um ferro quente de marca vermelha. 

Naquele momento, a silhueta envolvida em chamas se revelou. 

Apressando-se do quarto e olhando para o céu, Su Huaijun gritou enquanto suas pupilas 

encolheram: "É ele!”. 

Em grande choque, os três jovens simultaneamente gritaram alarmados ao olhar para aquela 

figura no céu, "Professor!" 

Os membros da família Fu foram todos atordoados ao testemunhar essa cena. Fu Yonghao 

gritou de surpresa, "Wang Han!”. 

O resto ficaram surpresos com o choque. 

Até agora, aqueles no complexo da família Sha tinham uma visão clara dessa figura parecida 

com um meteoro no céu e estavam todos em pânico. Eles eram como um ninho de formigas, 

se aproximando freneticamente. 

A espada na mão de Ai Hui tremia incessantemente, mas não tirava o foco. Seu controle sobre 

a espada agora era instintivo graças aos treinamentos árduos que ele tinha passado. Seu 

movimento tinha sido majoritariamente improvisado, mas sua acumulação profunda era como 

lenha seca, pronta para inflamar e acender o momento em que uma fogueira inspiradora 

apareceu. 

                                                           
1
 100 catties é igual à 500kg. 



A energia elementar circulou dentro de seu corpo. Sua espada parecia possuir uma força 

ilimitada e atrativa, já que todas as chamas recém-nascidas entraram no raio de luz da espada 

da Dragonspine. 

O som de furacão transformou-se em um som persistente de mosquito e, finalmente, em um 

silêncio que pertencia à noite. Todos não podiam deixar de segurar a respiração enquanto a 

cena inteira se desenrolava diante deles. Eles eram obrigados a lembrar disso para a vida. 

A figura que mergulhava do vasto céu escuro carregava um raio de luz de espada vermelho, e 

o resíduo que agitava era como uma longa e macia musselina2 vermelha que cobria várias 

centenas de metros. 

À medida que o som assobiando gradualmente suavizava, a musselina vermelha parecia 

particularmente atraente. 

O tempo parecia parar neste ponto em que, em meio ao silêncio, as pessoas estavam 

encarando a cena deslumbrante que acontecia no céu. 

Quanto mais lindas fossem, mais perigoso era. 

 

                                                           
2
 Musselina é um tipo de pano. 


