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Capítulo 303: Os Guardas de Sha 

 

"Salão de Treinamento do Espadachim, Matrícula Especial: Cem Essências de Feijão 

Elementar!" 

Sha Wuduan ficou em frente à placa de madeira em ruínas e ouviu o relatório de seus 

subordinados sobre os resultados da investigação. Seus olhos nunca deixaram a placa de 

madeira por um único segundo. 

Como líder da unidade de elite da Família Sha, Sha Wuduan era extremamente atraente onde 

quer que ele fosse. Ele tinha mais de dois metros de altura e seu corpo era musculoso e 

resistente. Seus músculos de bronze abaulentos atravessavam suas roupas apertadas. Seus 

olhos eram muito pequenos e severos. Em vez de conter o desejo de se vingar, seus olhos 

continham uma calma e estabilidade anormais. 

Ele não gastou muito esforço em investigar a destruição do ramo da família Sha, já que havia 

muitos observadores. 

Todos os detalhes sobre o incidente foram claramente apresentados diante de Sha Wuduan. O 

culpado era Wang Han, um elementalista que alcançou a externalização elementar. Sua 

habilidade de espada foi excelente e ele usou uma técnica de mergulho de alta altitude para 

causar a destruição. Ele também foi capaz de usar movimentos de espadas do tipo fogo. 

As ruínas do complexo do ramo da família Sha e os cadáveres de todos os lados provaram esse 

ponto. Todos os cortes infligidos às vítimas deixaram para trás uma marca carbonizada de alta 

temperatura. 

Com isso, Sha Wuduan conjecturou que Wang Han era um elementalista do fogo, não um 

elementalista de metal. Ele sentiu que um elementalista de metal não seria capaz de 

desencadear ataques de fogo tão escaldantes. 

As capacidades de Wang Han não surpreenderam Sha Wuduan. Se ele pudesse matar Sha 

Wuyuan e atacar o complexo do ramo da família Sha, não havia nada estranho com suas 

capacidades. Para alguém que ousou fazer um ataque furtivo contra Sha Wuyuan, o que era a 

atacar o ramo da família Sha para ele então? 

Em vez disso, havia outra notícia que chamou a atenção de Sha Wuduan. 

A unidade de elite da Divisão da Borda do Céu, que tinha sido ordenada para supervisionar a 

Cidade da Paz, chegou. Muitas pessoas os viram descer do Pico Subjugador de Deus e 

entrarem na residência do prefeito na Cidade da Paz. Aproximadamente dentro destes dois 

dias, eles teriam assumido o escritório do prefeito e assumiram o controle da Cidade da Paz. 

Sha Wuduan sabia que ele tinha que ser rápido se quisesse se vingar. 
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O capitão da unidade de elite da Divisão da Borda do Céu era Jiang Wei. Sha Wuduan tinha 

ouvido falar desse nome. Este sujeito era bastante respeitável na Divisão da Borda do Céu e foi 

visto por muitos como um jovem com um futuro brilhante. O fato de que Jiang Wei foi 

escolhido para supervisionar a Cidade da Paz mostrou a Sha Wuduan que ele foi altamente 

avaliado pela Divisão da Borda do Céu. Uma vez que o mini Avalon dos Cinco Elementos foi 

estabelecido com sucesso, sua missão de supervisionar a Cidade da Paz decoraria muito seu 

currículo. 

A Cidade da Paz costumava ser uma pequena cidade fronteiriça na parte mais baixa da área 

mais baixo do Rio de Névoa Prateada. O escritório do prefeito era muito fraco e não conseguiu 

resistir às invasoras e poderosas famílias de prestígio. 

No atual Avalon dos Cinco Elementos, a Guilda dos Anciões não podiam depender apenas de 

sua estatura para suprimir essas prestigiosas famílias de prestígio. 

A família Sha precisava agir antes que Jiang Wei assumisse oficialmente o controle da 

segurança pública da Cidade da Paz. 

Se a família Sha devesse tomar medidas depois que Jiang Wei assumiu oficialmente a cidade, 

eles desafiariam abertamente Jiang Wei. Sha Wuduan não estava preocupado com Jiang Wei, 

mas sim tinha medo de ofender a Divisão da Borda do Céu e a Guilda de Anciões. Se ele 

tomasse medidas antes da ocupação oficial de Jiang Wei da Cidade da Paz, mesmo que ele 

explodisse o incidente, ele poderia dizer que não sabia da nova lei. Se chegasse ao pior, ele 

poderia fazer uso de suas conexões pessoais para pensar em uma saída.  

Um brilho implacável atravessou os olhos tranquilos de Sha Wuduan. 

Ele olhou em volta para seus subordinados. Depois de fazer uma pausa, todos pareciam muito 

energizados. Enquanto eles estavam apressados pelo tempo, eles não podiam viajar usando a 

Nuvem Flutuante Ardente, que se movia lentamente. Em vez disso, eles tiveram que voar 

usando asas azuis e viajar dia e noite. 

A viagem de longa distância foi um grande desafio para a força de vontade e energia 

elementar de um elementalista. Mesmo que os subordinados de Sha Wuduan mostrassem 

alguns sinais de fadiga nos rostos, eles ainda mantiveram sua formação firme e ordenada. 

"Sei que todos trabalharam muito e estão muito cansados, mas não temos tempo para 

descansar. Se Wang Han sabe que chegamos, há a possibilidade dele escapar. Ouça meu 

comando, avance para o Salão de Treinamento do Espadachim e mate Wang Han para vingar a 

família Sha!" 

Todas as tropas de elite da Família Sha se levantaram em uníssono. Seus rostos estavam cheios 

de intenção de morte sinistra. 

Quando Sha Wuduan liderou a unidade de elite da família Sha para o beco do Salão de 

Treinamento Avançado, os informantes de várias famílias receberam as notícias em um 

instante. Depois de testemunhar a performance épica de Wang Han ontem à noite, todos 

estavam extremamente interessados na próxima batalha. 
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Em um piscar de olhos, Sha Wuduan descobriu que eles estavam cercados por muitos 

observadores. 

Esses observadores olharam à distância e não tentaram se aproximar. Ocasionalmente, Sha 

Wuduan podia ouvir discussões que o faziam apertar os punhos de raiva involuntariamente. 

"A família Sha está realmente em uma queda!" 

"Isso mesmo. Nada pode ser feito de qualquer maneira, o Recanto da Areia Amarela já havia 

caído para o Sangue de Deus. O que mais a família Sha pode fazer?" 

... 

Antes de chegar aqui, o mestre de Sha Wuduan já havia lembrado que a vitória era uma 

obrigação. A vitória foi a única maneira de garantir a sobrevivência da família Sha. Sha Wuduan 

prometeu a seu mestre, mas só foi agora que ele percebeu que as preocupações de seu 

mestre não eram injustificadas. 

Não só ele deve vencer esta batalha, ele deve fazê-lo de uma forma bonita e épica! 

Só fazendo isso, ele poderia intimidar aqueles que estavam atrás da família Sha. 

O letreiro do Salão de Treinamento do Espadachim já podia ser visto no final do beco. 

Sha Wuduan manteve sua compostura e deu um gesto de parada. A unidade de elite atrás dele 

parou imediatamente. 

Se alguém contou o número de membros da unidade, ele ou ela perceberia que havia doze 

pessoas, incluindo Sha Wuduan. 

"Reúna as tropas do areeiro". 

Sha Wuduan ordenou. A unidade de elite imediatamente canalizou sua energia elementar e o 

chão sob seus pés se transformou em um mar de areia de cor amarela. Fantoches de Areia 

começaram a sair do mar da areia continuamente. 

Esses fantoches de areia estavam completamente blindados. Suas armaduras estavam 

completamente cheias de designs decorativos finos. Um enorme "Sha" foi escrito nas costas de 

cada uma de suas armaduras. 

Cada fantoche de areia parecia exatamente o mesmo. Depois de sair do mar da areia, ficaram 

quietos e imóveis, pareciam um batalhão de soldados bem treinados. 

Inicialmente, os observadores ainda estavam exuberantes. No entanto, muito em breve, eles 

começaram a gritar com alarme. 

Os fantoches de areia emergiram do mar da areia em um fluxo aparentemente interminável. 

Os fantoches de areia blindados densamente embalados ocuparam mais da metade do beco. 

Todos estavam em uma forma firme e ordenada. 
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Havia um batalhão de cento e vinte fantoches de areia blindados. Estavam imóveis e 

inexpressivos. O amarelo demoníaco em seus olhos cintilava em uníssono. 

O mar de areia amarela debaixo de seus pés parecia como se estivesse vivo, acenando 

lentamente e subindo nos corpos de Sha Wuduan e os onze membros da unidade de elite da 

família Sha. 

A areia amarela envolveu completamente seus corpos, apenas expondo os olhos. A areia 

amarela continuou a mexer e transformar-se em armaduras requintadas que eram 

semelhantes às dos fantoches de areia. Um enorme "Sha" foi escrito na parte de trás de cada 

uma de suas armaduras. Os olhos dos doze elementalistas estavam cintilando com o mesmo 

brilho amarelo que os fantoches de areia. 

Ninguém poderia distinguir claramente os elementalistas da Terra dos fantoches de areia. 

Uma visão tão assustadora enviou um arrepio frio pelas espinhas dos observadores. 

"Os Guardas de Sha!" alguém gritou de espanto. 

Muitos deles perceberam que a família Sha estava séria desta vez! 

A família Sha era famosa por seus fantoches de areia. Não havia um único tipo de areia no 

mundo que não pudessem se transformada em fantoche de areia. Entre tantos tipos de 

fantoches de areia em seu arsenal, havia um tipo único de fantoches de areia, os Guardas de 

Areia. O mundo exterior sabia pouco sobre esse tipo de fantoches de areia. No entanto, toda 

vez que a Família Sha encontrou crises, os Guardas de Sha apareceriam sempre. 

Então, estes eram os Guardas de Sha! 

Todos abriram os olhos, pois tinham medo de perder todos os detalhes sobre os Guardas de 

Sha. 

Estrondo! 

Quando os Guardas de Sha deram um passo à frente em uníssono, a solo tremia e as 

montanhas tremiam. 

Nesse momento, os observadores duvidosos ficaram brancos e seus corpos tremiam de medo. 

Boom Boom Boom! 

Todo movimento feito pelos Guardas de Sha era nítido, preciso e uniforme. 

Cada passo que eles davam, soltava um boom estrondoso. Se não fosse testemunhado com os 

próprios olhos, eles teriam pensado que havia uma gigantesca besta antiga caminhando em 

direção à Cidade da Paz. 

Um batalhão de fantoches de areia blindados de 132 homens estava avançando em uma forma 

ordenada e firme. Seus movimentos eram afiados e uniformes, provocando uma aura 

crescente de intenção assassina. Os seus olhos cintilavam com um brilho amarelo diabólico em 



 
5 

uníssono. Seus rostos não tinham emoção, como se fossem um batalhão de máquinas de 

matar sem vida, enviando um arrepio frio pela espinha de todos. 

Somente seus passos trovejantes podiam ser ouvidos no meio do silencio mortal no beco. 

O rosto de Su Huaijun ficou branco pálido. Apertou os punhos tão forte que ficaram pálidos. 

Ela continuava dizendo a si mesma para não ser intimidada pela aura aterrorizante dos 

Guardas de Sha. 

Um intenso sentimento de impotência a envolveu. 

Eles eram imparáveis! 

Qualquer coisa que estivesse no caminho desse exército robotizado sem vida seria esmagado 

até a morte. 

Depois de respirar profundamente, Su Huaijun recuperou a compostura e um pouco de 

coragem voltou ao seu rosto branco pálido. 

No entanto, o que ela viu depois a atordoou. Os doze elementalistas da terra que ela 

observava anteriormente haviam desaparecido no ar. A formação de todo o exército não 

parecia ter mudanças. No entanto, ela sabia que os doze elementalistas deixaram suas 

posições originais. 

Ela não sabia como eles fizeram isso. Geralmente, para um elementalista de alto nível como 

ela, era muito difícil para alguém que ela observava escapar de sua visão. Além disso, ela nem 

piscou os olhos uma vez! 

Os Guardas de Sha eram realmente formidáveis! 

Com uma postura imponente, os Guardas de Sha avançaram para o Salão de Treinamento do 

Espadachim de forma lenta e constante. 

Mesmo quando os Guardas de Sha ficaram cada vez mais perto da entrada do salão de 

treinamento, os Guardas não diminuíram a velocidade. Continuaram a caminhar 

uniformemente com os olhos piscando na mesma frequência. Era como se não visse o salão de 

treinamento em frente a eles. 

Era como se não houvesse nada além de um simples inseto no caminho. 

Nesse preciso momento, todos perceberam que os Guardas de Sha iriam levar o Salão de 

Treinamento do Espadachim ao chão exatamente assim! Eles queriam uma vitória inspiradora 

para mostrar o poder da família Sha. 

Sim, todos entenderam o que estavam fazendo. Mesmo assim, eles ainda estavam chocados 

com a formidável exibição de força da Família Sha. 

Sem sequer executar qualquer movimento, os Guardas de Sha já haviam feito todos 

acreditarem que Wang Han enfrentaria uma morte iminente! 
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Todos os observadores tinham os olhos bem abertos. Mesmo sabendo que a família Sha 

estava mostrando seu poder, eles não queriam perder um único detalhe. 

Os Guardas de Sha chegaram à entrada do Salão de Treinamento do Espadachim. 

Os Guardas de Sha não pararam e continuaram a avançar. 

Estrondo. A porta principal do Treinamento do Espadachim foi explodida em pedaços. Como 

biscoitos crocantes, as paredes que cercam o salão de treinamento foram facilmente 

esmagadas em pó fino. 

Como uma imparável inundação de aço, os Guardas de Sha avançaram para o pátio do Salão 

de Treinamento do Espadachim. 

Os vários equipamentos de treinamento no Salão de Treinamento do Espadachim estavam 

sendo pisoteados e esmagados em pedaços. 

Boom, boom! 

Wang Han estava parado na entrada do salão principal do salão de treinamento, imóvel e 

sozinho. Ele parecia especialmente impotente e não fez retaliação. Talvez ele estivesse 

chocado com o poder dos Guardas de Sha de que ele havia perdido a capacidade de pensar. 

Ou talvez ele soubesse que todos os seus truques seriam inúteis contra este exército imparável 

de Guardas de Sha. 

Cada passo que os 132 Guardas de Sha tomaram foi cheio de poder e crueldade, fazendo o 

chão tremer. 

Wang Han ficou sozinho com uma espada na mão. Seus olhos estavam fechados, parecendo 

frágil e desamparado. 

O contraste entre as duas partes foi extremamente distinto, tanto que todos sentiram que 

essa batalha era unilateral e Wang Han era extremamente tolo. 

A batalha terminou. 

Neste momento, assim como o último Guarda de Sha entrou no salão de treinamento, Ai Hui 

abriu os olhos de repente. 

Ele mergulhou sua Dragonspine no chão e inúmeros pontos claros deslumbrantes apareceram 

em todos os cantos do salão de treinamento. Depois disso, finos fios de luz dispararam dos 

pontos claros, fazendo com que o salão de treinamento parecesse como se estivesse coberto 

de teias de aranha brilhantes. 

Uma tela de luz entrelaçada apareceu e revolveu sob os pés de Ai Hui inesperadamente. 

Posteriormente, as inúmeras luzes finas começaram a subir para o céu. 

A batalha acabava de começar! 


