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Capítulo 304: Carrilhão de Espada e Tempestade de Areia Giratória 

Os feixes de luz finos pairando energizaram a todos. 

Wang Han estava começando a retaliar! 

Isso era o que todos queriam ver. Os Guardas de Sha eram tão poderosos que todos sentiam 

que Wang Han tinha pequenas chances de ganhar. Seria aborrecido e chato se Wang Han 

simplesmente baixasse a arma e se rendesse. 

Wang Han não era um tolo, mas sim um perito vicioso e implacável. Como tal, por que ele 

ficaria parado esperando por sua morte? A movimentação da espada de fogo de do alto que 

ele executou ontem a noite iluminou todo o céu noturno e atordoou todos, dando origem a 

uma expectativa irreal no coração de todos. 

O que seria a retaliação de Wang Han? 

Feixes de luz finos dispararam do chão em direção ao céu e ficaram altos e retos, parecendo 

teias claras e brilhantes. As teias leves foram empilhadas em camada sobre camada, 

envolvendo completamente o espaço aéreo acima do salão de treinamento. O topo da pilha de 

teias leves era estreito enquanto o fundo estava largo. Parecia um gigantesco sino de bronze. 

O olhar de todos foi cativado por isso. Os métodos ofensivos de Wang Han sempre 

conseguiram iluminar os olhos de todos, no entanto, eles ainda eram um pouco duvidosos. Os 

Guardas de Sha eram realmente terrivelmente poderosos, mas pelo menos todos ainda 

conseguiam entender que era ofensivo. Quanto ao método ofensivo de Wang Han... ninguém 

entendeu nada! 

Mesmo a experiente e conhecedora, Su Huaijun e a família Fu estavam completamente 

perdidos. 

De repente, as redes de luz começaram a tremer em uníssono. 

Um ruído de espadas inesperado e melodioso ressoou através do salão de treinamento. 

Um arrepio frio e irritante atingiu o coração de todos. Era como se uma espada reflexiva afiada 

tivesse atravessado a parte de trás de seus pescoços, enviando agonia para baixo de suas peles 

e ossos. Aqueles que eram corajosos e firmes estavam de cabelo em pé. Considerando que, 

aqueles que eram tímidos e fracos não podiam ajudá-lo, mas tremiam de medo. 

"Carrilhão de espada!" 

Su Huaijun abriu os olhos abruptamente. 

Os sentimentos sentidos por Sha Wuduan eram diferentes dos estrangeiros. Os Guardas de 

Sha sentiram que suas visões estavam borradas e seu mundo estava girando. Os obstinados 

Guardas de Sha tropeçaram. Esta foi a primeira vez que o caos e o distúrbio surgiram em sua 

formação composta e ordenada.  
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O Carrilhão de espadas afiada e etérea era como uma onda de energia suave, porém poderosa, 

subindo de um lado para outro na formação da espada. 

Essa habilidade foi chamada de [Carrilhão de Espada], uma herança que se originou da Seita de 

Espada dos Nove Tons. Depois de estudá-lo extensivamente, Ai Hui conseguiu trazer esta 

música antiga melodiosa. 

Nos últimos três anos, Ai Hui nunca parou de estudar e aprender dos manuais de espadas que 

ele havia lido antes. Estes antigos manuais de espadas eram como um solo fértil para ele, 

fornecendo-lhe um fluxo interminável de nutrientes. Ele havia restaurado inúmeros 

movimentos de espadas perdidos e quebrados. Alguns movimentos de espadas foram 

derivados e desenvolvidos a partir dele, enquanto que alguns foram imitados e transformados 

em seus próprios movimentos. No final, não importa o que ele fizesse, ele ganhou muito. 

[Carrilhão de Espada] foi um dos muitos movimentos que ele aprendeu. 

A [Carrilhão de Espada] foi o único movimento no manual de espadas de toda a Seita de 

Espada de Nove Tons que Ai Hui restaurou. Ai Hui não sabia se era ou não similar ao original 

[Carrilhão de Espada]. No entanto, seu único Carrilhão de Espada continha o poder 

maravilhoso semelhante ao original. 

Para realizar a [Carrilhão de Espada], era necessário o uso das espadas voadoras únicas da 

Seita de Espada de Nove Tons. 

"A Carrilhão de Espada de Nove Tons toca e as nove espadas devem ser desembainhadas". 

Naqueles dias, o Carrilhão de Espada de Nove Tons que pendia na escola de espadachins no 

Território Antigo foi dito ser o tesouro da Seita de Espadas de Nove Tons. 

A Seita de Espadas de Nove Tons foi uma ilustre seita poderosa no passado. 

"Quando as nove espadas são desembainhadas, a música celestial atravessará o vazio". 

Pode-se ver quão poderosos e incríveis foram no passado. 

[Carrilhão de Espada] precisava de pelo menos nove espadas para serem desembainhadas ao 

mesmo tempo. Assim, depois que Ai Hui o restabeleceu, ele ainda não conseguiu encontrar 

uma maneira de usá-lo em combate real. Foi somente quando ele construiu essa formação de 

espadas que ele percebeu que a [Carrilhão de Espada] poderia ser usada aqui. 

O toque de espada claro e melodioso se assemelhava ao suave tilintar dos carrilhões de vento 

pendurados abaixo do telhado, extremamente agradável para os ouvidos. No entanto, no 

fundo, o Carrilhão de Espada realmente possuía uma intenção assassina intensa. 

Sha Wuduan descobriu abruptamente que houve um atraso na canalização da energia 

elementar em seu corpo. 

A areia de alguns corpos dos Guardas de Sha começou a tremer, mostrando sinais de 

instabilidade. 
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Que tipo de Domínio de Espada é esse? 

Sha Wuduan sentiu que o Domínio de Espada de seu oponente era estranho e sem 

precedentes. Este carrilhão de espada melífluo conseguiu desestabilizar a mente. 

No entanto, Sha Wuduan era um poderoso veterano que havia sobrevivido a inúmeras 

batalhas sangrentas e, como tal, ele conseguiu pensar em uma solução em um instante. No 

Avalon dos Cinco Elementos, havia heranças que envolviam perturbar a mente. Aqueles 

elementalistas que domina seu palácio do céu foram especializados na realização de ataques 

mentais. 

Ataques mentais... 

Sha Wuduan abriu as sobrancelhas. Os ataques normais seriam completamente inúteis contra 

os Guardas de Sha. Pelo contrário, os ataques mentais representavam um problema sério para 

Sha Wuduan. 

Ele não pareceu entender Wang Han. Ele era um elementalista do fogo que era proficiente no 

Domínio da Espada e se especializava no desenvolvimento do palácio do céu. Essa combinação 

parecia estranha para ele. 

Sha Wuduan não teve o luxo de pensar. Elementalistas especializados no desenvolvimento de 

seu palácio do céu eram complicados e astutos. Eles tiveram vários truques bizarros nas 

mangas. Ele teve que reagir rápido, porque se ele brincasse com o oponente  por muito 

tempo, os Guardas de Sha cairiam e seriam subjugados. 

Elementalistas que se especializaram em ataques mentais também apresentaram fraquezas, 

por exemplo, tinham corpos frágeis. 

Era bem possível que a cena que estava diante deles pudesse ser uma ilusão. Esta foi a técnica 

mais utilizada entre os vários tipos de ataques mentais. Ilusões poderosas podiam bloquear os 

seis sentidos de um elementalista, o que causaria que ele ou ela perdesse a capacidade de 

julgamento e cometesse graves erros táticos. 

No entanto, não importava quão real fosse uma ilusão, ainda era uma ilusão. 

Algo que foi falso nunca se tornaria real. 

Sha Wuduan ignorou o mundo girando na frente dele. Enquanto seus pés estivessem no chão, 

ele não perderia sua confiança. Seja ou não a cena diante de seus olhos, era real, o fato de 

estarem no Salão de Treinamento era real. 

"Tempestade de Areia Giratória!" 

O batalhão de 132 homens de Guardas de Sha rugiu com raiva em uníssono. 

A luz amarela sob seus pés começou a flutuar e derivar. A areia movediça em ascensão 

começou a cobrir as vigas de luz na rede, que pareciam as marés no mar. Os Guardas de Sha 

estavam imponentes e imóveis. Em seguida, a areia movediça se juntou no meio do ar e 

pedaços de pedras apareceu em meio à areia movediça. As pedras continuavam crescendo, o 
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que se tornou maior. Eventualmente, as pedras tornaram-se de pedra de moagem e rolaram 

na torrente de areia ardente. 

Neste ponto do tempo, os poucos poços de areia no salão de treinamento, que estavam 

preparados para o treinamento de Su Qingye, haviam sido completamente devorados pelos 

Guardas de Sha. Depois de devorar os poços de areia, a torrente de areia movediça aumentou 

significativamente em seu tamanho e força. 

Ventos fortes e violentos varreram e giraram ao redor dos Guardas de Sha. 

As pedras de moagem e a areia movediça foram varridas do chão por uma violenta rajada de 

vento. O som profundo e baixo produzido pela torrente de areia movediça intimidava todos. 

Eventualmente, a torrente de areia movediça amarela se materializou em um terrível véu de 

areia de cor amarela. Juntamente com as pedras de moagem, o véu de areia grosso cobriu os 

Guardas de Sha e expandiu-se para fora, de repente, parecido com um gigantesco tornado de 

areia. 

Estrondo! 

Uma enorme árvore no canto do salão de treinamento foi esmagada pelas pedras voadoras no 

ar. Antes de cair no chão, a torrente de areia movediça e pedras já havia deixado inúmeros 

buracos densamente embalados no robusto tronco da árvore. 

Crack! 

A enorme árvore não conseguiu suportar o véu de areia girando e foi completamente 

transformada em pó no ar. 

Respirando fundo, Ai Hui ficou feliz por ter guardado a árvore da mensagem, caso contrário, 

definitivamente seria destruída. 

O véu de areia giratório de cor marrom destruiu tudo no salão de treinamento como uma 

besta louca. O [Carrilhão de Espada] não teve nenhum efeito sobre uma besta gigantesca 

assim. 

Não só o véu de areia giratório em alta velocidade tinha alto poder destrutivo, mas também 

bloqueou o carrilhão de espada. 

O véu de areia era como uma pedreira giratória de alta velocidade, se alguém fosse sugado, 

ele ou ela teria zero chance de sobreviver. 

Ai Hui não esperava que o seu [Carrilhão de Espada] fosse combatido por um movimento 

simples como o [Tempestade de Areia Giratória]! 

No entanto, como a formação de espadas que ele construiu meticulosamente conteria apenas 

um tipo de ataque? 

A areia e as pedras eram a chave do poder da [Tempestade de Areia Agidara]? Não, era o 

vento! 
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Sendo um elementalista do metal que foi treinado com os ventos metálicos no Pagode de 

Suspensão Dourado, Ai Hui estava extremamente familiarizado com a natureza do vento. 

Os olhos de Ai Hui se iluminaram. 

Ele tirou a Dragonspine do chão e balançou o punho da espada suavemente. Os punhais que 

rodopiavam em torno da Dragonspine voavam em direção a todos os cantos do salão de 

treinamento, que se assemelhava a peixes ágeis. 

Pop, pop, pop! 

Essências de Feijão Elementar se romperam e a energia elementar crescente surgiu na 

formação da espada. Todos os remanescentes de artefatos iluminaram-se e as camadas de 

redes de luz acima da cabeça de Ai Hui se dispersaram, o que provocou o colapso do 

gigantesco sino brilhante. Se Ai Hui levantasse a cabeça neste momento, ele veria que toda a 

rede de luz se transformara em um ponto claro. Embora fosse durante o dia, eles ainda 

pareciam estrelas no céu. 

Toda teia de luz disparou um feixe de luz prateado que convergiu na Dragonspine na mão de Ai 

Hui. 

A Dragonspine foi engolfada por uma intensa luz prateada, que se assemelhava a uma tocha 

acesa de cor prateada, deslumbrante e brilhante. 

Uma explosão de energia elementar de metal surgiu no céu, como se uma espada afiada 

estivesse empurrando para a cúpula do céu azul. 

Em vez de se sentir surpreso, Sha Wuduan sentiu-se muito feliz. O inimigo abandonou seus 

movimentos de espada estranhos e estava confiando na energia elementar com que ele estava 

familiarizado. Isso equivaleu a buscar sua própria morte! 

Ai Hui segurou a Dragonspine em sua mão e correu para o véu de areia giratório. Assim como 

ele estava prestes a colidir com o véu de areia giratório, ele empurrou sua espada para o véu 

de areia de repente e girou junto com ele. 

O impulso não parecia conter nenhuma força e parecia extremamente comum. 

O corpo de Ai Hui voou para o ar e girou junto com o véu de areia giratório. Antes de pousar 

no chão, ele torceu seu corpo, voou para o véu da areia e empurrou-o a espada da mesma 

maneira que antes. 

Todos, incluindo Sha Wuduan, ficaram desconcertados e não tinham certeza do que Ai Hui 

estava fazendo. 

Todo impulso que ele executou era comum e não continha o menor poder destrutivo. 

Os movimentos de Ai Hui eram anormalmente rápidos. Em um piscar de olhos, ele girou ao 

redor do véu da areia e empurrou-o com a espada várias vezes. 

Sua Dragonspine havia perdido quase metade de sua energia elementar do metal. 
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Os olhos de Huaijun iluminaram-se, "Incrível!”. 

Sha Wuduan percebeu que algo mudou. À medida que a energia do metal entrou no véu de 

areia giratório, o vento violento que rodava o véu de areia gradualmente se tornou vento 

metálico. Embora a inserção de energia elementar do metal tenha aumentado à velocidade do 

vento, Sha Wuduan percebeu que estava perdendo o controle do véu de areia giratório. 

Algo não estava certo. Assim como ele estava prestes a dispersar o tornado de areia, Ai Hui 

agiu. 

Todos os seis remanescentes de artefatos emitiram um brilho ao mesmo tempo! 

De repente, um arrepio surpreendente entrou em erupção sob os pés dos Guardas de Sha. 

Imediatamente, os Guardas de Sha foram pegos de surpresa e se tornaram um batalhão de 

estátuas de gelo. Mesmo Sha Wuduan estava congelado. 

Não é bom! 

A geada gelada envolveu seu corpo, congelando sua energia elementar. 

O tornado de areia de alta velocidade perdeu o controle e explodiu abruptamente. 

Os Guardas de Sha congelados se tornaram o alvo perfeito. O véu de areia giratório de alta 

velocidade foi misturado com energia elementar do metal afiada, tornando-se 

aterradoramente poderoso. 

Pop, pop, pop. Em um instante, os firmes e ordenados Guardas de Sha teve seus corpos cheios 

de buracos. 

As pedras de moagem eram como balas de canhão, esmagando fortemente alguns 

desafortunados Guardas de Sha em pó. Quando um fantoche de areia foi esmagado, ele seria 

reduzido a uma pilha de areia amarela. No entanto, quando a pilha de areia amarela foi 

misturada com sangue fresco e membros decapitados, não era um fantoche de areia, mas um 

elementalista da terra caído. 

Sha Wuduan foi mais poderoso entre os Guardas de Sha. Dentro de um curto período de 

tempo, ele havia recuperado o controle sobre sua energia elementar. A cena diante dele o 

exasperava intensamente. Apenas metade dos Guardas de Sha ficaram de pé. Aqueles que 

colapsaram eram principalmente elementalistas da terra. Três elementais da Terra já haviam 

morrido e o resto estava gravemente ferido. 

"Mate ele!" 

Sha Wuduan se precipitou em direção a Ai Hui quando seu rugido irritado ressoou pelo ar. O 

resto dos Guardas de Sha seguiu seu avanço e gritou com raiva: "Mate-o!”. 

Todos os Guardas de Sha voaram para o ar, lembrando uma enorme rede que cobriu o céu. 

Ai Hui, que não tinha para onde fugir, ficou calmo e se levantou, sacudiu a areia amarela em 

seu corpo. Era um grande tabu para elementalistas da terra e fantoches de areia deixar o chão. 
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Ai Hui levantou sua Dragonspine e apontou para o avanço dos inimigos. 

As redes de luz fina que preenchiam o salão de treinamento desapareceram, o que revelou a 

formação principal de Ai Hui. 

Su Huaijun gritou com alarme, "Até Logo!”. 

 


