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Capítulo 301: Pego de Surpresa 

Quando Ai Hui pousou junto com a musselina vermelha que encheu o céu, ele empurrou seu 

raio de luz de espada vermelho para o complexo da família Sha. 

Thump. Um som sombrio e um tanto pesado tocou. No momento seguinte, o raio vermelho 

que agarra os olhos acendeu de repente. A bola de brilho vermelho iluminou o céu noturno 

radiante... Aqueles com os olhos bem abertos foram incapazes de evitá-lo e ficaram 

temporariamente cegos e exclamaram de forma alarmante. 

Sua visão só recuperou segundos depois. 

De longe, o complexo da família Sha estava extremamente silencioso. O que estava 

acontecendo? 

Muitos eram curiosos, mas não se atreviam a avançar para olhar. O poderoso movimento de 

espada de Wang Han foi simplesmente muito aterrador. Além disso, ele escolheu investir 

diretamente na família como uma figura de deus da morte. Eles não podiam deixar de 

reverencia-lo. 

Quem exatamente era esse cara que escondia poderes tão terríveis? 

"Isto é, como vou negociar com ele no futuro? Como vou dirigir meu negócio?" O dono da loja 

manteve ambas as mãos na cabeça e seu rosto estava pálido, mas rapidamente, como se 

tivesse pensado em algo, seu rosto ficou vermelho e seus olhos iluminados. "Os pertences da 

família Sha não vão aterrissar nas mãos de Wang Han? Provavelmente vou ganhar alguma 

coisa, descartando-os para ele? Esse colega Wang vai bater no rico. Sigh, este é um novo 

tirano. Eu vou preparar alguns bons itens para o nosso novo tirano". 

O chefe estava extremamente familiarizado com Ai Hui e sabia o que lhe faltava. 

Havia sempre elementalistas mais ousados que tinham mais confiança em suas habilidades, 

então eles voavam lentamente para o complexo de Sha. 

Quando eles estavam perto o suficiente para ter um vislumbre do quintal, eles caíram em um 

grande choque. 

Não havia um canto intacto. Era como se o grande quintal tivesse sido arado uma e outra vez 

por aço e lava, pois havia buracos e marcas queimadas em todo o lugar. O chão tinha ficado 

preto e havia vapor saindo dele. 

As torres de flecha foram separadas em inúmeros pedaços e nenhum dos guardas ainda estava 

de pé. Seus corpos estavam cheios de buracos queimados. Foi uma visão lamentável. 

As paredes que cercam o quintal também foram divididas em pedaços. Havia inúmeras 

lacunas, grandes e pequenas, e havia sinais de derretimento dentro dessas lacunas. 

Onde quer que ele olhasse havia restos fragmentados, por isso já dava para imaginar quão 

intenso e concentrado o golpe havia sido. 
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Não havia vestígios de Wang Han no complexo. 

Ai Hui estava muito ocupado no armazém subterrâneo. Estava localizado no subsolo e, 

portanto, não estava danificado, muito para o alívio de Ai Hui. 

No centro do armazém havia um vórtice de areia movediça que circulava constantemente. O 

núcleo da do vórtice era como uma boca de peixe, abrindo e fechando. 

Ai Hui transformou-se em um diligente porteiro, jogando as coisas no vórtice rapidamente. A 

bússola de areia era, de fato, um objeto milagroso. A boca do vórtice era definitivamente 

pequena, mas não importava o que ele jogasse, o vórtice os engoliu. 

Ai Hui estava muito bem preparado. Ele sabia claramente onde estavam os itens valiosos. Ele 

era como uma rajada de vento, varrendo o armazém em um piscar de olhos. 

Os objetos mais valiosos foram mantidos na bússola de areia. Sua maior recompensa era dois 

troncos de essência de feijão elementar, que eram os fundos de iniciação da filial na Cidade da 

Paz da família Sha. 

Havia também muitos materiais elementares caros da Terra. A família Sha era uma família rica 

e poderosa, afinal. 

Ai Hui não podia se incomodar com os objetos grandes que eram de pouco valor. 

Depois de guardar a bússola corretamente, Ai Hui saiu do armazém abertamente. 

Assassinar sem incursão foi simplesmente pouco profissional. 

Com uma sacudida da espada Dragonspine, sua extremidade afiada deslizou pelo céu. Boom, 

uma linha de fogo partiu no céu e pousou atrás dele, na sala cheia de buracos. 

Seu movimento subjugou instantaneamente a inquietação de algumas pessoas. Criar um 

incêndio foi fácil, mas apenas para elementalistas do fogo. Wang Han, um elementalista do 

metal, confiava em sua espada para gerar chamas em um movimento tão relaxado e natural. A 

profundidade de seu domínio de espada e conquistas foi evidente e induzente ao medo. 

O fio de chama era excepcionalmente quente e a casa rapidamente se tornou um inferno 

furioso, cobrindo o céu com a cor vermelha. 

Sob o olhar de todos os presentes, Ai Hui voltou para sua calma e indiferença, sem o menor 

desconforto. 

Um homem com a espada andou, como se estivesse passeando casualmente no parque, até a 

entrada do composto mal abatido enquanto o incêndio atrás dele subia. 

Ele notou os muitos observadores e algo lhe surgiu. Esta foi uma boa oportunidade! Ele 

escaneou a área e viu uma placa de madeira quebrada não muito longe. Ele foi até pegá-lo e 

encontrou um pedaço queimado de uma pequena vara de madeira. 

Os elementalistas dos arredores estavam além de espantado, adivinhando o que Wang estava 

a ponto de fazer. 
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Eles apenas viram Wang Han escovando algumas palavras nele antes de jogar o pequeno 

bastão de madeira. Levando a placa de madeira para a entrada colapsada, ele escolheu um 

lugar para pendurar o quadro. 

Uma linha de palavras pode ser vista no quadro. 

"Salão de Treinamento do Espadachim, taxa de matrícula especial, uma centena de essência de 

feijão elementar!" 

Os espectadores: "..." 

Escondido na multidão, Fu Yonghao quase engasgou sua própria saliva. Uma centena de 

essência de feijão elementar? Por que você não rouba alguém? Antes eram quatro essências 

de feijão elementar! Como um empresário tão sem escrúpulos existe neste mundo! Eh, parece 

estar me concentrando na coisa errada... 

Nesse período de silêncio, Ai Hui admirou seu próprio conselho publicitário. Penso nisso, foi a 

primeira vez que ele realmente promoveu o Salão de Treinamento. 

Então, Ai Hui se afastou em meio ao silêncio dos espectadores, deixando apenas o incêndio e 

uma placa publicitária naquela porta quebrada por trás. 

A luz solar matinal veio conforme previsto, declarando que era um dia sem nuvens. 

Tendo verificado seu inventário de despojos de guerra durante a noite, Ai Hui estava 

simplesmente muito animado para dormir. Os itens, empilhados como uma montanha, 

trouxeram felicidades extremas e dificilmente se desviaram. 

Assassinos e incendiários eram realmente ricos! 

Todos os investimentos da Ai Hui foram pagos rapidamente. Esses dois troncos de essência de 

feijão elementar foram suficientes para deslumbrá-lo. Além disso, essa pilha de ingredientes 

valia uma quantia assustadora de dinheiro. O que surpreendeu Ai Hui eram aquelas vinte 

fantoches de areia cujos modelos ele não podia reconhecer. 

Ele sabia que esses fantoches eram o modelo recentemente fabricado com sucesso, Sentinela 

de Terra, que ainda não havia sido lançado no mercado. Sha Wuyuan trouxe um total de vinte 

desses para atacar outros clãs ou ter alguns usos especiais. Afinal, muitos elementalistas não 

eram facilmente influenciados pelo dinheiro. Além disso, seria mais atraente se houvesse 

apenas um em vez de vinte fantoches de areia. 

Porque era uma nova versão, havia apenas trinta daqueles em toda a família Sha. Agora, vinte 

haviam caído nas mãos de Ai Hui. 

Embora Ai Hui não soubesse de que modelos eles eram, sendo perspicazes, ele ainda podia 

distinguir as diferenças que eles tinham com os fantoches de areia comuns. 

Sentindo-se satisfeito, Ai Hui saiu do salão para receber a luz solar. Isso o fez sentir 

incomparavelmente satisfeito e não pôde evitar começar a se esticar. A família Sha, na melhor 

das hipóteses, deve chegar em alguns dias. Até então, Lou Lan teria atualizado completamente 



 
4 

seu corpo e ele teria mais confiança. A configuração neste jardim seria mais formidável sob os 

comandos de Lou Lan. 

Claro, ele acreditava que a família Sha não seria tão lenta. Se eles fossem tão lentos, a família 

teria morrido há muito tempo. 

Esta não era a época de paz, afinal. Combater e matar foram a norma neste mundo caótico. 

Pessoas que não estavam totalmente alertas morreriam rapidamente. 

Olhando para a distância, o corpo de Ai Hui de repente ficou rígido. 

Ele olhou para um ponto preto distante. Depois de um tempo, esse ponto aumentou 

significativamente. Um pico de montanha. Ele estava se movendo extremamente rápido e em 

um flash, já estava perto. 

A enorme montanha passou com uma velocidade alarmante. A pressão que trouxe era 

sufocante e até alguém tão forte como Ai Hui não podia deixar de estar um pouco abalado. 

Guardião dos Cinco Elementos! 

As quatro palavras vermelhas sobre ele eram absolutamente dominadoras. 

A Cidade da Paz era como uma besta assustada quando houve um silêncio mortal de repente. 

Mas quando as pessoas viram o emblema da Guilda de Anciões no pico da montanha, a Cidade 

da Paz ganhou vida! 

Ai Hui olhou fixamente para o pico da montanha, como se sua alma tivesse sido retirada de 

seu corpo. 

Foi, sem dúvida, a primeira vez que o viu, mas um forte senso de familiaridade aumentou 

dentro de seu coração. 

A lagoa de prata no cume deve ter camadas sobre camadas de padrões veia circulares; As 

imagens da cachoeira em cascata e o rio sinuoso escondido se retiraram em sua mente; ele 

mesmo sabia que deveria haver mil e oitocentas árvores; as vinhas estavam em múltiplos de 

seis; havia nove cavernas de lava levemente discerníveis que compartilhavam o mesmo 

núcleo; palácio, pavilhão, torre de flecha, pagode; ele sabia que havia um prédio entre as 

nuvens que foram arrastadas pelo fundo da montanha ... ... 

Ele sabia por que ele estava tão familiar com ele e ele sabia por que ele conhecia as 

configurações. Foi porque ele já havia memorizado essa proposta complicada com todo seu 

coração e sabia todos os detalhes de dentro para fora. 

Ele foi pego de surpresa. Como uma pena, ele estava sendo puxado para o calor e a luz do sol 

em meio a essa remota cidade. 

Lágrimas caíram, deixando escorrer a visão dele. 

Mestre, Professora.... 
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No Pico Subjugador de Deus, Jiang Wei estava oferecendo adeus a Shi Xueman e Sang Zhijun. 

"A Cidade da Paz está logo adiante. Nós não podemos parar, então você terá que voar por si 

mesmo". Shi Xueman disse, ligeiramente com desculpa. 

Jiang Wei ficou bastante surpreso. "Tão apressado? Eu estava planejando hospedá-las por um 

par de dias como um gesto amigável". 

"Como você poderia ser um hospedeiro quando é um estrangeiro?" Shi Xueman riu e deu uma 

olhada na fumaça grossa que se elevava do lado leste da cidade. "Não parece tranquilo aqui 

eh, parece que você terá que ficar ocupado. Estou ocupada também, eu tenho que ajudar 

Bangwan a buscar justiça". 

A última frase de Shi Xueman carregava um espírito assassino. 

Jiang Wei ficou alarmado. "Algo aconteceu com Huanghun?" 

Embora Duanmu Huanghun estivesse na Floresta de Jadeite, ambas as partes eram leais aos 

seus mestres. Jiang Wei não achou que isso fosse culpa de Huanghun. 

"Acabei de receber as novidades". 

Sang Zhijun passou um relatório para ele. 

"Duanmu Huanghun desafiou abertamente She Yu, sofreu uma derrota amarga!" 

Um olhar assassino atravessou seu rosto ao ver essas poucas palavras. Claro que ele lembrou 

que She Yu participou da guerra da Cidade do Pinho Central. Ele se recuperou e devolveu o 

relatório. Rindo, ele disse: "Faça isso em meu nome também". 

"Certo!" Shi Xueman concordou prontamente. 

"Então iremos". 

Jiang Wei acenou e levantou-se no ar antes de se dirigir para a Cidade da Paz. 

Ele saltou do Pico Subjugador de Deus depressa e voou sobre a Cidade da Paz com um forte 

apito antes de desaparecer muito longe. 

Quando Jiang Wei deixou o pico, havia um grupo igualmente elevado que desceu da Nuvem 

Flutuante Ardente. 

Quando chegaram ao local marcado e viram o nevoeiro e as ruínas grossas, os cadáveres e a 

placa publicitária na porta danificada, os olhos instantaneamente viraram sangue e as veias 

apareceram na cabeça eram como se estivessem estourando. 

"Eu quero saber tudo o que aconteceu!" 

O líder do grupo espremeu essas palavras das lacunas entre os dentes firmemente apertados. 

 


