
Capítulo 308: O Pagode da Borda Oculta 

 

Cidade de Prata era uma cidade localizada no parta maior do Rio da Névoa Prateada. Foi 

também a maior cidade do Mar da Névoa Prateada. 

Havia um grande dique que estava entre duas montanhas altas e imponentes, completamente 

niveladas com os picos das duas montanhas. O dique tinha mais de três mil metros de altura, 

fazendo com que a cordilheira alta que o circundasse parasse comparativamente pequena e 

pouco estimulante. 

O Dique da Névoa Prateada foi uma das construções mais magníficas do Avalon dos Cinco 

Elementos. Após gerações de reforços, sua altura aumentou. A sua construção durou 

oitocentos anos. A construção foi oficialmente completada quando o ponto mais alto do dique 

nivelou com os dois picos das montanhas ao lado. 

A parte mais impressionante do Dique da Névoa Prateada era o seu gigantesco portão de 

escora. 

Como um enorme monstro pré-histórico, estava dormindo e apenas acordou do sono no 

primeiro dia de cada mês. O rugido do Rio da Névoa Prateada derramaria em torrentes, 

tornando-se uma enorme cachoeira. Quando a luz do sol se refletiu sobre isso, parecia uma 

poderosa cachoeira crescente que era composta de inúmeras espadas de prata. 

Sob o Dique da Névoa Prateada, havia uma cordilheira. Nos dois lados do Rio da Névoa 

Prateada, havia florestas de pagodes densamente embaladas. Os Pagodes eram algumas das 

estruturas mais comumente vistas nas margens do Rio da Névoa Prateada. Eles também 

possuíam as características únicas do Mar da Névoa Prateada. A maioria desses pagodes 

brilhava com um brilho metálico, lembrando espadas apontadas para o céu, quando vistas de 

longe. 

As terras dos dois lados do Rio Névoa Prateada eram extremamente caras. Esta era a melhor 

área da Cidade de Prata e cada pedaço de terra estava sendo totalmente utilizada. Assim, os 

pagodes, que era um tipo de estrutura que raramente era encontrada em outros lugares, 

tornou-se o emblema da Cidade de Prata e do Mar da Névoa Prateada. 

O Mar da Névoa Prateada estava fortemente protegido para evitar que alguém entre. Nos 

olhos de muitas pessoas, era um lugar extremamente misterioso. Uma entrada única custaria 

uma quantidade considerável de Pontos de Mérito Celestiais. 

O espaço aéreo do Mar da Névoa Prateada era restrito ao voo e também era protegido por 

elementalistas de patrulhamento. 

O mundo que estava envolto por uma névoa prateada sem limites atrás do majestoso Dique da 

Névoa Prateada não era tão frio quanto o que todos pensavam, embora muito poucas pessoas 

soubessem disso. Em contraste, estava anormalmente movimentado com a atividade. 



Havia também poucas pessoas que sabiam que havia três ilhas no Mar da Névoa Prateada. 

Cada uma das três ilhas tinha um pagode. Esses pagodes foram chamados de Pagodes dos 

Anciões, especialmente projetados para os Anciões atribuídos ao metal da Guilda de Anciões. 

Os Anciões atribuídos ao metal viveriam e treinariam nesses pagodes, usando livremente a 

energia elementar do metal lá. Deste modo, pode-se ver o quão imponente e prestigiosa foi a 

Guilda de Anciões. 

A eficiência de treinamento nos Pagodes dos Anciões foi inúmeras vezes melhor do que o 

mundo exterior. Apenas um Ancião poderia desfrutar desses privilégios superiores. 

E por isso, o concurso periódico para os lugares na Guilda de Anciões foi extremamente 

intenso. 

Havia uma regra de que cada período da Guilda de Anciões poderia ter no máximo três 

Anciãos com o mesmo atributo elementar. Isto era para equilibrar os cinco elementos na 

Guilda de Anciões. 

Na realidade, a Guilda de Anciões do presente mandato tinha apenas dois Anciões atribuídos 

ao metal. 

Os três pagodes foram chamados Pagode da Pureza, Pagode do Refinamento e Pagode da 

Borda Oculta. Atualmente, apenas o Pagode do Refinamento e o Pagode da Borda Oculta 

estavam ocupados pelos Anciãos. O Pagode da Pureza estava vazio há muitos anos. 

Cada um dos dois Pagodes de Anciões não abrigava apenas um Ancião. Pelo contrário, os dois 

Pagodes dos Anciões foram superpopulosos. 

Os treze anciãos foram altamente reverenciados e poderosos. Todos os dias, havia muitos 

assuntos importantes e problemas triviais para que eles pudessem decidir e resolver. Os 

anciãos sozinhos não conseguiam terminar de lidar com tantas coisas. 

Além dos próprios Anciões, havia outras pessoas que viviam nas Pagodes dos Anciãos também. 

Foi a maior honra para aqueles que poderiam estar lá para ouvir os ensinamentos dos anciãos 

ou esperar pelos Anciões. Como tal, essas pessoas estavam extremamente orgulhosas de si 

mesmas. Eles eram especificamente conhecidos como atendentes de pagodes. 

Se a Divisão da Borda do Céu e a Divisão de Infantaria fossem as espinhas dorsais do Mar da 

Névoa Prateada, então os três Pagodes dos Anciões eram o cérebro do Mar da Névoa 

Prateada. 

Neste ponto, o Pagode da Borda Oculta estava silencioso e solene, com exceção de uma voz 

viva. 

"Uau, ele é realmente extraordinário. Depois de desaparecer sem deixar rastro nos últimos 

três anos, no momento em que ele apareceu, ele matou uma Sentinela de Areia. Lótus de Fogo 

da Seca? Por que eu não pensei nisso?" 

Todos os assistentes de pagodes ficaram em silêncio com a cabeça abaixada. 



A voz veio de um casulo incandescente de prata de dez metros de altura. O casulo 

incandescente de prata era composto de energia elementar do metal concentrada. Energia 

elementar do metal concentrada era obtida a partir da névoa prateada através das armas 

penduradas sob o beiral do telhado em cada nível do pagode, e depois se reuniram no ápice 

do pagode. Posteriormente, os fios da energia elementar do metal materializaram-se em um 

pilar de energia elementar prateado que desceu do ápice do pagode e formou este casulo 

brilhante e prateado. 

O casulo brilhante pode parecer parado, mas, na verdade, estava girando a uma velocidade 

aterradora. 

Dentro do casulo brilhante, havia uma figura magra sentada em uma posição de pernas 

cruzadas. Ele era um dos membros do período atual da Guilda de Anciões, Yuchi Ba. 

A energia elementar do metal que os Anciãos não poderiam terminar de absorver seria 

dispersa no pagode. Assim, a concentração de energia elementar do metal dentro do pagode 

seria muito forte, fornecendo grande ajuda para treinar os atendentes de pagodes. 

No entanto, neste momento, ninguém estava absorvendo a energia elementar do metal. 

Todos estavam ouvindo atentamente o Ancião e tentando entender as implicações por trás de 

suas palavras. Os assistentes de pagodes seguiram o Ancião Yuchi por muitos anos. Eles 

sabiam que Ancião Yuchi sempre admirou Ai Hui. 

Três anos atrás, o Ancião Yuchi já havia pensado em alistar Ai Hui para Divisão da Borda do 

Céu. Embora tenha se aposentado do cargo de líder da divisão da Divisão da Borda do Céu há 

tantos anos, ele ainda teve uma enorme influência sobre a Divisão da Borda do Céu. 

No final, Ai Hui não se juntou à Divisão da Borda do Céu e a questão acabou com nada 

definitivo. No entanto, eles não esperavam que Ancião Yuchi continuasse a aparecer 

novamente. 

"Um gênio sempre será um gênio. Ele sempre está me surpreendendo", murmurou Yuchi Ba. 

Depois de pensar por algum tempo, ele de repente abriu a boca e disse: "Se eu me lembro 

corretamente, uma vez que a Guilda de Anciões decide conferir o título de Mestre à alguém, 

seus descendentes serão recompensados também, certo?" 

"Sim", uma mulher de quarenta anos respondeu sem expressão: "Seus descendentes devem 

estar dentro de três gerações dele. Além disso, seus descendentes só podem ser 

recompensados pela Guilda de Anciões". 

"Um mérito sempre será um mérito, um erro sempre será um erro. Temos que ser justos em 

distribuir recompensas ou punições. Passar minhas ordens e resolver esta questão". 

"Sim, de que ordem serão as recompensas?" 

"O Mestre Shouchuan fez uma contribuição extremamente grande. É claro que vamos 

preparar recompensas da mais alta ordem para os seus descendentes. Certifique-se de que 

esta seja bem divulgada. Qualquer um que tenha desempenhado um papel no serviço 



meritório do mestre Shouchuan também será recompensado. A Guilda não tratará 

injustamente os seus discípulos e descendentes”. 

"Sim!" 

"Promover Jiang Wei por um grau também. Ele continuará a supervisionar a Cidade da Paz". 

"Sim." 

Yuchi Ba não disse nada mais. 

O Pagode da Borda Oculta retornou novamente a um estado de silêncio absoluto. 

... 

Cidade da Paz. 

Ai Hui acordou com ressaca. Sua cabeça se sentia pesada e seu corpo estava dolorido. 

A última vez que ele bebeu foi quando ele ainda estava na Região Selvagem. Naquela época, 

eles sempre trariam algum álcool junto com eles para expulsar o frio de seus corpos. Depois de 

deixar a Região Selvagem, ele nunca mais tocou uma única gota de álcool. 

A reunião com Jiang Wei ontem à noite foi fabulosa. 

Quando os soldados que estavam guardando o salão de treinamento viram que Ai Hui havia 

acordado, eles se curvaram e o cumprimentaram: "O capitão está preocupado que alguém 

possa vir aqui e causar problemas para você, então ele nos pediu para ficar de guarda aqui e 

esperar até que você esteja acordado. Desde que você já está acordado, vamos nos despedir. 

Adeus.”. 

Esses poucos soldados eram muito respeitosos com Ai Hui. Em primeiro lugar, foi porque as 

habilidades que Ai Hui mostrou eram realmente poderosas. Em segundo lugar, eles poderiam 

dizer que o relacionamento de Ai Hui com Jiang Wei era extraordinário. 

Depois de se despedir de Ai Hui, eles saíram imediatamente. Tendo acabado de chegar à 

Cidade da Paz, eles tiveram uma grande quantidade de questões para enfrentar. 

Ai Hui sentiu um tom de calor no coração. Ele sabia que Jiang Wei se preocupava com sua 

segurança e ordenou que seus soldados ficassem de guarda no salão de treinamento. Quando 

viu seu salão de treinamento completamente devastado, ele não pôde deixar de rir 

amargamente. 

Todo o salão de treinamento foi quase totalmente destruído. Até metade do seu armazém 

havia entrado em colapso. Todos os prisioneiros da família Sha morreram no processo. Sha 

Wuduan não controlou seus ataques ofensivos contra Ai Hui.  

O plano de Ai Hui de usar os cativos para ganhar dinheiro desceu pelo ralo. 



Se não fosse o fato de que a área de isolamento de Lou Lan estava bem escondida e 

fortemente defendida, Ai Hui poderia realmente estar preocupado com o fato da Sentinela de 

Areia afetar o processo de atualização de Lou Lan. 

Ao pensar de volta à batalha, ele sentiu que todo o processo era incrível e extremamente 

perigoso. Um pequeno erro lhe custaria à vida. Além disso, quando ele pensou nos materiais e 

dinheiro que ele gastou, ele sentiu o coração partido. 

Por sorte, ele teve as sementes de lótus da seca. Eles foram uma surpresa agradável para ele. 

Ele nunca pensou que os lótus de fogo da seca poderiam gerar sementes de lótus. Durante 

todo o tempo, ele só planejava usar a habilidade dos lótus de fogo da seca de devorar a 

energia elementar da Terra para lidar com seu inimigo e alcançar a vitória. 

As condições necessárias para que os lótus de fogo da seca carregassem cabeças de sementes 

de lótus eram extremamente exigentes. Mesmo aqueles lótus de fogo de seca cultivados 

naturalmente podem não suportar as cabeças de sementes de lótus. Isso ocorreu porque a 

energia elementar da Terra circundante não era suficiente, fazendo com que eles morressem 

de desnutrição.  

Ai Hui não esperava que a família Sha trouxesse a Sentinela de Areia. Ele também certamente 

não esperava que os Guardas de Sha se devorassem e formassem a Sentinela de Areia. Isso 

concentrou a energia elementar da Terra dentro de sua Sentinela de Areia até um ponto que 

excedia a energia habitual das Sentinelas de Areia. 

As cabeças de semente de lótus de fogo da seca vieram ser uma surpresa para ele. Não havia 

apenas um deles, mas cinco. 

Ai Hui retirou cuidadosamente as cabeças de semente de lótus de fogo da seca. 

Ele nunca tocou esse material de alta qualidade antes. Ele não podia deixar de olhar para eles 

com curiosidade. 

Naturalmente, as sementes que foram carregadas de plantas tão extremas eram 

extraordinárias. As cabeças de semente de lótus de fogo da seca eram do tamanho da palma 

de um bebê. Elas eram lisas e macias, e elas eram de cor vermelha escura. As sementes dentro 

deles também podem ser vistas claramente. Cada semente foi coberta com uma casca exterior 

espessa e sólida. Indistintamente, pode-se ver um fio de fogo cintilando dentro de cada 

semente. Aquele fio de fogo era chamado de coração de lótus. 

O lótus da seca foi uma planta atribuída à madeira e se alimentou de energia elementar da 

terra. No entanto, os frutos que ele abrigava eram puramente elementares de fogo. Não se 

pode deixar de louvar o Criador por criar uma planta tão maravilhosa. 

O fogo era um fogo seco. 

Qualquer coisa neste mundo que possuía dois atributos elementares completamente opostos 

geralmente era considerado um material extremamente valioso. 



A parte mais valiosa do lótus de fogo da seca eram aqueles corações de lótus feitos a fogo 

seco. 

Ai Hui não sabia muito sobre os materiais atribuídos ao fogo, pois ele era atribuído ao metal. 

Quanto a Lou Lan, ele precisava de materiais atribuídos à terra. A razão pela qual Ai Hui sabia 

sobre as sementes de lótus de fogo, era porque os corações de lótus das sementes de lótus de 

fogo eram materiais de primeira classe para treinar o palácio do céu. 

Entre as cinco residências e oito palácios, o palácio do céu era o mais especial e místico. O 

palácio do céu geralmente estava envolvido com ataques psíquicos. 

No entanto, a mente era sem forma e era extremamente difícil e perigoso de se desenvolver. 

Esta também foi a principal razão pela qual havia poucas pessoas que se especializaram no 

desenvolvimento de seu palácio do céu. 

Todos sabiam dos benefícios de ter um poderoso palácio do céu. Mesmo que os indivíduos 

comuns não se atrevessem a desenvolver seu palácio do céu, eles ainda pensariam em 

maneiras de melhorá-lo. Como tal, um material de primeira linha como as sementes de lótus 

de fogo, tornou-se naturalmente o material altamente procurado pelas pessoas. 

As sementes de lótus foram extremamente úteis para um elementalista como Ai Hui, que se 

especializou no desenvolvimento do seu palácio do céu. 

Ai Hui cuidadosamente arrancou uma semente de lótus de fogo de uma das cabeças de lótus 

de fogo da seca. À medida que a semente de lótus de fogo fez contato com a mão dele, ele não 

sentiu nenhuma sensação de queimação, mas sim uma gelada. A cor de sua concha externa 

era vermelho escuro, tão escuro que quase parecia preto. Quando Ai Hui ergueu-se mais perto 

de seus olhos para examiná-lo, ele descobriu que havia veias finas que cresciam por toda parte 

que não podiam ser facilmente vistas a olho nu. 

Quando Ai Hui tentou determinar o que essas veias eram, a energia elementar em seu corpo 

de repente começou a subir, dando-lhe um choque. Ele imediatamente fechou os olhos e não 

olhou mais para as veias na casca exterior. 

Neste momento, a pele das sementes de lótus de fogo na mão de repente emitiu um leve 

brilho. 

 


