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Capítulo 299: Pico Subjugador de Deus 

O vento dourado assobiou acima do mar das nuvens e sob a cúpula azul do céu. A luz solar 

aqui era muito mais flagrante e ardente em comparação com quando chegou ao chão. 

Um pico de montanha raramente visto estava voando rapidamente. Elementalistas que 

passaram, olhou-o com curiosidade com seus olhos bem abertos. 

A topografia do pico da montanha era precipitada. De sua cintura para baixo, a montanha 

estava envolvida por nuvens, por isso parecia que uma grande folha de nuvens estava 

apoiando um pico da montanha. 

Havia uma lagoa de prata feita de metal no cume e a água da lagoa era tão clara que o fundo 

da lagoa podia ser visto. As paredes que cercam a lagoa foram gravadas com padrões 

complicados e prateados. A luz circulava dentro desses padrões ao longo das paredes, uma 

rodada atrás da outra implacavelmente. 

A lagoa gerou um fluxo constante de água. O vapor fino que flutuava em torno do cume 

convergia com a luz solar para formar um arco-íris. 

A água da lagoa transbordante serpenteava e seguia os enrolamentos da montanha para 

formar uma cachoeira. De longe, parecia um trecho branco de seda de neve brilhante. Caindo 

nas nuvens, a cachoeira formou a névoa incessantemente. 

O pico da montanha estava alinhado com árvores que fornecem sombra e as vigas antigas 

duras e sólidas pendiam, atingindo as nuvens e a névoa como uma âncora e as correntes 

pendiam de um navio. Fios e mechas de energia elementar da madeira voaram para cavernas 

da montanha. No fundo das cavernas, havia uma lava furiosa e sua entrada cintilava com um 

brilho vermelho ardente, parecido com a respiração e batimentos cardíacos de um animal 

mítico. 

Foram encontradas nove cavernas de lava em toda a montanha e foram conectadas por uma 

linha de prata, como se fossem estrelas de uma constelação no céu. 

Havia alguns terraços de diferentes alturas dispostos desordenadamente no pico da 

montanha. Havia edifícios em todos os lugares: um pavilhão, um pagode, uma torre de flecha e 

um castelo de gelo escondido ao pé da montanha, entre as nuvens e a névoa. O mais atraente 

foi um palácio localizado ao lado da lagoa de prata na cimeira. 

Cada edifício emitia diferentes, fracos raios de luz. Eram as energias elementares de metal, 

madeira, água, fogo e terra. 

As luzes emitidas se misturaram umas com as outras para formar uma enorme cúpula de luz 

que envolveu e rodeou todo o pico. Esta camada de leve cobertura de luz estava perto de ser 

transparente, mas, ocasionalmente, um magnífico raio de luz piscava o topo da cobertura, 

lembrando as pessoas da existência da cúpula. 



 
2 

A montanha se moveu de forma constante, o vento de metal frio penetrante incapaz de detê-

lo. 

Havia quatro palavras vermelhas, ‘Guardião dos Cinco Elementos’ gravada em uma das 

paredes do penhasco. A caligrafia era forte e poderosa. 

Ao lado das palavras estava o emblema da Guilda de Anciões, uma marca que mostrava que 

essa montanha pertencia a eles. 

"É tudo graças a você, ou então teríamos que viajar de carro de bambu e não nos sentiríamos 

tão à vontade". 

O homem que falou ficou no pico admirando a paisagem. Ele não podia sentir o vendaval 

agitado de forma alguma. Ele só podia sentir o mar de nuvens sob seus pés se movendo para 

trás tão rápido quanto um raio. 

Ele era alto e tinha braços longos. Ele parecia mais velho do era, o que contribuiu para a aura 

majestosa que o cercava, mesmo quando ele estava casualmente. 

Shi Xueman olhou para Jiang Wei por trás. Eles não se viram por três anos e Jiang Wei tornou-

se ainda mais maduro e estável. Ela tinha mais notícias e sabia que muitos dos mais altos 

pensavam muito neste homem, o jovem líder de uma pequena equipe na Divisão da Borda do 

Céu e seu futuro. 

Sang Zhijun ficou muito feliz por ver Jiang Wei também, uma vez que eles foram parceiros por 

dois anos e se comportaram bem. 

Três anos atrás, após a partida de Ai Hui, Jiang Wei rejeitou o convite de Shi Xueman e se 

juntou à Divisão da Borda do Céu sozinho. Ele trabalhou todo o caminho do fundo como 

soldado, até o pequeno líder de equipe que ele estava atualmente.  

Sang Zhijun assumiu o papel de assistente de Shi Xueman e ajudou-a a organizar e gerenciar as 

tropas. 

Sang Zhijun apresentou: "Este é o Pico Subjugador de Deus recentemente fabricado. É mais 

rápido do que a Nuvem Flutuante Ardente e tem maior poder de defesa e ataque. Esta é, nos 

últimos anos, a maior conquista da Guilda de Anciões. O lançamento do Guardião dos Cinco 

Elementos enviou Nuvem Flutuante Ardente e os carrinhos de bambu para o lixo. A Guilda dos 

Anciões usou isso em uma missão diplomática para exibir seu poder. Você pode dizer contra 

quem ele será usado contra apenas pelo seu nome ‘Pico Subjugador de Deus’". 

Os olhos de Jiang Wei se iluminaram. "Quem sabia que a Guilda dos Anciões manteve algo tão 

bem escondido!" 

O Sangue de Deus se chamava de Nação de Deus e os praticantes eram chamados de 

elementalistas de deus, por isso, foi sem dizer que o “Pico Subjugador de Deus" tinha como 

objetivo lidar com eles. 

Shi Xueman concordou. "Embora eles se baseassem na teoria do Mestre Wang, a Guilda de 

Anciões deve ter seu próprio talento para que eles possam criar algo tão grande". 
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Jiang Wei ficou atordoado. "Qual mestre Wang?" 

Sabendo que não tinha sido clara, Shi Xueman explicou: "O professor de Ai Hui, Wang 

Shouchuan. A Guilda de Anciões já decidiu conferir o título de "Mestre" para Wang Shouchuan, 

exceto que ainda não o anunciaram. O plano de [Tratar A Cidade como um Pedaço de Pano] 

tinha sido enviada para a Guilda de Anciões como o mais alto segredo. Ouvi dizer que durante 

esses três anos, a Guilda de Anciões tem concentrado suas pesquisas sobre ele e, de fato, os 

resultados foram produzidos”. 

Ai Hui, Wang Shouchuan... 

A imagem sufocante da guerra final da Cidade do Pinho Central surgiu automaticamente na 

mente de Jiang Wei, fazendo com que ele sentisse todo tipo de emoções subindo em seu 

coração. Wang Shouchuan não era um indivíduo bem conhecido com realizações memoráveis. 

Qual foi a reação de Ai Hui ao ouvir esta notícia? 

Pensando sobre esse companheiro único, Jiang Wei não pôde deixar de perguntar: "Onde está 

Ai Hui? Não ouvi falar dele como se ele estivesse evaporado deste mundo". 

Shi Xueman respondeu: "Esse sujeito viverá muito bem, onde quer que esteja". 

Jiang Wei sentiu-se à vontade. "Haha, isso é verdade". 

O nome "Wang Shouchuan" trazia certa escuridão e bravura e não era adequado para uma 

conversa casual, então Jiang Wei iniciou uma mudança de tópico. "O Pico Subjugador de Deus 

exige quantos elementalistas? Existem requisitos mínimos em termos dos domínios dos 

elementalistas? Quando a linha de frente estará equipada com ele?" 

Sang Zhijun respondeu com toda a familiaridade: "Elementalistas têm que alcançar a 

Externalização Elementar e qualquer tipo de elemento pode opera-lo. Um mínimo de cinco 

elementalistas é necessário para controlá-lo, mas cerca de cinquenta serão necessários para 

desencadear todo o seu potencial. Claro, isso é no caso de não existir um especialista. Se 

houver especialistas, é necessário menos mão-de-obra. Um mestre pode controlar todo o Pico 

Subjugador de Deus sozinho. Quanto a quando a linha de frente será equipada, não tenho 

muita certeza.”. 

Shi Xueman acrescentou: "O segundo Pico Subjugador de Deus está prestes a ser completado e 

será dado à Divisão da Borda do Céu. O nome que sua divisão sugeriu para a Guilda de Anciões 

já foi aprovado. Sangue Sagrado. Ouvi dizer que o nome se originou dos restos de um livro que 

falou sobre a terra bizarra, onde o Sangue Sagrado foi à primeira espada demoníaca1. Havia 

uma fileira de pequenas palavras, "consumir o Sangue Sagrado para conhecer o seu gosto". O 

líder de sua divisão realmente gostou desta frase. A Guilda de Anciões sentiu que este nome 

simbolizava a determinação envolvida neste jogo de morte entre Avalon dos Cinco Elementos 

e elementalistas de deus”. 

Jiang Wei murmurou: "parece muito agressivo". 

                                                           
1
 Creio que isso seja uma referência a espada de sangue de Wei Sheng, em World of Cultivation. 
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"O Pico Subjugador de Deus é bom, mas se é ou não capaz de mudar o resultado da guerra, só 

podemos descobrir após o combate. O problema agora é que o Pico Subjugador de Deus 

absorve ingredientes muito rápidos. O fornecimento de material de nuvem está começando a 

se tornar um problema. O material baseado em nuvem produzido pela Vila Paleta de Nuvem 

foi colocado em tudo isso, fazendo com que o preço do mercado subisse exponencialmente. Se 

esse problema de oferta não for resolvido em breve, o Pico Subjugador de Deus não poderá 

ser contratado extensivamente na linha de frente, e um terceiro não será produzido no futuro 

próximo.” 

Shi Xueman apontou esse problema calmamente. 

"É sempre uma coisa boa". Jiang Wei era um cara prático. Ele sempre esteve na linha de frente 

e entendeu melhor. "As pessoas precisavam de algo para estimular sua moral. Pelo menos eles 

sabem que a Guilda de Anciões está realmente fazendo algo em vez de conspirar uns contra os 

outros". 

Shi Xueman não pode deixar de se sentir preocupada. "Os soldados na linha de frente estão 

com uma moral tão baixa?" 

"Muito baixa". Jiang Wei acrescentou impotente: "Nós não conseguimos nenhuma vitória 

digna, e perdemos o Recanto da Areia Amarela e a Pradaria de Fogo em vez disso. Muitos 

inimigos costumavam serem amigos e ninguém quer lutar assim. Não apenas nós, mas 

também o outro lado. A Floresta de Jadeite é independente e as pessoas estão mais separadas 

agora. Sigh, o conflito entre novos cidadãos e famílias influentes é mais intenso do que nunca". 

Shi Xueman ficou quieta por um tempo antes de pedir-lhe para continuar. 

"O Sangue de Deus está fazendo muito esforço para se encaixar com os novos cidadãos. Além 

disso, o processo de elementalistas que se convertem em elementalistas do sangue é muito 

mais seguro e mais fácil agora. O Sangue de Deus promete que esses elementalistas poderiam 

juntar suas famílias e até aumentar os novos cidadãos do Território Velho que tinham famílias, 

por isso, podem levá-los para viver uma vida melhor, vacilando suas decisões de forma natural. 

Você definitivamente conhece mais sobre as famílias aristocráticas do que eu”. 

Shi Xueman conhecia de fato. 

Desde que a Floresta de Jadeite tornou-se independente, ele indubitavelmente deu um 

exemplo para as famílias aristocráticas. Embora, tendo aprendido a lição dos erros anteriores, 

a Guilda de Anciões realizou um controle ainda mais rígido sobre Mar da Nuvem Prateada e a 

Vila Paleta de Nuvem. Mas a vasta Região Selvagem ocupava oportunidades ilimitadas. 

Shi Xueman sabia muito mais. Ela hesitou antes de falar suavemente, "a Guilda de Anciões está 

considerando se deve ou não conceder às pessoas a liberdade de construir cidades na Região 

Selvagem". 

Sang Zhijun deu um grito alarmado enquanto Jiang Wei ficou tocado. 

Isso causou a Shi Xueman hesitar em continuar, mas ela fez de qualquer maneira, calmamente: 

"Para os mais altos, basta que a linha de frente persevere. Qual o ponto de agarrar o Recanto 
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da Areia Amarela e Pradaria de Fogo de volta? Elementalistas podem se tornar elementalistas 

de deus, mas não campo não pode voltar, já que foi corroído pelo veneno de sangue. Não 

pode ser restaurado mesmo que recuperemos.”. 

Ao ver a expressão sem alma de Jiang Wei, Shi Xueman também ficou cabisbaixa. 

Obter o Recanto de Areia Amarela e a Pradaria de Fogo de volta tinha sido seu slogan de 

guerra e Jiang Wei testemunhou inúmeras pessoas sacrificando suas vidas por isso. O fato de 

que isso fosse apenas uma farsa foi difícil para Jiang Wei digerir. 

Jiang Wei perguntou de repente: "Se for esse o caso, por que lutar contra o Sangue de Deus? 

Por que não negociar?”. 

"O Sangue de Deus não está para negociação". Shi Xueman sacudiu a cabeça. "Você não acha 

estranho? A rapidez com que o veneno do sangue está corroendo o Recanto de Areia Amarela 

e a Pradaria de Fogo é tão rápido, mas você já ouviu falar da Região Selvagem sendo 

corroída?" 

Jiang Wei ficou atordoado. 

Dando a ele um olhar, Shi Xueman continuou: "Enquanto o motivo ainda é desconhecido, a 

Guilda de Anciões está certa de que o veneno do sangue não pode invadir a Região Selvagem 

". 

Jiang Wei entendeu rapidamente. "Então, o Sangue de Deus só pode expandir-se em nossa 

direção?" 

"Sim. O Sangue de Deus tem três direções para expandir-se: o Mar da Névoa Prateada, o 

Território Antigo e a Floresta de Jadeite, mas, em última análise, será contra nós", acrescentou 

Shi Xueman, "pelo contrário, se não conseguirmos reconstruir o Avalon dos Cinco Elementos, a 

energia elementar será incapaz de circular, só irá murchar, nos fazendo enfraquecer. Por isso, 

podemos avançar apenas na direção da Região Selvagem e obter recursos a partir daí. 

Conseguir terra suficiente nos permitiria reconstruir Avalon of Five Elementos”. 

Pensando em sua própria missão, algo surgiu sobre Jiang Wei. "O Avalon dos Cinco Elementos 

menor é um julgamento?" 

"Sim." Shi Xueman continuou: "A linha de frente é uma tela protetora para obstruir a expansão 

de Sangue de Deus. Seu objetivo é ganhar mais tempo para a reconstrução do Avalon dos 

Cinco Elementos. A Guilda de Anciões criou o Pico Subjugador de Deus com a esperança de 

que ele possa ficar de guarda e avançar de forma constante, de modo a reduzir o número de 

tropas de elite necessárias na linha de frente. A Guilda de Anciões também espera encontrar 

um método para destruir o Veneno de Sangue na Região Selvagem". 

De repente, os três caíram em silêncio. 

Somente o silêncio descrevia adequadamente suas emoções complicadas. Houve decepção, 

esperança, mal-estar, indecisão, e mais, eles estavam perdidos. 

O futuro era uma página em branco, como um lugar distante envolvido em uma névoa densa. 


