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Capítulo 305: Formação de Espada ‘Até Logo’ 

O som de uma intensa batalha podia ser ouvido à distância. Mesmo de longe, ele ainda sentiu 

um ligeiro tremor no chão. 

O rosto de Jiang Wei tornou-se cinza quando ele entrou na residência do prefeito. 

Em pé diante dele, o velho prefeito repugnava longamente: "Você vê, eles simplesmente não 

sabem quando parar. Minha esposa me disse que eles não me levavam a sério e não me 

importaria menos. Agora, você chegou, eu posso encontrar pacificamente um lugar para 

aproveitar minha vida na aposentadoria. Sigh, a lei de Murphy - o que pode dar errado, dará 

errado. Tudo o que quero é aproveitar minha vida na aposentadoria e é por isso que vim para 

a Cidade da Paz. No entanto, A Cidade da Paz tornou-se um centro comercial movimentado e 

uma cidade de importância estratégica, atraindo e puxando todos para cá. Conheço-me muito 

bem ... " 

Jiang Wei despediu-se do antigo prefeito e voou para o local da batalha com seus soldados. 

Ele sabia que ele não tinha antecedentes e se essas poderosas famílias de prestígio e tiranos 

não seriam suprimidos nesse instante, ninguém se importaria com ele. 

No entanto, ele não estava aqui para curtir sua vida na aposentadoria. 

... 

Até logo! 

Esta foi a primeira vez que Su Huaijun viu tantos ‘Até Logo’. Ela sempre pensou que ‘Até Logo’ 

fosse mantida em caixas de madeira de forma requintada e não haveria mais de dez delas. 

Toda vez que ela ia comprar ‘Até Logo’, o chefe sempre dizia que as flechas estavam fora de 

estoque. Foi só depois que ela concordou em pagar extra, que esses empresários sem 

escrúpulos, então, colocaram um olhar dolorido nos seus rostos e lentamente tiraram algumas 

flechas. 

No entanto, no momento, o céu estava cheio de lindas ‘Até Logo’. Su Huaijun ficou assustado 

com essa visão. 

Como esse companheiro pode ter tantos ‘Até Logo’! 

De repente, algo atingiu a mente de Su Huaijun. Ao lembrar que ‘Até Logo’ foi fabricada na 

Cidade da Paz, um pensamento ousado surgiu em sua mente. Esse companheiro poderia ser 

aquele que produziu as ‘Até Logo’? 

As ‘Até Logo’ estavam em demanda popular na Cidade da Paz. No entanto, uma vez que a 

principal arma de Su Huaijun não era arco e flechas, ela não tinha visto o verdadeiro poder da 

‘Até Logo’. 

Dado seu preço dispendioso, o poder da ‘Até Logo’ deve ser extraordinário. Su Huaijun pensou 

de modo contemplativo. 
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Su Huaijun não foi a única que identificou as ‘Até Logo’ no céu, muitos espectadores também 

identificaram e soltaram uma onda de gritos alarmados. Aqueles que não sabiam o que eram 

as ‘Até Logo’ perguntaram rapidamente a pessoa que estava ao lado deles. 

O que é tão especial sobre as flechas no céu? 

Muito em breve, as ‘Até Logo’ será explicada para essas pessoas por que seu preço era tão 

caro! 

Um brilho colorido e glaciado rodou em torno de todas e cada uma ‘Até Logo’, provocando um 

som de toque suave que parecia o carrilhão da espada. 

Aqueles elementalistas que anteriormente usaram ‘Até Logo’ tiveram seus olhos iluminados. 

Flechas de alto nível! 

Quando uma ‘Até Logo’ estava sendo usada, liberaria um som único que se assemelhava ao 

carrilhão de espada. Isso geralmente foi usado como um método de autenticação para 

examinar a autenticidade das flechas. Por causa de seu preço dispendioso, houve uma 

abundância de imitação de ‘Até Logo’ no mercado. No entanto, não só essas imitações não 

eram poderosas, mas o toque único de espada não foi liberado quando usado. 

Um feixe de luz esmaltado atravessou o céu e desapareceu. 

No momento seguinte, uma flecha emergiu do peito de um Guarda de Sha no ar. Seguindo o 

que, uma brilhante esfera cintilante e graciosa subiu do peito do Guarda de Sha. Se alguém 

olhasse mais atentamente, ele ou ela podia ver que a esfera brilhante estava girando 

rapidamente, lembrando um algodão doce em arco-íris redondo. 

Posteriormente, a esfera brilhante giratória desapareceu, deixando uma cavidade do tamanho 

de uma bacia no peito do Guarda de Sha. 

Só levou uma flecha para destruir completamente o núcleo de areia do fantoche de areia. 

Whoosh. O corpo do fantoche de areia desabou em uma pilha de areia movediça e caiu do 

céu. 

Então, isso era ‘Até Logo’! 

Se o som tilintar do carrilhão da espada não estivesse parado, o brilho esmaltado não teria 

desbotado. 

Nesse preciso momento, Sha Wuduan estava com dificuldades. 

O carrilhão da espada de colheita de alma o fez tremer de medo. Que tipo de tática ofensiva 

era essa? Ele nunca viu tais flechas e sentiu o perigo de seu poderoso poder. Se não fosse pelo 

fantoche de areia ao lado dele que se precipitou e bloqueou as flechas, durante este momento 

crítico, ele teria soltado seu ultimo suspiro. 

Cada flecha reivindicou uma vida ou destruiu um fantoche de areia. 
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Sha Wuduan sabia que isso não poderia durar mais. Ele apertou os dentes e ordenou que vinte 

fantoches de areia voltassem para o céu ao mesmo tempo para formar uma barreira de areia, 

que protegeu as cabeças de Sha Wuduan e o resto dos elementalistas da Terra. 

Estrondo! 

Um dos fantoches de areia explodiu. Uma explosão de luz amarela deslumbrante entrou em 

erupção e uma poderosa onda de choque explodiu, perturbando gravemente o caminho de 

voo de muitos que estavam por perto. 

Sha Wuduan sentiu uma angústia extrema. Os fantoches de areia que serviram de Guardas de 

Sha foram feitos especialmente. Cada um de seus preços de custo foi extremamente alto. O 

motivo irritante era que a maioria dos materiais utilizados para construí-los não podia mais ser 

encontrado. Isso implicava que eles eram insubstituíveis. 

Neste momento, enquanto esse maldito bastardo fosse morto, tudo valeria a pena! 

O rosto de Sha Wuduan estava completamente coberto por sua armadura de areia e, portanto, 

tornou-se imperceptível quando se misturou na formação de fantoches de areia. 

Assim que ambos se aproximaram um do outro, Ai Hui de repente se virou. Seus movimentos 

eram repentinos e fluidos. 

Tentando fugir? 

Sha Wuduan zombou. Ele já esperava que seu oponente não ficasse no mesmo lugar para ser 

cercado pelos fantoches de areia. Poof, poof, poof. Vários fantoches de areia transformaram-

se em uma enorme massa de areia movediça, formando uma "rede" inescapável no céu. Não 

importa a que direção o inimigo correu, ele não poderia escapar dessa "rede"! 

Ai Hui, que já havia se virado, pisoteou o chão com força. 

Crack. 

O mecanismo de armadilha meticulosamente construído sob seus pés tinha sido quebrado e 

desativado por ele. 

Após a inspeção e verificação de Lou Lan, verificou-se que os remanescentes de artefatos 

colocados dentro do mecanismo de armadilha eram um selo antigo que estava relacionado à 

"Resistência ao Vento" ou ao "Movimento Divino". No entanto, seu efeito ainda tinha que ser 

descoberto. 

Nos dias atuais, todos tinham pouca compreensão em relação aos selos antigos. Além disso, os 

selos dentro dos remanescentes de artefatos sofreram a erosão do tempo e a dispersão da 

força espiritual. A maioria deles estava gravemente danificado, tendo apenas uma porção 

extremamente pequena. 

Ai Hui orou em seu coração, "Lou Lan me abençoe!" 



 
4 

As barreiras entre as essências de feijão elementar, cristais de sangue e remanescentes de 

artefatos foram quebradas. O selo antigo apareceu mais uma vez nesta terra. Um fio de luz 

verde girou em torno de suas pernas, ele se sentiu tão leve e suave como uma pena. 

Foi mágico! 

A antiga força espiritual, selos e feitiços eram extremamente profundos na natureza. Esta foi a 

primeira vez que Ai Hui usou o antigo selo da Era do Cultivo. Parecia completamente diferente 

da energia elementar. 

No entanto, neste momento, seu encontro não era importante. Ele agachou-se ligeiramente e 

pulou para o ar. 

Swoosh! 

A visão de Ai Hui ficou turva. Quando ele viu claramente o seu entorno, ele ficou chocado. Ele 

estava a cinquenta metros do chão no ar. 

Quando Ai Hui abaixou a cabeça e viu a trilha de voo de suas ‘Até Logo’, que foi interrompida 

pela auto detonação dos fantoches de areia, ele torceu seu corpo e mergulhou para baixo. 

Enquanto isso, quando Sha Wuduan perdeu de vista Wang Han de repente, sua expressão 

facial mudou drasticamente e surgiu uma forte sensação de perigo em seu coração. 

Sem sequer pensar, ele trouxe o resto dos Guardas de Sha junto com ele e perfurou no chão. 

No entanto, havia uma camada inesperada de barreira sob o solo. Isso os impediu de perfurar 

e cavar no chão. 

Neste exato momento, um som de espada ensurdecedor explodiu acima de sua cabeça. 

A expressão facial de Sha Wuduan mudou drasticamente. O som de espada aterrador 

provocou-o a sentir um perigo sem precedentes. Um intenso sentimento de perigo o envolveu, 

levou seu cabelo a ficar de pé. 

Estrondo! 

A barreira de areia acima de sua cabeça explodiu de repente. Um carrilhão de espada lúgubre 

desceu do céu. 

Como um pássaro lendário que abriu as asas, Ai Hui desceu do céu com a espada erguida na 

mão. As numerosas ‘Até Logo’ deslumbrantes pareciam atraídas pela Dragonspine na sua mão. 

Como um gigantesco cardume de peixes, eles voavam agilmente pelo ar, enquanto a 

Dragonspine de Ai Hui atuava como líder do cardume de peixes. 

Ai Hui sentiu um indescritível contentamento. 

Esta foi a formação da espada! 

Dentro da formação da espada, cada ‘Até Logo’ teve uma conexão com a Dragonspine em sua 

mão. Se fosse qualquer outro indivíduo, ele teria achado difícil controlar. No entanto, isso era 
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o que Ai Hui precisava e se especializava. Desde o dia em que começou a usar a Caixa de 

Espada de Poeira Vermelha, Ai Hui desenvolveu um interesse no uso de uma espada de 

tamanho normal para controlar muitas pequenas espadas. 

Por si só, uma ‘Até Logo’ já era muito poderosa. Agora, sendo reunidas, seu poder tornou-se 

ainda mais aterrador! 

O corpo de Ai Hui estava completamente envolvido por um brilho colorido resplandecente, 

rodeado por numerosas ‘Até Logo’. Em meio à torrente de carrilhão de espada, ele sentiu uma 

excitação indescritível. 

Como um frágil pedaço de papel, a barreira de areia acima da cabeça de Sha Wuduan foi 

facilmente perfurada. 

Sha Wuduan não se importou menos e lançou cinco fantoches de areia em Ai Hui ao mesmo 

tempo. No instante em que eles fizeram contato com Ai Hui, eles se auto detonaram mais uma 

vez. 

Como um balão inflado, uma explosão de brilho amarelo entrou em erupção e expandiu-se 

para fora. Seguindo o que, Ai Hui usou suas ‘Até Logo’ e perfurou a explosão de brilho amarelo 

de uma só vez. 

Algumas das ‘Até Logo’ de Ai Hui, foram divididas em bolhas brilhantes e resplandecentes, 

gradualmente desapareceu no ar. 

Boom Boom Boom! 

Os fantoches de areia pareciam ter enlouquecido, voando em direção a Ai Hui e se auto 

detonando na frente dele. 

A onda de choque da auto detonação dos fantoches de areia era bastante poderosa. Todo o 

fantoche de areia conseguiu destruir algumas das ‘Até Logo’ que circularam com Ai Hui. Era 

como se Ai Hui e Sha Wuduan estivessem lutando uma batalha de atrito. 

Estrondo! 

Quando a último ‘Até Logo’ foi destruída, a cabeça de Ai Hui foi atingida pela onda de choque 

da detonação de um fantoche de areia. Ele soltou um gemido e seu corpo voou para trás. 

Um rastro de sangue escorria pelo canto da boca. Seu inimigo também não parecia muito bem. 

Havia apenas vinte e três Guardas de Sha e todos estavam gravemente feridos. 

Sha Wuduan deu um sorriso sinistro. Sem as ‘Até Logo’, Wang Han não teve nada nas mãos 

para lutar contra ele. Embora houvesse apenas vinte e três Guardas de Sha, seis deles eram 

elementalistas da Terra. Ele teve confiança suficiente para matar Wang Han. 

De sua perspectiva, as ‘Até Logo’ foi o trunfo de Wang Han e sua maior confiança. 
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De repente, Ai Hui manobrou seu corpo no meio do ar e voou para um canto do pátio. Assim 

como seus pés mal fizeram contato com o chão, ele mergulhou sua espada diretamente no 

chão. 

Pop. O som suave que fez a expressão facial de Sha Wuduan mudasse ligeiramente quando 

uma premonição subiu seu coração. 

Ai Hui era anormalmente rápido e ágil. Como uma libélula, ele pulou rapidamente pelo salão 

de treinamento. Cada vez que seus pés faziam contato com o chão, haveria um som suave que 

surgiu. 

Embora Sha Wuduan não estivesse ciente do que seu inimigo estava fazendo, ele sabia que ele 

deveria detê-lo. 

Como tal, o resto dos Guardas de Sha correram para Ai Hui ao mesmo tempo. 

Alguns se transformaram em areia movediça, enquanto alguns se transformaram em minis 

tempestades de areia. Alguns até se transformaram em lanças de areia para seus camaradas 

atirar em Ai Hui. 

Havia uma ampla gama de métodos de ataque, que ampliam o horizonte de alguém. 

Um por um, essências de feijão elementar, cristais de sangue e remanescentes de artefatos 

continuaram a romper. A energia elementar crescente transformou o salão de treinamento em 

um mar furioso de energia elementar. Todos os remanescentes de artefatos foram ativados e 

o brilho de várias cores iluminaram todos os cantos do salão de treinamento. 

Depois de lutar por sua vida por muito tempo, Ai Hui sabia que não havia como se defender 

agora. 

Sha Wuduan sentiu que ele ficaria louco em breve! 

Diferentes brilhos coloridos mantiveram se iluminando e Sha Wuduan sabia que pertenciam à 

remanescentes de artefatos. Este sujeito realmente tinha tantos remanescentes de artefatos! 

Havia uma coisa que ele achava inconcebível. Era um louco demais para desperdiçar seus 

recursos de forma imprudente? Como ele poderia ter desperdiçado tantos remanescentes de 

artefatos? 

Diversos brilhos e selos de aparência estranha formaram uma performance totalmente caótica 

no salão de treinamento. As geadas frias, os ventos violentos, os relâmpagos, os brilhos de 

espada, as auras de lança, etc. inundaram completamente este pequeno salão de treinamento. 

Aqueles Guardas de Sha que apenas se precipitaram em direção a Ai Hui encontraram uma 

catástrofe cósmica. 

 


