
 

Capítulo 306: Chegada 

Mesmo que Ai Hui tivesse colocado tantos anos de poupança, ele não mostrou o menor 

desconforto ou relutância. Com um olhar frio e indiferente em seu rosto, ele não recuou e 

continuou atacando. Com um balanço da Dragonspine em sua mão, um crescente brilho de 

espada em forma de lua disparou e atingiu o peito de uma Guarda de Sha vacilante. 

O Guarda de Sha foi cortado ao meio e desabou no chão. Depois que ele se curvou por alguns 

segundos, o Guarda de Sha tornou-se uma pilha de areia. 

Ai Hui entendeu muito bem a fisiologia dos fantoches de areia. A principal fraqueza de um 

fantoche de areia estava em seu núcleo de areia. Uma vez que o núcleo de areia estava 

quebrado, o fantoche de areia morreria. Se não se pudesse destruir o núcleo de areia de um 

fantoche de areia, o fantoche de areia teria uma sobrevivência anormalmente tenaz.  

No instante seguinte, Ai Hui apareceu na outra extremidade do salão de treinamento como um 

fantasma. Em seguida, ele executou a [Investida Celestial] e disparou um feixe de energia 

semelhante a uma estrela no peito de Guarda de Sha. 

Plop! 

Um pingo de sangue disparou do peito do Guarda de Sha. 

Desta vez, o Guarda de Sha que foi atacado era um elementalista da Terra. O brilho em seus 

olhos desapareceu e cada último pedaço de vitalidade em seu corpo desapareceu. Então, ele 

desabou no chão, de costas para cima. 

Por que Ai Hui desperdiçaria as oportunidades criadas usando tantos remanescentes de 

artefatos? Ele conhecia o arranjo do pátio de cor. No meio das rajadas caóticas de 

brilhantismo, ele avançou de um lado para o outro do pátio, atacando os Guardas de Sha um a 

um. 

Um momento ele estava na frente do batalhão de Guardas de Sha, no próximo momento ele 

estava na parte de trás do batalhão, aparecendo em todos os lugares quase ao mesmo tempo. 

O seu Domínio de Espada era extremamente implacável. Todo ataque que ele executou 

definitivamente mataria um Guarda de Sha. Em um piscar de olhos, Ai Hui havia matado seis 

Guardas Sha e dois deles eram elementalistas da Terra. 

A intensidade da batalha fez com que todos os observadores levantassem as sobrancelhas em 

estado de choque. 

Os sucessivos ataques de Wang Han foram inabaláveis e implacáveis, o que provocou um 

arrepio frio pela espinha de todos. Ninguém esperava a batalha que eles anteriormente 

pensavam ser unilateral para chegar a tal extremidade. 



Sem muito esforço, o batalhão inicial de 132 homens de Guardas de Sha foi reduzido a dezoito 

Guardas de Sha. Mais da metade desses 18 Guardiões Sha ficaram gravemente feridos. 

Por sorte, nunca fui inimigo de Wang Han. Isso foi o que muitas pessoas estavam pensando 

neste momento. 

Se fossem aqueles que atacaram o Salão de Treinamento do Espadachim, eles não fariam nada 

melhor do que os Guardas de Sha. Mesmo se a família Sha pudesse derrubar o Salão de 

Treinamento do Espadachim no final do dia, eles teriam sofrido uma enorme perda até então. 

Agora, a família Sha já havia perdido. Esta foi uma batalha onde ambos os lados sofreram 

muito. 

Wang Han deveria estar orgulhoso de si mesmo por empurrar a família Sha para um canto. 

No entanto, todos podiam dizer que os remanescentes de artefatos eram o último trunfo de 

Wang Han. Wang Han usou mais de dez remanescentes de artefatos de uma só vez. Tanta 

generosidade atordoou a todos, incluindo a família Fu. 

Quando todos pensaram no apelido de Wang Han, Rei dos Pescadores, eles perceberam que 

os ganhos que ele fez nos últimos anos superaram suas expectativas. Além disso, com a adição 

das numerosas ‘Até Logo’, a despesa de Wang Han nessa batalha foi certamente ultrajante. 

Ao ver a quantidade de recursos que ele havia investido nesta batalha, mesmo os membros 

dessas famílias de prestígio tremiam de medo, sentindo dor de cabeça por Wang Han. 

No entanto, o desempenho de Wang Han estava acabado. 

Quando Sha Wuduan viu os Guardas de Sha restantes, sentiu-se devastado. Desta batalha, ele 

sabia que a família Sha havia caído. Mesmo que ele pudesse matar Wang Han, ele ainda não 

conseguia salvar a família Sha de seu destino iminente. 

Sentiu-se triste e desesperado. Antes de chegar aqui, ele estava cheio de confiança de que ele 

poderia salvar a família Sha de sua crise iminente, ajudá-lo a estabelecer uma posição na 

Cidade da Paz e pavimentar o caminho para sua restauração. 

No entanto, agora mesmo, a última esperança para a família Sha tinha murchado em suas 

mãos. 

Desespero, auto culpa e vergonha destruíram completamente sua racionalidade. Em seu 

coração, havia apenas raiva, ódio, insanidade e insensibilidade. Seus olhos injetados de sangue 

estavam olhando firmemente para a figura hábil. 

Ele deve matar esse bastardo! 

Sha Wuduan deu um comando secreto e os restantes 18 Guardas de Sha repentinamente 

espalharam os braços e seguraram as mãos uns dos outros. 

A luz amarela deslumbrante acendeu-se sob seus pés. O chão começou a fissurar e inúmeras 

rachaduras semelhantes à teias de aranha começaram a se espalhar para fora. 



"Senhor!" 

"Não…." 

Os rostos dos poucos elementalistas da Terra ficaram pálidos e eles gritaram com alarme. No 

entanto, não importa o quanto eles amaldiçoaram ou implorassem, não podiam se mover 

enquanto a areia amarela do chão subia lentamente por seus corpos. 

A areia dispersa no salão de treinamento começou a fluir em direção aos Guardas de Sha como 

a água. A areia dentro dos poços de areia, que estavam preparados para Su Qingye para 

treinar, correu e voou em direção aos Guardas de Sha em um fluxo interminável. 

Não havia um grão de areia nos grandes poços de areia. 

De uma forma bizarra, a areia amarela chacoalhou os corpos dos Guardas de Sha e começou a 

se acumular. 

Em poucos segundos, os dezoito Guardas de Sha foram afogados pela areia amarela, formando 

uma montanha de areia de vinte metros de altura no pátio. O estranho era que a montanha de 

areia estava tremendo sem parar, parecendo como se houvesse algo rolando dentro dela, 

fazendo o sangue dele escorrer. 

"Devorando os soldados para construir uma Sentinela de Areia, Sha Wuduan está louco!" O 

rosto da irmã mais velha da família Fu ficou pálido. 

Não só ela, mas todos os que estavam testemunhando essa cena tiveram seus rostos se 

tornarem pálidos. 

"Devorar os soldados para construir uma Sentinela de Areia" era uma técnica comumente 

usada em fantoches de areia. Isso fez com que os fantoches de areia se devorassem para 

formar uma poderosa Sentinela de Areia. Uma Sentinela de Areia foi mais do que dez vezes 

mais forte do que um Guarda de Sha. Era extremamente grande em tamanho e era 

considerado um grande fantoche de areia de combate. E por causa de seu poder destrutivo 

aterrorizante, a Guilda de Anciões proibiu o uso de Sentinelas de Areia. Sem a permissão da 

Guilda de Anciões, ninguém foi autorizado a construir uma Sentinela de Areia sob qualquer 

circunstância. 

Como tal, não foi Sha Wuduan insano ao construir uma Sentinela da Areia nos olhos do 

público? 

Mesmo que a Guilda de Anciões não fosse tão poderosa como no passado, a família Sha ainda 

estava terminada por violar a proibição da Guilda de Anciões. 

Além disso, havia alguns Guardas de Sha que não eram fantoches de areia, mas os 

elementalistas da terra também foram devorados. Um monstro como este nunca tinha 

existido antes. Muitas pessoas ampliaram os olhos para ter uma visão mais clara, pois tinham 

medo de perder os detalhes. Especialmente para aqueles elementalistas da Terra, essa cena 

sem precedentes forneceu-lhes muita informação sobre as Sentinelas da Areia. 



Toda vez que a montanha de areia se movia, uma aura terrível seria liberada e se espalhava 

por toda a área. 

A expressão facial dos espectadores mudou drasticamente como se eles próprios estivessem 

em uma situação perigosa. As ondulações de energia da montanha de areia estavam se 

tornando cada vez mais fortes e sua imponência aumentava continuamente. Um fluxo 

interminável de energia elementar foi drenado do chão pela montanha de areia. 

Toda vez que a montanha de areia se movia, seu contorno se tornaria um pouco mais distinto. 

A areia movediça na superfície da montanha de areia estava girando à vontade. Era como se 

houvesse um par de mãos invisíveis esculpindo o corpo da montanha da areia. 

O rosto de Ai Hui ficou branco. Ele estava tentando muito reprimir seu desejo de escapar. 

Se não fosse o fato de que Lou Lan estava atualizando seu corpo agora, AI Hui já teria 

escapado com Lou Lan sem deixar rastro. 

Como ele era o mais próximo da montanha de areia, as ondas de energia emitidas pela 

montanha da areia batiam sua mente continuamente como ondas de maré torrenciais. Ele 

sentiu que seu corpo estava ficando mais pesado e rígido e sabia que isso era causado pelas 

ondas de energia elementar batendo contra sua mente. Tudo o que ele podia fazer agora era 

apertar os dentes e suportá-lo. 

Ele agarrou sua espada com as duas mãos e guardou sua mente firmemente. A energia 

elementar em seu corpo estava realizando uma série de rotações do ciclo circulatório. 

De repente, seu palácio do céu entrou em erupção com uma brilhante explosão de luz. Um fio 

de chamas ficou impetuoso e imóvel em seu palácio do céu. 

[Lâmpada de Lotus Flamejante do Coração do Céu]. Esta foi uma arte absoluta que ele trocou 

por uma grande quantidade de Pontos de Mérito Celestiais da Guilda de Anciões. 

 

[Lâmpada de Lotus Flamejante do Coração do Céu] era uma arte absoluta extremamente 

abstrata baseada no palácio do céu. Uma vez que só desenvolveu o palácio do céu, seus usos 

eram bastante unidimensionais. Alguns desses usos incluíam ilusão, protegendo a mente, 

refinando demônios internos e etc. 

O propósito de Ai Hui obter a [Lâmpada de Lotus Flamejante do Coração do Céu] era lidar com 

a Mil Yuan. A Mil Yuan especializada em ataques mentais. Se ele fosse um pouco descuidado, 

ele cairia nas armadilhas, impossibilitando-o de se defender contra ela. 

Ai Hui estava extremamente preocupado com isso. 

Depois de gastar um preço tão grande nesta preciosa arte absoluta, Ai Hui naturalmente a 

praticou diligentemente e implacavelmente. Muito em breve, ele experimentou os benefícios 

de praticar [Lâmpada de Lotus Flamejante do Coração do Céu]. Sua mente tornou-se mais clara 

e calma, completamente livre de distúrbios. 



O mais surpreendente foi que a [Lâmpada de Lotus Flamejante do Coração do Céu] realmente 

melhorou sua constituição corporal. Ao longo do tempo, a constituição do corpo não 

combinava bem com a energia elementar. Como tal, houve um tempo em que ele foi 

informado de que ele não poderia se tornar um elementalista. 

Eventualmente, apesar de sua força ter aumentado fortemente devido a várias oportunidades 

e encontros de sorte, sua constituição corporal não melhorou e permaneceu a mesma coisa. 

Com uma constituição do corpo ruim, ele absorveria uma quantidade menor de energia 

elementar a uma taxa mais lenta do que os outros ao  beber a mesma tigela de sopa 

elementar. 

No entanto, a constituição do corpo era inata e não havia nada que ele pudesse fazer sobre 

isso. Quando ele soube que a [Lâmpada de Lotus Flamejante do Coração do Céu] poderia 

melhorar a constituição do corpo, ele naturalmente colocou mais esforço para praticá-la. O 

processo de melhorar a constituição do corpo foi muito lento, mas ele ainda estava muito 

contente com isso. 

Ele tinha lido de registros antigos que a [Lâmpada de Lotus Flamejante do Coração do Céu] foi 

inspirado na [Lotus Flamejante do Coração do Céu], um feitiço que se originou do famoso 

relicário sagrado no mundo de Dhyana, o Templo Suspenso1. 

A Dhyana da Era de Cultivo desconsiderou os recursos naturais e teve piedade de todos os 

seres vivos. Também enfatizou em afiar e treinar a mente e a natureza. 

No entanto, essa arte absoluta não era muito popular no Avalon dos Cinco Elementos. Desde o 

dia em que foi criada, apenas os elementalistas o praticaram. Não havia nenhum mestre 

elementar que tivesse praticado anteriormente. O fato de que ela só desenvolvia o palácio do 

céu fez muitos elementalistas abster-se de praticá-lo. Além disso, essa arte absoluta não 

possuía nenhuma capacidade ofensiva, tornando-a impopular na era elementar focada na 

praticidade. 

Dos três elementalistas que praticaram essa arte absoluta, dois deles deixaram suas memórias 

da arte absoluta. Quando Ai Hui estava trocando seus Pontos de Mérito Celestiais pela arte 

absoluta, trocou as memórias também. Essas memórias foram extremamente úteis para ele. 

À medida que as ondas de energia elementares da Sentinela de Areia continuavam a colidir 

contra Ai Hui, seu corpo começou a emitir um leve brilho vermelho, solene e sereno. 

Elementalistas eram extremamente sensíveis à estabilidade da energia elementar nos 

arredores. Quando a energia elementar nos arredores era muito instável, a energia elementar 

no próprio corpo também seria afetada. Ele ou ela pode até perder o controle da energia 

elementar em seu corpo. Como tal, mesmo aqueles elementalistas poderosos não se 

atreveram a entrar em áreas que o campo de energia elementar era instável. 

Um gigante fantoche de areia humanoide foi formado. 

                                                           
1
 Informação importante: todas as citações de seitas/pessoas/tesouros da Era do Cultivo podem sofrer 

alterações quando eu for passa os capítulos para a versão online. A mesma coisa com as notas, na 
versão online elas serão mais completas. 



"Morra, morra, morra!" 

Acompanhado por uma explosão de energia elementar crescente, um rugido histérico obscuro 

ressoou através do ar, parecido com trovões. Imediatamente, parecia como se o campo de 

energia elementar da Cidade da Paz tivesse sido agitado por uma enorme mão invisível. 

Nuvens negras começaram a se formar no céu e a terra começou a tremer. O magma no fundo 

do chão estava ficando inquieto e instável. Areia e pedras estavam voando no ar, enquanto o 

vento metálico soprava violentamente. Era como se o Dia do Juízo Final tivesse chegado. 

Jiang Wei sentiu-se surpreso e zangado quando viu o gigantesco fantoche de areia monstruoso 

enquanto voava pelo ar a uma velocidade elevada. 

Como se atreve a devorar soldados para construir uma Sentinela de Areia! 

Você deve estar cansado de viver! 

Esta Sentinela de Areia foi extremamente enorme. Em sua cabeça gigantesca, seus olhos que 

eram maiores do que uma moldura de porta cintilava com um brilho amarelo demoníaco. 

Intensa energia elementar da Terra estava fluindo freneticamente através do seu corpo. Uma 

armadura estava se formando em seu corpo com uma velocidade visível. 

A expressão facial de Jiang Wei mudou drasticamente. A aura e a força do monstro o fizeram 

tremer involuntariamente. 

No entanto, ele não parou e continuou a voar em direção à Sentinela de Areia. 

Ele tinha a responsabilidade de cuidar desta cidade e ele não poderia ignorar o que estava 

acontecendo agora. 

Seus soldados apertaram os dentes e seguiram bem atrás dele. Ninguém estava desertando-o. 

Ao aproximarem-se dele, eles podiam ver o terror desse enorme monstro. As ondas de energia 

elementar que estava liberando eram como balas violentas, esmagando árvores e pedras. 

Jiang Wei voou para ele com grande dificuldade. 

Tão azarado dele encontrar esse incidente no momento em que chegou à Cidade da Paz... 

De repente, neste momento, Jiang Wei ouviu alguém falar. Jiang Wei ficou chocado. Como 

poderia haver alguém tão perto da Sentinela de Areia! Ele resistiu contra as ondas de energia 

aterrorizantes e empurrou alguns metros para frente. A voz tornou-se muito mais clara. No 

entanto, essa voz parecia... um tanto familiar. 

"... eles deveriam estar começando a brotar agora. Não me diga que o bastardo me vendeu 

sementes falsas? Eu gastei duzentos mil pontos de energia elementar neles. Se ele realmente 

me enganou, eu vou destruir sua loja!" 

"Hahaha, elas estão brotando, elas estão finalmente brotando! Tenha um gosto de meus Lótus 

de Fogo de Seca!" 

"Eu não tenho nutrido você e cavado um poço de areia por quatro horas em vão". 



"Eu tenho que lembrar a Lou Lan de não comer areia estranha quando ele sair". 

Numerosas folhas de lótus frescas e verdes cresceram em todo o enorme corpo da Sentinela 

de Areia, tornando-se extremamente cômico. As folhas de lótus afugentavam freneticamente 

a energia elementar da Terra na Sentinela de Areia e começaram a crescer a uma velocidade 

aterradora. Em um piscar de olhos, as folhas de lótus cresceram tão grandes como uma 

banheira. A cor das folhas de lótus ficou vermelha e as flores de lótus começaram a florescer, 

lembrando um mar de chamas no corpo da Sentinela de Areia. 

O brilho no corpo da Sentinela de Areia começou a diminuir. Seu corpo de areia começou a 

secar e foi preenchido com rachaduras e fissuras. As flores de lótus flamejantes começaram a 

se retirar e se transformaram em cabeças de sementes de lótus vermelhas brilhantes. A cor 

vermelha brilhante das cabeças de sementes de lótus se aprofundou e ficou vermelha escura. 

"Phew, eu finalmente cheguei!" 

Jiang Wei olhou fixamente para a figura familiar, que estava em frente à Sentinela de Areia 

elementar, privado de energia, enquanto ele apagava as contas de suor de sua testa e soltou 

um suspiro de alívio. 

 


