
Capítulo 307: Problemas em Manter a Mentira Adiante1 

 

Wang Han tornou-se famoso durante a noite. 

Sha Wuduan liderou um exército de Guardas de Sha para destruir o Salão de Treinamento do 

Espadachim e conseguiu que seu exército fosse completamente demolido, fazendo com que as 

mandíbulas de todos caíssem. Mesmo aqueles que estavam confiantes nas habilidades de 

Wang Han não esperavam que isso acontecesse. Além disso, desta vez, a família Sha utilizou 

todas as suas tropas de elite e até trouxe o Sentinela de Areia. No final, eles ainda perderam 

terrivelmente, chocando a todos. 

O carrilhão da espada, as ‘Até Logo’ e os remanescentes de artefatos surpreenderam todos, 

especialmente no último momento em que ele usou os Lótus de fogo da seca para derrotar a 

Sentinela de Areia. Foi uma carne na panela.  

Ninguém sabia que a Sentinela de Areia poderia ser derrotada usando esse método! 

Estar na lista de proibição da Guilda de Anciões disse muito sobre o quão perigoso e poderoso 

era uma Sentinela de Areia. Os métodos ofensivos usuais eram inúteis contra uma Sentinela de 

Areia, pois tinha muitos núcleos de areia. Poderia ser derrotado apenas quando todos os seus 

núcleos de areia foram destruídos ao mesmo tempo. A taxa de absorção da Terra da Sentinela 

de Areia era terrivelmente rápida. Poderia reparar seu corpo absorvendo um fluxo 

interminável de energia elementar da Terra. 

E se ele decidiu se auto detonar, metade da Cidade da Paz seria destruída. 

Os temíveis poderes e a formidável capacidade de sobrevivência da Sentinela de Areia 

tornaram um pesadelo para enfrentar no campo de batalha. Ninguém jamais encontrou uma 

maneira eficaz de lidar com isso antes disso. 

"Por que você pensou em usar lótus da seca? Como você sabia que eles devorariam areia?" - 

perguntou Jiang Wei com curiosidade. 

Jiang Wei ficou cheio de admiração por Ai Hui, que misturou as sementes de lótus de fogo da 

seca nos poços de areia e colheu sua colheita depois que a Sentinela da Areia as absorveu 

junto com a areia. 

Os lótus de fogo da seca eram uma espécie de planta pouco ortodoxa e infame. O solo a 

menos de dez milhas de onde era cultivado seria seco e estéril. 

E por esse fato, foi muito difícil cultivar lótus de fogo da seca. Um lótus de fogo da seca 

consumiria até dez milhas de energia elementar da Terra. Uma vez que uma parcela de terra 

era estéril, plantas não poderiam mais crescer nela. 

                                                           
1
 Esse titulo pode ser meio ambíguo, pois o título em inglês pode significar manter a mentira ou 

continuar deitado/parado ou sem participar. 



Toda parcela de terreno no Avalon dos Cinco Elementos foi obtida através da diligência e do 

sangue da Região Selvagem. Assim, por que os superiores tolerariam o crescimento de lótus de 

fogo da seca? A Sentinela de Areia era como uma pequena montanha que era composta de 

energia elementar da terra, o que tornou o melhor solo para os lótus de fogo da seca para 

crescer. A energia elementar da Terra era altamente aditiva aos lótus de fogo da seca, para 

que eles pudessem causar um golpe fatal para a Sentinela de Areia. 

A lógica por trás disso não era difícil de entender. Depois que tudo terminou, todos 

gradualmente percebeu o que estava acontecendo. 

A criatividade brilhante não precisava necessariamente ser complexa, mas sim era sobre ser 

preenchida com o deslumbramento da sabedoria e do conhecimento. Caso contrário, por que 

os métodos utilizados para derrotar uma Sentinela de Areia seriam tão limitados antes dessa 

batalha? 

Em vez de se sentir surpreso com os arranjos intimamente interligados de Ai Hui na batalha, 

como os outros, Jiang Wei não se preocupou. 

Esse sujeito já era tão poderoso quando estava na Cidade do Pinho Central. 

 

"Estou sendo forçado a fazer essas coisas", Ai Hui ficou muito feliz em ver Jiang Wei. No 

entanto, quando o tema do dinheiro foi mencionado, ele estava cheio de mágoa: "Quando um 

pobre homem como eu está sendo empurrado para um canto difícil, como eu não poderia 

pensar em algumas maneiras de romper? Caso contrário, depois que essa batalha acabar, Eu 

posso até ter que penhorar minhas roupas. Não é a família Sha famosa por seus fantoches de 

areia? Como é que os seus fantoches de areia não são tão inteligentes quanto o meu Lou Lan? 

Os fantoches de areia estúpidos são fáceis de lidar. No entanto, eu realmente não esperava 

que funcionasse com os Sentinelas de Areia. Eu realmente tenho que agradecer por isso, caso 

contrário, como eu conseguiria? Você sabe a quantidade de energia elementar da terra que 

uma lótus da seca necessita? Eh? Isso pode ser um bom caminho de ganhar dinheiro.” 

Os olhos de Ai Hui estavam brilhando enquanto continuava a falar. 

Jiang Wei riu suavemente. No momento em que viu a expressão facial de Ai Hui, ele 

imediatamente soube quais truques do mal que esse sujeito estava fazendo. No entanto, Ai 

Hui pareceu um pouco mais feliz do que quando estava na Cidade do Pinho Central. 

Quando Jiang Wei pensou na pressão que Ai Hui teve que enfrentar na Cidade da Paz, não 

pôde deixar de suspirar silenciosamente. 

Nos últimos três anos, ele se questionou inúmeras vezes. Se ele estivesse no lugar de Ai Hui 

naquele dia, teria tido a coragem de assumir toda essa responsabilidade? Ou seria ele mesmo 

capaz de assumir toda essa responsabilidade? 

Não, ele não faria. 

"Onde está Lou Lan?" Jiang Wei olhou em volta. 



Ai Hui voltou aos seus sentidos e respondeu: "Atualmente está atualizando seu corpo. Levará 

mais alguns dias para completar o processo". 

"Sigh, parece que não há chance de eu beber a sopa de Lou Lan", Jiang Wei engoliu sua saliva, 

parecendo um pouco desapontado. 

Ai Hui riu e Jiang Wei também riu. 

Jiang Wei começou a falar sobre o que ele estava fazendo e em que batalhas ele havia 

participado durante os últimos três anos. Por algum motivo desconhecido, Jiang Wei não 

gostou de falar com Shi Xueman sobre tais coisas. No entanto, quando se tratava de Ai Hui, 

Jiang Wei tomaria a iniciativa de derramar o feijão para ele. 

Ele também falou sobre o que Shi Xueman, Sang Zhijun e o resto dos membros da unidade A-1 

faziam nos últimos três anos. 

Ai Hui não falou e ouviu atentamente. Ele sentiu a emoção no tom de Jiang Wei. 

Ambos estavam cheios da alegria de sua reunião. 

Quando Ai Hui ouviu que a Dama de Ferro e Sang Zhijun estavam no Pico Subjugador de Deus, 

ele não podia deixar de se sentir arrependido. Se ele soubesse que elas estavam no Pico 

Subjugador de Deus, ele iria dizer oi para elas. Então, quando soube que Duanmu Huanghun 

foi derrotado por She Yu, seus olhos cintilaram e os punhos apertados involuntariamente. 

Esta foi a primeira vez nos últimos três anos que Jiang Wei falou tanto. 

Ao falar com o conteúdo de seu coração, Jiang Wei ordenou que seus subordinados lhes 

comprassem algum álcool. 

Os soldados pareciam surpresos com seu capitão. Geralmente, seu capitão era extremamente 

autodisciplinado e nunca tocaria uma única gota de álcool. O que aconteceu com ele hoje? 

Com álcool para animar as coisas, ambos conversavam sem parar, dançando e gesticulando 

com alegria. Quando Ai Hui ouviu que todos estavam indo muito bem, ele estava muito feliz. 

Este tipo de amizade só poderia ser desenvolvido através de batalhas de vida e morte, aqueles 

que nunca tinham experimentado não entenderiam como se sentia.  

Dentro de um curto período de tempo, ambos estavam totalmente bêbados. 

Eles não estavam intoxicados pelo álcool, mas sim pela felicidade derivada de uma reunião de 

camaradas de armas. 

Ambos não tinham ideia do quão bêbados eles estavam. Inúmeros cidadãos da Cidade da Paz 

tiveram problemas para dormir. 

... 

Empresa do Mar Pacífico. 



"Encontrei!" relatou Fu Renxuan. "Jiang Wei, um sobrevivente da Cidade do Pinho Central. 

Depois de deixar a Cidade do Pinho Central, ele se juntou à Divisão da Borda do Céu. Por causa 

de seu excelente serviço militar, ele foi promovido a um pequeno capitão. O estilo de luta de 

Jiang Wei é firme e estável, possuindo habilidades excepcionais. Ele é altamente reconhecido 

por seus superiores. Isso pode ser visto pelo fato de que eles o transferiram da linha de frente 

para a Cidade da Paz. Além disso, ele tem um relacionamento bastante próximo com Shi 

Xueman, pois ambos eram camaradas de armas durante a Batalha da Cidade do Pinho Central. 

Desta vez, ele veio à Cidade da Paz, levando a Montanha Subjugadora de Deus". Fu Renxuan 

informou solenemente. 

Jiang Wei teve grande poder liderando uma equipe para assumir a residência do prefeito. Da 

tarefa que lhe foi dada, pode-se dizer que ele tinha perspectivas ilimitadas. Quanto a Shi 

Xueman, ela era conhecida por todos. 

"Wang Han e Jiang Wei têm um relacionamento extraordinário. Acabei de receber notícias de 

que ambos estavam bebendo e conversando alegremente por toda a noite. Segundo a nossa 

investigação, Wang Han chegou à Cidade da Paz há três anos. quando a Batalha da Cidade do 

Pinho Central terminou. Suspeitamos que Wang Han possa ser um sobrevivente da Cidade do 

Pinho Central. Isso possivelmente explica seu relacionamento com Jiang Wei. No entanto, 

quando pesquisamos pelo banco de dados da Batalha da Cidade do Pinho Central, nós não 

encontramos ninguém com o nome Wang Han. Logo depois, suspeitamos que Wang Han possa 

ser um nome falso. Eventualmente, conseguimos determinar sua identidade real. Seu nome 

real é Ai Hui”. 

"Ai Hui?" Fu Yongwu teve um olhar pensativo em seu rosto, "Eu já ouvi falar desse nome em 

algum lugar antes". 

"É ele!" A filha mais velha da família de Fu murmurou quando seu rosto ficou pálido. 

O rosto de Fu Renxuan também ficou pálido. Com um leve tremor em sua voz, ele continuou: 

"Ai Hui, um cidadão do Território Antigo. Ele trabalhou como trabalhador na Região Selvagem 

por três anos. Ele é um dos dois sobreviventes daquele lote de trabalhadores. Ele é um 

indivíduo médio com capacidades naturais medíocres. Depois que ele terminou seu período na 

Região Selvagem, ele se candidatou para estudar no Campo de Indução. Eventualmente, o 

Campo de Indução fez uma exceção e o aceitou como estudante. Posteriormente, ele recebeu 

o reconhecimento do Professor Wang Shouchuan que mais tarde o aceitou como discípulo. 

Depois que a catástrofe do sangue estourou, Ai Hui liderou uma equipe e lutou 

desesperadamente para salvar a Cidade do Pinho Central. Ele havia conseguido um mérito 

militar excepcional e obteve o apelido, Lâmina Relâmpago...” 

Fu Yongwu finalmente respondeu e gritou com alarme: "Esse renegado e assassino!”. 

"Cale-se!" A filha mais velha da família Fu repreendeu severamente Fu Yongwu, uma visão 

raramente vista. 

"Eu estou errado em dizer isso? Não é ele quem matou seu mestre com suas próprias mãos?" 

Fu Yongwu retrucou. 



A Batalha da Cidade do Pinho Central era uma lembrança distante e difusa para muitas 

pessoas. Nos últimos três anos, houve inúmeras batalhas importantes. No entanto, o incidente 

em que Ai Hui matou seu próprio mestre ainda permaneceu fresco na memória de inúmeras 

pessoas. 

Ai Hui, um gênio de luta altamente controverso, salvou sozinho a Cidade do Pinho Central. No 

entanto, quando ele matou seu mestre com as próprias mãos na junção crítica, isso provocou 

uma enorme controvérsia e provocou inúmeros debates sobre o incidente. 

A Divisão da Borda do Céu e Divisão de Infantaria tentou alistar o gênio da luta, mas havia 

muitas objeções fortes das pessoas nas duas divisões. Havia mesmo algumas pessoas que 

diziam que iriam atacar Ai Hui se ele fosse entrar nas Treze Divisões. 

No entanto, no final, Ai Hui não se juntou às Treze Divisões e desapareceu sem deixar 

vestígios, aparentemente como se ele tivesse desaparecido do mundo. 

Ninguém esperava que Ai Hui ficasse na Cidade da Paz. 

A irmã mais velha da família do Fu olhou friamente para Fu Yongwu e lembrou: "Se você não 

quer criar problemas para a nossa família, é melhor você manter sua boca fechada". 

"Eu não acho que é tão ruim quanto você pensa, Grande Irmã. O que faz você pensar que ele 

pode criar problemas para nós sozinhos?" Fu Yongwu se defendeu. 

"Isso é o que a família Sha pensou também", a filha mais velha da família Fu respondeu 

friamente. 

Fu Yongwu ficou sem palavras. 

Após a última batalha, a família Sha foi destruída, completamente destruída. 

Eles testemunharam como os imparáveis Guardas de Sha foram dizimados por Ai Hui com seus 

próprios olhos. 

Fu Yongwu era precipitado, mas ele não era estúpido: "Este Ai Hui é realmente um indivíduo 

estranho. Como ele pode ser tão poderoso quando ele acabou de obter a externalização 

elementar! Não faz sentido! Não entendo como ele ganhou a batalha. Você não disse que ele é 

um indivíduo comum com habilidades naturais medíocres? Se for esse o caso, por que ele é 

tão poderoso?” 

"Ele é um indivíduo que salvou uma cidade inteira sozinho, é normal que você não possa 

entender ele", respondeu a filha mais velha da família Fu com frieza. 

Fu Yongwu sabia que ele ofendeu a sua grande irmã e rapidamente pediu perdão, "Grande 

irmã...". 

"É melhor não ofendê-lo, ele é um homem perigoso", a filha mais velha da família Fu estava 

preocupada com Fu Yongwu e lembrou-o mais uma vez com um tom sério. 



"Grande irmã, não se preocupe, não vou deixar nenhuma bobagem solta", respondeu 

rapidamente o Fu Yongwu. 

"Desta vez, a Cidade da Paz vai ser animada", Fu Renxuan também sentiu uma leve dor de 

cabeça, "Desta vez, Ai Hui tem mais de cinco lótus da seca. Desde quando o mercado tem 

tantos lótus de seca? Haverá muitas pessoas babando sobre eles. A lótus da seca sempre foi 

irresistível devido à falta de mercado para isso”. 

Neste ponto do tempo, um subordinado apressadamente trouxe um pedaço de inteligência 

para a irmã mais velha da família Fu. 

Depois que ela leu o relatório, ela riu amargamente: "Desta vez, mais combustível será 

adicionado ao fogo, as coisas vão ficar sérias". 

Ao ler o relatório, Fu Renxuan não pôde deixar de rir amargamente também. 

"A Guilda de Anciões concordou em conferir o título de Mestre ao falecido Wang Shouchuan 

da Cidade do Pinho Central. O mestre Wang Shouchuan assumiu o cargo de professor na 

Academia do Pinho Central por várias décadas, trabalhando diligentemente e suando sangue e 

lágrimas todos os dias. Não só ele desempenhou um papel importante na Batalha da Cidade 

do Pinho Central, sua teoria é extraordinária e contém a sabedoria de nossos antepassados. É 

profundamente significativo...”. 

Se a família Fu pudesse determinar os antecedentes de Ai Hui, isso implicaria que outras 

pessoas também poderiam fazer isso. 

Esta decisão da Guilda de Anciões despertou muitas lembranças adormecidas antigas que 

poderiam empurrar Ai Hui para o coração das lutas no Avalon dos Cinco Elementos... 

 

 


