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Capítulo 8 – Trilha Mortífera 

 

 Quando Weed ficou online Mapan, Pale e Irene já estavam conectados. Romuna, Surka, 
Hwaryeong, Zephyr e os Geomchis logo logaram-se. 

 “Agora o que devemos fazer?” 

 Pale olhou para Weed. Weed não tinha nada especial para dizer então ele falou a respeito 
de coisas gerais. 

“Devemos comprar os suprimentos necessários para a viagem à Montanha Horom. O que mais 
precisamos?” 

 “Lanches! Nós precisamos comprar um monte de lanches.” 

 Geomchi deu sua opinião, que logo se transformou em um consenso. Irene e Surka sentiam 
muita falta da habilidade de cozinhar de Weed. 

“Faz um tempo desde que Weed cozinhou para nós.” 

“Está certo. Eu quero comer a comida deliciosa do Weed.” 

“Come-la nas montanhas não seria melhor? 

 O apetite de Zephyr cresceu astronomicamente. Então, Geomchi3 bateu no ombro dele. 

 “Huh. Huh, parece que você conhece o sabor da comida muito bem.” 

 “Sim, claro. A comida não tem um sabor melhor quando apreciada em um ambiente aberto 
ao invés de come-la em casa sozinho?”  

 “Certo, certo! Isso é verdade.” 

 Zephyr e Geomchi concordaram em comer. 

 Zephyr era um pescador experiente! Na verdade, você somente pode tornar-se um pescador 
se você não for preguiçoso. 

 Você tinha que se sentar em um local e desfrutar da pesca enquanto comia pratos de peixe! 

 Zephyr lembrou de cada prato feito por Weed. 

 Weed decidiu seguir as opiniões agressivas do grupo. 

 “Então eu simplesmente comprarei condimentos e utensílios para cozinhar.” 

 “Eu irei orientar você”. 

 Mapan precisamente lembrou-se dos fornecedores do Castelo dos Elfos Negros. Como um 
mercardor, esta era uma habilidade necessária. 

 Weed e Mapan circundaram o castelo dos Elfos Negros uma vez. As compras foram, 
habitualmente, algumas especiarias e condimentos. Eles compraram duas vezes a quantidade de 
um dia inteiro de compras.  

 “Nós podemos achar carne lá então deveríamos comprar mais ou menos. Carne fresca é 
melhor.” 

 Esta foi a opinião do Geomchis. Weed também não comprava ingredientes das lojas 
frequentemente.  

 Então nós deveríamos fazer isso desta forma? 

 Weed e seu grupo saíram do castelo dos Elfos Negros como se eles estivessem em um 
piquenique light.  

“Agora, vamos lá.” 

 “Wa, isso é uma caminhada na montanha!” 

 “Vamos lá! Nós devemos ir e comer carne grelhada!” 

 O grupo animadamente dirigiu-se para a direção onde era dito estar localizada a Montanha 
Horom. 

 Era realmente agradável subir a montanha. A suave brisa estava gelada, flores floresciam 
em todos os lugares. Borboletas voavam, passarinhos piavam. 

 “Parece como se nós realmente viéssemos aqui para jogar”. 

 Hwaryeong estava muito feliz. Esta sensação de caminhar nas montanhas era a melhor. 



 Caminhando ao longo do caminho feito entre as árvores, cuidadosamente seguindo a 
pessoa em sua frente. Contando histórias enquanto caminhavam, parecia que isso tornar-se-ia em 
uma grande memória. 

 Todo mundo sentia-se da mesma forma. 

 ‘Quem sabia que havia um lugar pacífico como este?’ 

‘Nós somente tentamos subir nosso nível até agora, portanto, nós vivíamos tão solitários’ 

 ‘Nós devemos ter tempos como estes’ 

 ‘Caminhando enquanto ganhamos fama e informação, isso não é tão ruim.’ 

 Então Surka ficou impressionada quando ela viu um buraco fundo no chão. 

 “Wow! Isso é incrível! Como pode um buraco grande estar em uma montanha deste jeito?” 

 Weed respondeu casualmente. 

 “Eles são pegadas de um monstro” 

 “Iss… Isso é uma pegada?” 

 “Sim.” 

 Quando eles viajaram um pouco mais, árvores estavam espalhadas por todo lugar. 

 “São os mistérios da natureza. Eu adoraria saber se uma tempestade veio.” 

 Weed olhou com atenção e identificou a situação. Era um terreno familiar. 

“Parece que monstros lutaram aqui” 

“Uma luta de monstros?” 

 “O dano indica uma luta entre monstros de nível médio”. 

 “Hiccup”1  

 O grupo então percebeu um pouco a gravidade da situação. 

 ‘O lugar em que estamos é a Cordilheira Yuroki.’ 

 O Reino de Rosenheim é um lugar relativamente seguro. Pelo menos lá é pequena a chance 
de morrer. Porém, na Cordilheira Yuroki, você tem que arriscar a sua vida. 

 “Eu irei olhar ao redor”. 

 Pale liderou primeiro, Zephyr e Surka também foram para dentro da cordilheira. Então 
quando um monstro surgiu, eles puderam realizar o seu melhor. Geomchis também 
desembainharam suas espadas.  

 Weed não achou necessário fazer isso, mas ele não parou o grupo de fazê-lo. No território 
dos Elfos Negros e Orcs não havia muitos monstros fortes. Monstros fortes somente aparecem no 
extremo e longínquo parque de cadeias de montanhas.  

 Monstros realmente perigosos viviam nas florestas vermelhas ou desfiladeiros. 

 Enquanto caçava com os Orcs, Weed sabia muito bem sobre os perigos da Cordilheira 
Yuroki. Havia um monte de lugares que ele não foi, mas ele pelo menos reconheceu os tipos de 
monstros que lá residiam. 

 ‘Eles dizem que os Yetis vivem na Montanha Horom. Temos enfrentado Yetis antes’ 

 Os Orcs Anciões nunca falavam a respeito da Montanha Horom. Eles disseram que a trilha 
era um pouco severa e que os monstros não a habitam muito. 

 ‘Sim, Yetis não são um grande negócio’. 

 Weed poderia mover-se livremente porque ele adquiriu um monte de informações a respeito 
da Montanha Horom. 

 Você poderia facilmente achar a Montanha Horom devido as diversas árvores e pedras 
misteriosas. 

 O movimento do grupo assemelhava-se a uma caminhada leve! 

 Eles pensavam na Montanha Horom como uma simples colina vizinha, mas quando eles 
viram a montanha real, sua altitude era enorme. 

 Eles inclinaram suas cabeças para trás, mas eles não puderam ver o topo. Ele estava 
inteiramente coberto por nuvens. 

 “É muito alta” 

                                                           
1 (NT = Soluço) 



 A inclinação era relativamente perigosa. Quase parecia como se estivessem subindo 
escadas. 

 “Wow! Se nós chegarmos ao topo da montanha a visão será maravilhosa.” 

 Todo mundo concordou com Hwaryeong. 

 ‘Nós seremos capazes de ver a vista em nossa subida’ 

 ‘O sol está quente, mas o vento está fresco, esse é o melhor clima para escalar uma 
montanha’. 

 O grupo começou a escalada. 

 Já fazia 2 horas desde que eles entraram na montanha! 

 Os monstros estavam longe de serem encontrados, eles somente repetiram 
categoricamente a escalada.  

 Geomchi espreguiçou-se e, parecendo entediado, falou: 

“Weed.” 

“Sim.” 

 “Não deveríamos comer desde que nós escalamos até agora? Estávamos indo comer no 
topo…..” 

 “Deveríamos?” 

 Weed olhou em volta. Todos pareciam famintos e assim, desde que ele disse isso, eles 
sentaram-se exaustos. 

 “Então devemos comer aqui.” 

 “Irene, Hwaryeong. Por favor preparem a carne grelhada. Mapan por favor recolha um pouco 
de lenha, Zephyr distribua os pratos. Seria ótimo se Pale acendesse o fogo.” 

“Sim!” 

 Todos apressaram-se para fazer as preparações para o jantar. 

 A fogueira foi feita, pratos e a carne do Castelo dos Elfos Negros logo foram preparados. 
Surka falou como se algo estivesse faltando: 

 “Aliás, nós só temos carne?” 

 “Não. Desde que viemos todo o caminho pela montanha nós temos que comer macarrão!” 

 “Macarrão? Onde nós podemos consegui-los? 

 “Espere um momento. Eu irei faze-lo rapidamente.” 

 Weed adicionou verduras silvestres e carne dentro da panela e os cozinhou. Ele estava 
fazendo um caldo. Então, implacavelmente, socou a farinha amassada. 

 *Tata Tak!*, fez o toque de Weed socando a farinha! 

 A farinha misturada dentro da água foi amassada. Quando a massa estava próxima de ser 
concluída, ele girou-a e alongou o macarrão.  

 Ele fez Ramen2.  

 O macarrão artesanal estava picante e transbordando suculência. Weed adicionou o 
macarrão no caldo fervente e esperou um pouco mais. 

 “Agora coma antes de ficar completamente cozido”. 

 “Wow! Parece delicioso” 

 Quando Surka rapidamente tentou colocá-lo em seus talheres, os Geomchis colocaram suas 
tigelas dentro do caldo. 

“Isso é o melhor”. 

 “Nós temos que ter ramen nas montanhas” 

 “Sim senhor! O que seria melhor do que grelhar carnes nas montanhas e comer ramen?” 

 “Tão refrescante. Legal!” 

 A comida popular de Weed! 

 Nas montanhas, ramen com carne e caldo refrescante é o melhor. 

 “Zzup… zzup…, mas mestre.” 

                                                           
2 (NT = tipo de macarrão oriental, composto por filamentos longos de massa mergulhados em caldo 

extraído de verduras, legumes, carnes e temperos.)  



 “O que há de errado, Geomchi2?” 

 “Neste ritmo, iremos comer todos os suprimentos de comida.” 

 Para os Geomchi que comeram todos os pães de cevada e, mesmo assim, morriam de fome, 
eles eram sempre sensíveis a quantidade de comida. 

“Está tudo bem. Nós temos o Weed” 

“Está certo.” 

 “Vamos comer sem preocupações”. 

 “Sim! Mestre!” 

 Desavergonhadamente, os Geomchis comeram toda a comida. 

 Os outros companheiros também comeram duas ou três vezes mais do que a quantia 
normal. Eles estavam em um piquenique, consequentemente, eles comeram mais. 

 “Eu comi bem. Kkeueuk!” 

 Com suas barrigas preenchidas, o grupo sentiu-se satisfeito.  

 “Então devemos começar a escalar novamente?” 

 Geomchi levantou-se assumindo a liderança. 

 Neste momento, a tensão em torno de Weed e seus companheiros diminuiu. Era uma 
montanha. Eles escalaram passo a passo e, em breve, chegarão ao topo. 

 Repentinamente uma névoa densa começou a cobrir a área. Não demorou muito para que 
as nuvens ficassem à vista. 

 “Está úmido”. 

 Hwaryeong abriu ambos os braços. 

 “Está refrescante.” 

 Zephyr secou sua testa. Não era suor, mas sim a mistura de umidade da alta atmosfera. 

 “A água estava fria e refrescante. Se eu viesse aqui com a Maylon isso seria ótimo” 

 Pale falou com um sentimento de perda. 

 A área do nevoeiro estimulou um sentimento místico. 

 Eles passaram pela neblina e a visão tornou-se clara novamente. 

 Weed olhou de relance para o topo. 

 “Nós estamos quase no topo Keuk!” 

 Todo mundo pensou que eles tinham alcançado o topo, mas não importa quanto eles 
olhavam para cima eles não podiam ver o cume. 

 As nuvens estavam bloqueando a visão! 

 O pessoal olhou à empolgante vista da montanha aparecendo no topo das nuvens. 

 Embora eles tivessem andado por um longo tempo, alguns poderiam dizer que era 
impossível de alcançar o topo da montanha. O Yeti estava lá na área coberta por neve. Um 
penhasco íngrime. 

 A inclinação da montanha era aguda e íngrime! 

 E lá no meio do caminho os Yetis estavam vivendo. Em razão da localização dos Yetis eles 
não poderiam avançar mais. 

 ‘É por isso que não vimos qualquer monstro até agora’. 

 Os Yetis gigantes, com sua pelagem branca, estavam prontos para encarar seus oponentes. 

 “De agora em diante vamos ficar prontos para lutar” 

 Weed recebeu os equipamentos e armaduras do grupo. 

 Espadas foram afiadas, armaduras foram limpas e passadas. 

 A sua perícia no artesanato aprimorou suas habilidades gerais. 

 Desde que eles já haviam comido, suas forças e resistências estavam perfeitas para a 
ocasião. 

 “Ok, Irene por favor nos abençoe. Pale irá distrai-los com suas flechas. Quando nós nos 
separarmos combata-os adequadamente.” 

 A batalha logo começou! 

 Pale atirou algumas flechas e conforme elas desceram três Yetis foram provocados. 

 “Kuwuuhhhh!” 



 “KulukKuluk!” 

 Monstros Yetis de nível 340! 

 Mas eles eram diferentes dos monstros que ele caçou com Seoyoon. 

 “KyaoKyao!” 

 Com sua espada Weed bloqueou o ataque do Yeti de pêlo branco, mas um feitiço que causa 
frio foi passado para ele: 

 

Seu corpo está congelando. 

Sua força foi reduzida. 

Sua velocidade de ataque e movimento foram retardadas. 

Efeitos adicionais: 

Você está mais propenso a pegar um resfriado. 

Em casos extremos, você pode congelar até a morte. 

 

 Cada um dos Yetis de alto nível tinham uma habilidade especial de transmitir frio. De fato, 
este realmente era o território de reprodução de Yetis! O clima é quente, mas com a elevação das 
Montanhas Horons a habilidade de transmitir frio dos Yets provou-se ser bem efetiva. 

 *JjeoJeoJeok!* 

 A espada de Weed, que esbarrou nas garras do Yeti, transformou-se em gelo. 

 “Tomem cuidado com as garras dos Yetis!” 

 Mesmo sem adverti-los, o resto do grupo já estava tendo problemas o suficiente. 

 Sempre que os Yetis atacavam uma temperatura extremamente fria podia ser sentida. O 
dano de gelo do ataque era terrivelmente assustador, imediatamente prejudicando a suas 
vitalidades, forças, e retardando sua velocidade de movimento. 

 “Abençoar! ” 

 “Por que é tão frio?” 

 “Porém, é refrescante.” 

 Embora eles também estivessem com frio, os Geomchis sentiam-se felizes por isso. 

 No outro lado do Continente de Versalhes, através da Planície do Desespero, pessoas 
tinham suportado o clima escaldante. Mas, dependendo da pessoa, também poderia sentir-se bem 
ao atacar enquanto transpira abundantemente. 

 *Grin!* 

 Os olhos de Geomchi3 e Geomchi5 se encontraram. Ao longo dos anos, eles estavam aptos 
a entender os pensamentos um do outro  

 “Eu irei assumir a frente.” 

 ‘Então eu irei tomar conta da retaguarda’. 

 Geomchi5 e Geomchi3 focaram-se em um Yeti. 

 Um saltou para fora da parte frontal e o outro para trás, esquivando das garras do Yeti. 
Geomchi5 e Geomchi3 atacaram impiedosamente e mataram o Yeti. 

 Um método de luta em que eles arriscaram suas vidas! 

 Geomchi3 foi diretamente para frente do Yeti, atacando sua grande estatura enquanto 
movimentava seu corpo para desviar das garras. Inevitavelmente usando sua espada para atacar 
em ângulo enquanto reduz o dano tomado.  

 Qualquer um ficaria surpreso ao ver isto. 

 Com a enorme estatura dos Yetis, Geomchi3 tinha que evitar seu ataque e contra-atacar 
com a margem de um buraco de agulha. 

 Um ataque crítico e ele iria morrer instantaneamente. O ato era perigoso e similar a andar 
na corda bamba. 

 Porém, toda vez que Gemchi3 conseguia um acerto, todos aplaudiam.  

 “Wow! Isso é muito legal”. 



 Geomchi3 tornou-se tolerante e imune a dor! 

 Se você receber um ataque direto em Royal Road você também sentirá a dor. Embora o 
máximo de dor recebida seja apenas 20% da original, isso era suficiente para produzir uma dor 
aguda e deixar alguém dolorido.  

 Em razão da experiência de Geomchi3 em receber pancadas no mundo real, ele estava apto 
a rir da dor.  

 Geomchi também estava atacando o Yeti avidamente. 

 “Slash, Slash, Stab!” 

 Ele mirou apenas nas partes vitais. Partes como a coluna e perto do topo da cabeça! 

 Geomchi, entusiasticamente, empunhou sua espada. O poder de seus ataques tornou-se 
ainda mais fortes. 

 “Isso é divertido” 

 “Nós devíamos lutar também” 

 Depois que eles viram aquilo, Geomchi2 e Geomchi4 foram atrás do Yeti.  

 Geomchi3 ressentidamente exclamou: 

 “Se você estiver vindo para me ajudar, deveria atacar pela frente”. 

 “Desculpe, atacando por trás parecia mais divertido.” 

 “Você está fazendo um bom trabalho, por isso pensamos que você não precisava de nossa 
ajuda. Nós pensamos que você poderia derrotar facilmente aquele monstro. 

 “É claro.” 

 Geomchi2, Geomchi4 e Geomchi5 atacaram violentamente a retaguarda do Yeti. O Yeti 
furioso mudou seus planos. Quando eles atacavam ele iria virar suas costas. 

 Geomchi3 mudou para uma posição defensiva e chamou a atenção do Yeti. Ao fazer isto 
sua saúde foi lentamente sendo drenada. A espada e seus pés ficaram congelados. Nestas 
condições, mesmo um pequeno arranhão iria resultar em um dano significante. 

 Se não fosse pela benção de Irene e pela habilidade de polimento de armadura de Weed, 
ele teria morrido há muito tempo. 

 Era a batalha de vida ou morte de Geomchi3 com o Yeti!. 

 A força extraordinária de Geomchi2, Geomchi4 e Geomchi5 associado à sua coordenação 
de baterem no mesmo lugar ao mesmo tempo finalmente mataram o Yeti. 

*Kuuung!* 

 O corpo vagarosamente caiu no chão. 

 “Wow! Nós ganhamos!” 

 Para Geomchi3, o gelo atingiu a bainha de sua espada. Ele foi congelado até a perna e 
estava incapaz de se mover. 

 Enquanto eles estavam lutando contra um Yeti, Weed e Geomchi também estavam lutando 
utilizando a mesma estratégia usada pelos Geomchis. 

 “Eu irei tomar a frente.” 

 “Bem, faça o que quiser”. 

 O nível de resistência de Weed ultrapassou os 400; ela era inigualável a qualquer outra. 
Apesar do Yeti tê-lo atingido muitas vezes, o nível da resistência era alto o suficiente para mal 
arranhá-lo.  

 Weed já tinha visto os movimentos de ataque do Yeti enquanto estava viajando com 
Seoyoon. Eles eram perigosos, mas ele estava apto a atacar os Yetis um de cada vez. Tudo o que 
tinha que fazer era tomar cuidado com o frio e ele ficaria bem. 

 Sempre que Weed estava atacando o Yeti, Geomchi também desembainhava sua espada e 
atacava o mesmo lugar. 

 Em vez de sucessivos ataques fracos, o Yeti atacaria Weed e acertaria um ataque muito 
poderoso. Neste momento Geomchi atacaria a cabeça e o Yeti perderia toda a sua vida. 

 Weed também defendia e contra-atacava, de modo que os dois foram capazes de derrotar 
o Yeti.  

 Para o ultimo Yeti, Zephyr levou os danos enquanto Pale, Romuna, Hwayoung e Surka 
atacaram. 



 O Yeti era um monstro forte então estava apto a suportar muito dano, a dança de Hwaryeong 
não o afetava. Portanto, matar o Yeti levou bastante tempo. 

 Mas, lentamente, o Yeti começou a perder a sua saúde e eventualmente morreu. Todos os 
3 Yetis foram mortos. 

 Nós ganhamos! 

 Monstros difíceis capturados! 

 Monstros poderosos foram assassinados! 

 Esses monstros fortes…. Se eles não tivessem combinado suas forças teria sido impossível 
de matá-los. 

 Mapan levantou sua cabeça. 

‘ ‘É claro que como um mercador eu não posso fazer qualquer coisa, então eu evitei todas as 
lutas’. 

 Enquanto assistia a luta de Weed era impossível não ficar maravilhado. 

 A maneira como ele foi capaz de lidar com 3 Yetis de uma vez foi esmagadora. 

 Até para Weed, lutar com Yetis era uma tarefa árdua, mesmo com a benção de Irene a barra 
de HP de Weed estava lentamente diminuindo. Porém, a vida dos Yetis desapareceu primeiro. 

 Se outros Yetis avançassem para atacar Weed, enquanto ele estivesse lutando, Hwaryeong 
e Pale iriam finaliza-los. 

 De qualquer forma, Geomchi3, Weed e Zephyr dividiram os 3 Yetis. Eles tiveram que lutar 
contra cada um dos fortes monstros individualmente com raciocínio rápido e velocidade, atributos 
os quais ninguém mais tinha. Se eles não tivessem fé completa em si mesmos a luta contra os Yetis 
tornar-se-ia uma tarefa impossível. 

 Nestes tipos de situações emergenciais, a competência do grupo pode ser medida por quão 
bem eles podem adaptar-se às circunstâncias.  

 “A experiência não é brincadeira.” 

 Irene chamou a janela de informações de seu personagem e sorriu. Embora tenha sido difícil 
matá-los, os Yetis deram uma tremenda quantidade de experiência. Dos Yetis mortos eles puderam 
adquirir grandes bastões e alguns minérios. 

 Mapan primeiro recolheu a pilha de itens e colocou em sua mala. 

 “Agora, vamos apanhar o próximo Yeti” 

 Quando Pale disse aquilo, Weed desencorajou a ideia. 

 “Espere um minuto Pale, há algo que eu preciso fazer primeiro”. 

 “Alguma coisa que você precisa fazer? 

 “Nós temos que cuidar da pilha de itens”  

 Weed pegou sua Faca de Esculpir. 

*SagakSagak!* 

 Do cadáver do Yeti ele extraiu couro e carne. Ele, então, separou os ossos de acordo com 
a sua classificação. 

 Era apenas pela sorte que carne ou couro iriam cair, mas com as habilidades intermediárias 
de costura e culinária ele era capaz de extraí-los.  

 O nível de sua destreza e o nível de domínio de suas habilidades atribuiriam o quanto de 
itens ele poderia extrair. 

 “Eu entendo o porque de você estar coletando carne, mas couro?” 

 Hwayoung perguntou, sentando-se próxima a Weed. 

 Mas Weed não parou sua faca. 

 “É frio ao redor das Montanhas Horom. Você nunca sabe quando eles tornar-se-ão úteis. 

 Weed estava extraindo carne, couro e ossos. 

 Nada foi jogado fora do cadáver do Yeti. Naquele instante, o corpo gigantesco dos Yetis foi 
desmembrado. 

 Sempre que Weed lutou contra os Yetis ele coletava o couro. 

 Uma caçada transbordando emoções e suspense! 

 Com somente um pequeno erro, o grupo poderia ser totalmente exterminado. Assim, o grupo 
foi forçado a se concentrar exclusivamente na caça. 



 O mais frequente possível, Pale tentaria atrair a atenção de 4 ou 5 Yetis de uma só vez, mas 
às vezes alguns tentariam atacá-lo. Quando isso acontecia, Hwaryeong iria ajudar. Ela usaria a 
confusão, sua habilidade especial, uma técnica que colocaria os Yetis para dormir.  

 “Dança Fascinante!” 

 Um imenso ataque ofensivo! 

 Era uma tolice dançar na frente do Yeti, sabendo que lá havia um alto risco de perder a sua 
vida. 

 Os olhos de Geomchi iluminaram-se. 

 “A jovem dama é impressionante. Seus movimentos são muito flexíveis.”  

 Geomchi2 disse: 

 “Você também pensa assim mestre? Não há movimentos incomuns dos tornozelos e da 
cintura.”  

 “Você está certo. É uma dança muito legal. Parece estar em um nível avançado. Ela não 
pode ser aprendida dentro de um dia ou dois. 

 Os Geomchis estavam analisando os movimentos de Hwaryeong. Para os Geomchis o corpo 
estava insculpido melhor do que qualquer outro! 

 No entanto, a concentração deles durou apenas 10 segundos. 

 Enquanto assistiam a dança de Hwaryeong, as bocas dos Geomchis ficaram maiores pouco 
a pouco e, finalmente, eles começaram a salivar abundantemente. 

“Heh.” 

 “Isso é tão legal!” 

 Os Geomchis não estavam interessados na luta, mas preferencialmente na dança de 
Hwaryeong. 

 Felizmente, naquele momento, a grande crise do grupo chegou ao fim e a dança foi 
concluída. 

 Os Yetis que assistiram a Dança Fascinante caíram no sono, com seus rostos corados. 

“Keuheoheom!” 

 Os Geomchis mataram cada Yeti que não foi afetado pela dança de Hwaryeong. 

 Embora Geomchi5 também tenha pensado na situação da mesma forma, ele não mostrou 
sua concordância tal como o fizeram Geomchi2, Geomchi3, Geomchi4 e Geomchi.  

 “É uma honra morrer pela minha espada” 

 “Vamos nos casar!” 

 “Você não pode ser ganancioso. Jovem dama, que tal você tentar ser minha namorada 
apenas uma vez?” 

 Geomchi, Geomchi2, Geomchi3 e Geomchi4 estavam lutando com seus espíritos de luta e 
o grupo foi capaz de caçar os Yetis em segurança. 

 Weed estava extraindo couro e carne, Geomchi2, Geomchi3 e Geomchi foram até Pale. 

“Pale-nim.” 

 “Si-Sim!” 

 A atenção de Pale foi rapidamente desviada. 

 Geomchi2 e Geomchi3 pareciam bandidos e criminosos por causa de seus rostos e seus 
corpos musculosos. O comportamento geralmente gentil estava longe de ser visto e a cor de seus 
olhos estava diferente. 

 A fortaleza invencível, a qual é mencionada para impedir o espírito de combate de outras 
pessoas ao ponto de ele não retornar. Algo que somente é possível para as pessoas normais que 
passaram por treinamento extremo. 

 Então Geomchi2 e Geomchi3 aproximaram-se com seus rostos tensos. 

 A face de Geomchi5 estava corada. 

 “Na próxima vez você pode trazer 5 Yetis? 

 Geomchi3 viu Hwaryeong e alargou seus ombros. 

 “6 também estão bom.” 

 Geomchi2 envolveu ambas as mãos em torno de seu rosto, como um garoto tímido. 

“Não, você pode chamar 7. Não é como se nós quiséssemos assistir a dança de Hwaryeong”. 



"......" 

 

*** 

 

 Eles subiram ao alto das Montanhas Horom e o grupo estava sentindo um frio extremo. 

 O chão foi coberto por neve até a altura de seus joelhos. Um vento afiado veio soprando e 
penetrando os seus pescoços. 

 “O vento está frio.” 

 Surka teve calafrios. 

 “Ventos deste tipo nos trarão o frio”. 

 O corpo de Pale estava todo enrolado enquanto ele andava. 

 Extremo frio, comparado com o resto do Continente Versalhes, parecia uma outra dimensão! 
Com este tipo de clima você transformar-se-ia em gelo enquanto fica parado. 

 Os Yetis intensificaram o frio ainda mais. 

 Pale recentemente puxou 3 Yetis, 2 deles foram postos para dormir pela Hwaryeong e 1 
estava em condições de segurança. 

“Está frio aqui”. 

 “Eu gostaria de ir rapidamente para um local mais quente” 

 O grupo estava ficando cansado do frio e queria partir. 

 Geomchi então olhou para o pico das montanhas. Eles tinham andado por um bom tempo e 
o pico ainda não estava visível. Estava ficando cada vez mais frio e a trilha estava ficando mais 
íngreme. 

 “É realmente incrível que a montanha seja desta altura.”  

 Geomchi tem viajado por um monte de montanhas ao redor do país. 

 Dentre aqueles que tomaram o caminho de um artista marcial, haviam poucas pessoas que, 
deliberadamente, isolaram-se em montanhas altas e íngremes. 

 Você pode sentir o frio severo e, em casos mais extremos, as estatísticas relacionadas ao 
combate (vigor, vitalidade, força e agilidade) diminuem. 

“Achoo!” 

 Em seguida, Surka espirrou. 

 Finalmente, os sintomas iniciais de um resfriado comum: 

 

Você pegou um resfriado 

Força Física diminuída em 20% 

Efetividade das habilidades diminuída em 30% 

Um resfriado pode levar a outras complicações. 

HP máximo e mana foram reduzidos. 

A utilização de habilidades de combate tende a falhar em razão do resfriado. 

 

 “Embora seja verão Eu peguei um resfriado. *Sniffle*!” 

 Enquanto espirrava Surka foi sofrendo serialmente.  

 O grupo não foi capaz de ir mais longe. 

 Em razão do frio, os Yetis tornaram-se, consideravelmente, mais difíceis de lidar, pois você 
irá pegar um resfriado e então perder sua capacidade de combate. 

 Weed pegou uma agulha e linha e começou a trabalhar. 

 Ele pegou o couro dos Yetis que ele havia embalado anteriormente e começou a cortar para 
fazer roupas. 

 “Elas não precisam ter um design. Apenas nos faça roupas quentes.” 



 Foi um pedido de Hwaryeong que estava, anormalmente, propensa a desfrutar diferentes 
tipos de roupas. Irene e Romuna somente queriam algo quente para vestir. 

 “Por favor esperem um pouco”. 

 A primeira roupa que Weed produziu foi dada para Surka. O couro dos Yetis era 
absurdamente grande e resistente. A primeira parte do couro foi cortada completamente porque era 
muito espessa e dura, assim o material não era uma roupa apropriada. 

 Para a alfaiataria o tecido mais leve era utilizado para costurar a roupa mais luxuosa. 
Portanto, confeccionar roupas de couro de coelho ou de veado era uma opção muito melhor. 

 As habilidades de costura de Weed continuavam insuficientes para costurar roupas rústicas 
de couro bruto. 

 ‘Embora pareça velha ela ainda esquentará.’ 

 As roupas feitas por Weed tinham um design básico. Haviam três camadas adicionadas ao 
couro, tornando-a grossa e durável e era feita para resistir ao ar frio. 

 A pele de Yeti foi conectada separadamente, o que deu os últimos retoques para as roupas. 
Elas pareciam como um casaco de peles branco, feito para suportar até mesmo o frio do Polo Norte. 

 ‘Casacos de peles são bons para climas frios.’ 

 Weed terminou as roupas. 

*Ttiring!* 

 

Roupas feitas do couro de Yeti: 

Durabilidade: 60/60 

Defesa: 25 

O couro de Yeti foi cortado, alterado e ligado para fazer a roupa. 

As roupas foram feitas com um toque delicado. 

Elas prevenirão que o frio e ventos extremos adentrem-nas.  

A pele branca anexada às roupas ajudará a manter a temperatura corporal. 

Requerimentos: 

Nível 150. 

Força: 600 

Opções: 

Resistência ao frio: 40% 

Quando a roupa for vestida todos os Yetis tornar-se-ão hostis. 

Em razão do seu peso a vitalidade irá diminuir. 

80 de redução em agilidade 

 

 Se você for olhar para a defesa ou para as opções da roupa ela poderia parecer inútil, mas 
ela era suficiente para mantê-los aquecidos. 

 Weed criou botas de couro Yeti, luvas, chapéus e os entregou para o grupo. 

 “Obrigado Weed-nim!” 

 Surka curvou-se e acenou com a cabeça. 

 Irene e Hwaryeong agradeceram com um grande sorriso em suas faces. 

 “Wow! Muito obrigado. Agora eu acho que irei sobreviver.” 

 “Não foi nada. É apenas natural que eu as faça”. 

 Weed disse palavras humildes, mas lá no fundo ele pensava diferente. 

 Ele já havia experimentado o frio miserável de províncias como Morata e isso o atormentou. 
Pegar um resfriado em razão das baixas temperaturas, ventos frios soprando ao longo da noite. 
Quando a tempestade de neve veio, tudo o que ele podia fazer era lamentar e gemer em razão da 
doença.  



 Ele mal teve a coragem de vencer o frio através da criação de uma estátua. Ele teve sorte 
algumas vezes graças a sua habilidade de costura, caso contrário, ele já teria congelado até a morte 
várias vezes. 

 Se ele tivesse congelado até a morte em qualquer circunstância, não teria sido possível 
vencer a batalha contra os vampiros. 

 Em razão dele já ter experimentado isso anteriormente, ele já sabia que o frio extremo nas 
Montanhas Horom iria piorar, pouco a pouco. 

 Quando ele fez as roupas certas, o grupo, possivelmente, não podia mais sentir o frio. 

 Não havia mais necessidade de temer o vento frio ou de ficar resfriado! 

 Weed deliberadamente fez roupas por esta razão. 

 O grupo não sabia quão quentes as roupas produzidas com as habilidades de costura 
poderiam ser, se ele as tivesse feito no momento em que eles entraram nas Montanhas Horom. 

 Se elas fossem um pouco desconfortáveis a responsabilidade seria da sua habilidade de 
costura. 

 Quando faminto qualquer comida servida teria um sabor delicioso e seria apreciada. 

“Eu irei vesti-las bem” 

 “Weed distribuiu uniformemente as roupas que ele fez para o grupo. 

 Geomchi3 e Geomchi4 vestiram a roupa feita de couro de Yeti e ficaram maravilhados com 
a sua qualidade. 

 “Após vestir estas roupas não está mais frio” 

 “Mestre, elas são realmente quentes!” 

 Os Geomchis estavam vestindo roupas de pele branca. 

 Weed e todo o seu grupo vestiram roupas grossas de pele branca. À primeira vista eles 
poderiam ser confundidos com um bando de ursos polares. 

 Os corpos dos Geomchis se recuperaram do frio e suas forças retornaram. 

 “Então, vamos continuar a escalada”. 

Geomchi2 vigorosamente respondeu: 

 “Mestre, não deveríamos primeiro disputar na subida?” 

 “Bom. É um começo”.  

 Os Geomchis avidamente correram montanha acima. Isso foi possível em razão de não 
haver quaisquer Yetis ao redor. 

 Weed e o resto do grupo hesitaram em seguir os Geomchis, mas eles eventualmente 
subiram depois de um curto período de tempo. 

 Geomchi5 repentinamente olhou para a parte inferior da montanha. 

 ‘Um mundo coberto por nuvens’ 

 As nuvens voavam de acordo com os movimentos do vento. 

 Eles estavam e um local muito mais alto do que a altitude do Castelo dos Elfos Negros. 
Terras e nuvens azuis estendiam-se por toda parte. 

 O peito do Geomchi5 estava preenchido com uma grande moral. Então, no calor do 
momento, sem se dar conta disto, ele gritou: 

 “Yahoo! Eu fiz isso!” 

 Do topo da montanha, com uma voz alta, sons de grito de viva! 

“YaYaYaYa!” 

“HoHoHoHoHo!” 

 O eco dos gritos podia ser ouvido. 

 Era exatamente o que Geomchi5 tinha imaginado em sua mente. Os sons do eco 
gradualmente ficaram mais altos. 

 E então…. 

*Kureureureureureureung!* 

*Ujikkeun!* *Kwangkwang!* 

 De repente, um rugido audível pôde ser ouvido. 

 Geomchi5 virou-se e olhou para o cume da montanha e sua face ficou pálida. 



 Não muito longe, a neve acumulada foi destruída. A neve se desintegrou e veio rolando mais 
para baixo. 

 Uma tremenda quantidade de neve foi varrida. Uma avalanche ocorreu. 

 Weed e Pale rapidamente se esconderam atrás de algumas rochas para evitá-la. 

 O chão fez barulho e tremeu, eles sentiram como se um poder ultrajante e grosseiro os 
tivessem atingido. 

 Muito tempo após o término da avalanche, os Geomchi não puderam ser encontrados. Eles 
perderam suas vidas para a avalanche. 

 Weed e o resto dos membros de seu grupo inevitavelmente tiveram que ficar e caçar os 
Yetis que estavam lá. 

 Em razão do clima frio da Montanha Horom eles tinham ido à procura de um bom lugar para 
caçar, mas eles não podiam faze-lo até os Geomchi voltarem. 

 Normalmente os outros não tocariam em nada e esperariam pelas ordens de Weed, mas 
agora foi um pouco diferente. 

 “Uma pessoa viva, conta como uma vida salva…’ 

 Geomchi5 pôde ser eleito como o principal culpado da situação e agora o resto do grupo 
sofreria as consequências. 

Weed passou seu tempo diligentemente caçando Yetis. 

 Geomchi tinha um período mais difícil de caça, mas ela estava sendo muito mais gratificante. 

 Todos, exceto por 2 ou 3 pessoas, que tinham que se prevenir em razão de seus níveis, 
correram a Montanha Horom logo atrás de Weed. 

 Weed somente pôde encher 30% de sua EXP. No nível 306, a experiência era muito difícil 
de ser obtida. Contudo, a caçada iria ser mais suave com o grupo, a experiência seria menor do 
que a obtida em uma caçada solo. 

 Quando Weed estava controlando o formidável Lorde Vampiro Tori, ele foi forçado a caçar 
para ganhar experiência e nível. 

 ‘E irei tomar conta desses caras da mesma forma que eu fiz com o Cavaleiro da Morte e 
Vampiro Tori’. 

 Embora ele possa não gostar que os outros saibam, ele poderia criar subordinados uteis 
com uma escultura e, em seguida, dar-lhes vida. Mas, em razão dele ter que pagar com sua 
experiência, não havia necessidade de usar esta habilidade constantemente. 

 Igualmente, convocar imprudentemente o Lorde Vampiro Tori também não era possível 
porque o suprimento de sangue de criaturas vivas devia ser, continuamente, dado a ele. 

 Embora para Weed, o desejo não foi completamente abandonado. 

 ‘Sem dúvidas, isso estava relacionado com sua missão.’ 

 A coroa de Fargo e o Graal de Helaine conduziram-no à missão da Legião dos Mortos-vivos! 

 Ele intuitivamente sabia que o Lorde Vampiro Tori e o Cavaleiro da Morte, Van Hawk, 
estavam associados à sua missão final. 

 Em seis dias os Geomchis estavam de volta ao Continente Versalhes. 

 Em exatas 24 horas de suas mortes, eles conectaram-se novamente. 

 Com sua cabeça curvada, Geomchi5 disse: 

 “Eu sinto muito. É minha culpa que nosso tempo foi atrasado.” 

 O Yeti com sua cintura curvada andou em direção ao grupo. Geomchi5 e Hwaryeong 
saudaram-no com uma dança e uma espada. 

 “Está tudo bem. Você não precisa ficar tão triste. Contudo, esta atitude de desculpar-se é 
realmente masculina.”  

 “Sim?” 

 “É realmente macho desculpar-se. É ótimo quando, sinceramente, se pede desculpas pelo 
que aconteceu.” 

“Hwaryeong-nim” 

 Os olhos de Geomchi5 estavam vermelhos. 

 Com a linda aparência e corpo perfeito de Hwaryeong, não havia possibilidade de não 
acreditar em suas palavras. Ela era tão bonita que eles não se atreviam a falar com ela. 



 Geomchi2 rapidamente curvou-se. 

 “Me desculpe. Desde que eu gosto de comer, até agora, eu tenho comido mais do que 
qualquer outro.” 

 Geomchi curvou-se respeitosamente. 

 “Por favor aceite minhas sinceras desculpas. Enquanto você estava preparando as refeições 
eu estava sendo preguiçoso.” 

 Os olhos dos jovens Pale e Zephyr viram algo que não foi agradável, eles pareciam 
desesperados.   

 ‘Entre tentar e capturar a mão de uma mulher há uma distância muito grande’. 

 ‘Devo dizer-lhes que a mão de uma mulher se parece como uma espada de madeira? Ela 
parecia similar a sensação de sentir a espada de um mestre.’ 

 Eles se desculparam desesperadamente na esperança de serem capazes de segurar a mão 
de Hwaryeong. 

 Mesmo assim Hwaryeong gostou disso. Irene, Romula e os demais a acolheram. 

 Então Hwaryeong e os outros olharam com surpresa. Eles não sabiam que tanto Geomchi 
quanto Geomchi3 estavam desta forma. 

 Em adição, o notável Geomchi4 subiu no topo da rocha e gritou: 

 “Yaaaaaaaaho!” 

 Envergonhados, Geomchi2, Geomchi3 e Geomchi4 começaram a escalar a montanha com 
Weed e seu grupo. 

 Graças a avalanche, a maior parte da neve já tinham sido dispersada, e agora o solo podia 
ser visto. 

 Plantas árticas cresciam por debaixo das rochas! 

 Weed diligentemente cavou as plantas e as usou como ingredientes. Eles estavam cansados 
de, constantemente, comer carne de Yeti.  

 A medida que eles subiam não era fácil encontrar Yetis. O terreno era provavelmente muito 
difícil para que os Yetis pudessem viver nele. 

 O grupo somente sabia que eles viviam em lugares montanhosos e altos. 

 O único momento memorável deles nas Cordilheiras Yuroki é subi-las. Nem mais, nem 
menos. 

 Contudo, quanto mais eles subiam, mais eles sentiam que eles tinham alcançado seus 
limites. 

 Um ser humano na vastidão da Mãe Natureza! 

 Um forte vento soprava, isso era quase o suficiente para fazer seus corpos voarem para fora 
da montanha, mas eles suportaram até ele se acalmar.  

 Com suas resistências quase esgotadas, cada passo tomado era mais penoso do que o 
outro. 

 Eles escalaram a montanha a pé, mas no momento em que eles viraram suas cabeças, um 
novo mundo foi descoberto. Eles finalmente atingiram o cume. 

 *Ttiring!* 

 

Você é o primeiro a escalar o pico da Montanha Horom! A mais alta montanha da 

Cordilheira Yuroki! 

Fama aumentou em 150 

Afinidade com a terra cresceu 1% 

Sorte aumentou em 3 

 

 Em razão do cansaço, o grupo achou algumas rochas sobre o vale e deitaram-se sobre as 
mesmas. 

 “Uwaahhh!” 



 “Ahhhh, isso machuca!” 

 As suas resistências estavam quase esgotadas e suas pernas latejavam com a exaustão, 
mas eles suportaram a jornada. 

 Era óbvio que a acrofobia3 de Surka não a teria permitido escalar a montanha sem ajuda. 

 Ao alcançarem o ponto mais alto da montanha, maior foi o sentimento de realização deles. 

 Pale disse: 

 “Nossa fama aumentou.” 

 Surka checou e assentiu com sua cabeça. 

 “Ela cresceu por uma quantidade relativamente grande” 

 Não era fácil para eles aumentarem a sua fama. Somente era possível através de missões 
ou lutando com monstros muito fortes. 

 Contudo, as missões que podiam subir suas famas somente o faziam por uma quantidade 
irrisória. 

 Pale esgotado disse: 

 “No início, nós somente escalamos a montanha por fama, mas isso acabou sendo uma 
grande ideia. Aliás, foi uma experiência gratificante.” 

 Embora ninguém mais do grupo tenha expressado seus sentimentos em voz alta, todos eles 
concordavam com Pale.  

 Weed e o resto do grupo fizeram um intervalo e deitaram no cume por um longo tempo e 
descansaram. Eles apreciaram a paisagem ao seu redor. 

 Um monte de montanhas da Cordilheira Yuroki estavam todas espalhadas. 

 As nuvens, as montanhas e até mesmo as planícies mais longínquas, todas elas faziam 
parte da natureza. 

 “Este lugar é incrível”. 

 Os olhos de Hwaryeong ficaram vermelhos. 

 A vista fornecida pela natureza era incrível. 

 O clima do Continente Versalhes era naturalmente instável, mas em razão desta incrível 
vista eles não podiam ser responsabilizados por estarem descartando este pensamento. 

 Andar a pé até aqui foi mais emotivo do que simplesmente olhar para as montanhas. 

 Os Geomchis desembainharam suas espadas. Eles começaram a escrever nas rochas 
próximas a eles. 

 

Geomchi esteve aqui. 

 

 Sem falhar, Geomchi2, Geomchi3, Geomchi4 e Geomchi5 também escreveram nas rochas. 
Esta era uma tradição coreana de marcar suas conquistas cada vez que eles atingiam um novo 
nível. 

 “Isso parece divertido”. 

 “Devemos fazer isso também?” 

 Pale e Surka riram e escreveram uma mensagem: 

 

Eu quero que Maylon veja isto. Próxima vez vamos vir juntos, somente nós dois. 

 

Surka esteve aqui e partiu! 

 

                                                           
3 (NT= Medo de altura) 



 O grupo percebeu que eles estavam perdendo inutilmente seu tempo e, assim, eles 
desceram da montanha. 

 Em comparação com a força utilizada para subir, descer foi muito mais fácil. Em seguida o 
grupo deslogou-se um a um para dar um tempo. 

 Todos eles estavam mentalmente cansados da subida realizada na Montanha Horom. 

 *Sweeeeeeakkkkk* 

 O vento golpeava como se fosse uma faca nas Montanhas Horom!  

 Weed vestia seu casco de pele de Yeti e ele retornou novamente à montanha. Ele tinha um 
objetivo. 

 ‘Fazer uma escultura da natureza aqui irá aumentar minha habilidade imensamente.” 

 O ato de criar em lugares sombrios favoreceria a aquisição da plena beleza da arte. 

 Estava difícil de respirar no topo da Montanha Horom em razão do frio extremo e dos ventos 
cruéis. Se isso pudesse ser superado seria um lugar com uma incrível e incomparável paisagem. 

 Weed pegou a Faca de Esculpir de Zahab. 

 ‘Se eu construir uma escultura aqui, talvez ela se torne uma obra-prima.’’ 

 Weed foi a procura de algumas rochas grandes no cume. 

 Naquele momento estava de noite. O céu noturno, sem poluição, e as estrelas estavam 
extraordinariamente brilhantes. 

 Ele teve que esculpir baseando-se na luz do céu noturno. 

 O vento estava muito rigoroso para acender uma tocha. Na verdade, o problema principal 
era a escuridão, não os ventos frios e fortes. 

 Os ventos estavam tão fortes que iriam soprar você para fora e congelar a escultura. 

 Felizmente, ele estava certo de que ele poderia fazer a escultura. 

 ‘Se eu esculpir a Seoyoon, eu iria, definitivamente, conseguir uma obra-prima’. 

 Mas Weed decidiu não esculpir Seoyoon aqui. 

 Ele não tinha intenção de ser apologético4 caso ele, coincidentemente, se reunisse com 
Seoyoon. Ele não queria mais ter medo dela. 

 Ele queria criar alguma outra escultura desta vez. 

 “Vovó, Hayan, eu. Eu quero criar uma escultura de minha família.” 

 O fato de que ele nunca esculpiu isso sempre tinha ficado em sua mente. 

 Apesar dele ter prometido não esculpir sua família até que ele tivesse subido seu nível em 
esculpir, ele começou a cortar e a esculpir a rocha. 

 No passado, a vida era dura depois que seus pais morreram. Ele teve que sustentar sua 
jovem irmã o que exigia dinheiro. Embora ele não tivesse nada, ele sempre prometeu tomar cuidado 
de sua irmã. 

 A iluminação era horrível, o ar era mofado e era húmido no porão. Era seu maior sonho viver 
em uma casa elevada. 

 “Está alto aqui. Você pode ver o nascer e o por do sol todos os dias.”  

 Descrever a sabedoria da vida era difícil, mas Weed tentou o seu melhor para não pensar 
em sua própria história. 

 Nas mãos enrugadas estava a inquietação e a dor. 

 Weed olhou diretamente e começou a relembrar velhas histórias conforme ele movia sua 
Faca de Esculpir. 

 Quando ele estava esculpindo os olhos de sua avó, ele parou por um momento. Ela estava 
transbordando com emoções e ele não sabia por onde começar. 

 “Mas, eu devo fazer isso antes que fique muito tarde”. 

 Weed moveu a sua Faca de Esculpir diligentemente. 

 Eventualmente, depois de cortar a estátua, um perfil começou a se formar. 

 De longe, o sol começou a nascer. 

 A luz do sol brilhou sobre a escultura e seus arredores. 

                                                           
4 (NT = Aquele que analisa, desenvolve e defende um pensamento, teoria, ideia ou posicionamento)  



 A neblina densa começou a desaparecer, juntamente com as características escuras do céu 
noturno. O céu começou a iluminar-se, isso foi outro dos mistérios da natureza. 

 Weed estava tão focado em acabar a sua escultura que ele não percebeu que o sol já tinha 
nascido completamente. Era diferente da primeira vez quando ele despreocupadamente esculpiu 
os Wyverns. Mas quando estiver completo, os resultados desse trabalho avançado devem garantir 
recompensas similares. 

 ‘Olhar para o nascer do sol não me dará um único centavo’ 

 A mentalidade perfeita de um muquirana! 

 Quando Weed esculpe ele tenta esquecer seu senso de tempo para ajudá-lo a se concentrar. 

 Para esculpir ele precisa reunir rochas, o que levaria um longo tempo. 

 Enquanto esculpia, ele tinha que prestar atenção a cada pedra que ele esculpiu com sua 
faca, além de pensar a respeito da escultura como um todo, que ele deveria criar para poder 
transparecer as emoções. 

 A estátua de sua avó, sua forma estava esculpida sem tomar qualquer intervalo de 
descanso. 

 Ele não pensou mais a respeito dos detalhes sutis da escultura. Ela estava fadada a ser 
insuficiente comparada com a de um escultor profissional. 

 Weed incluiu isso em seus pensamentos. Esculpindo até emoções podiam ser sentidas. 
Conforme ele esculpia, em sua mente, ele começou a imaginar a manifestação de uma escultura 
perfeita. 

O Escultor de Royal Road. 

 A profissão de um Escultor difere de uma típica profissão artesã.  

 Ferreiros fundem minérios tais como o ferro no forno e, em seguida, eles usam o metal 
fundido para criar armas e armaduras. 

 Cozinheiros conhecem receitas até certo ponto, mas se suas habilidades culinárias 
estiverem polidas, eles podem insolentemente descobrir que tipos de pratos cozinhar baseado em 
seus ingredientes.  

 Com a alfaiataria, você somente precise saber o básico como cortar e costurar roupas, então 
isso não era difícil. 

As pessoas com profissões artísticas tinham que botar a mão na massa para trabalhar. 

 Somente se você produzisse um Grande Trabalho ou uma Obra-Prima, você obteria um 
aumento de suas habilidades, o que é impraticável. Esta é a sina da arte. 

 Um escultor deve primeiro desenhar um esboço e então esculpi-lo para completar o trabalho 
artístico. 

 Quando Weed começou a esculpir, durante os intervalos de suas batalhas, ele passava a 
maior parte do tempo esculpindo. Ele sempre almejava fazer dezenas de obras de artes básicas ao 
dia, enquanto aprendia os fundamentos básicos para esculpir. 

 Perto do Castelo Serabourg, ele esculpiu esculturas populares como coelhos e raposas, 
vendendo-as para o povo, mas logo depois, ele começou a esculpir diversos monstros em diferentes 
tipos de madeira para ganhar mais experiência. 

 Portanto, era raro para alguém escolher virar Escultor como sua profissão a menos que eles 
fossem totalmente insanos. 

*Clang Clang* 

 O corpo da avó, incluindo seu rosto estava quase completo, mas as mãos dela estavam 
deliberadamente conectadas a outra rocha. 

 Seguidas pela criação da estátua de sua irmã. 

 ‘De agora em diante, não poderia haver qualquer erro.’ 

 Depois da estátua de sua avó, Weed começou a trabalhar na estátua de sua irmã mais nova. 

 Em vez de uma foto, em sua mente, ele lembrou de uma imagem de uma família perfeita! 

 Quando ele ficou com fome, ele comeu carne seca de Yeti porque ele não queria perder 
tempo para comer uma refeição apropriada, somente para finalizar seu trabalho. 

 Quando estava criando uma escultura, era importante conservar sua própria sensibilidade. 

 Weed concentrou todo o seu esforço para criar a estátua de sua família e nada mais. 



 Na estátua, a família estava de mãos dadas com firmeza. Na estátua de sua avó, ela estava 
vestindo um vestido excelente. Graças a sua habilidade de costura não era difícil para ele criar 
roupas para as estátuas. 

 Uma vez que ele terminou de esculpir as estátuas de sua avó e irmã, elas exalaram um 
brilho sutil. 

 Um efeito avançado das habilidades de esculpir! 

 Todas as estátuas com Efeito Avançado de Esculpir tinham diferentes brilhos dependendo 
do clima nos arredores da estátua e do tipo de materiais que foram usados. 

 Weed pegou outra peça de rocha e colocou-a do outro lado da estátua de sua avó. Agora 
Ele estava criando uma estátua dele mesmo. 

 Gracioso! Vovó, já idosa, mas elegante, a linda irmã e a estátua de Weed! 

 Criar uma estátua dele próprio era algo que ele não gostava. 

 ‘Meus olhos não são desse tamanho na realidade’ 

 A estátua de Weed tinha olhos significativamente grandes. 

 ‘Na realidade, o nariz deveria ser um pouco reto e a testa não deveria ser levemente larga 
deste lado? Sim, está correto e a estátua deveria ser mais alta!’ 

 Weed tinha a altura de um coreano médio e tinha uma aparência um tanto comum. Porém, 
a autossatisfação foi esculpida na estátua.  

 No geral a composição da imagem de sua estátua era de uma pessoa sexualmente atraente. 
Quase no nível de uma celebridade desejada! 

 “Sim. Este sou eu! O igualmente extravagante EU. Boohoohoo.” 

 Weed riu com prazer assim que ele completou a sua estátua. 

*Ttiring!* 

 Assim que a escultura foi finalizada, uma mensagem estalou em frente de Weed. 

 

Por favor escolha um nome para finalizar a escultura 

 

 Sua atenção foi despertada. Da última vez quando ele fez a escultura de Seoyoon, também 
havia uma mensagem que solicitou um nome. 

 Era uma grande honra para o escultor quando uma escultura era finalizada e ao mesmo era 
requisitado que lhe desse um nome. Weed parou por um momento e disse:  

 “Família harmoniosa” 

 

Família Harmoniosa, correto? 

 

 “Sim” 

 

Grande Obra-Prima! Você completou a Família Harmoniosa! 

As Montanhas Horom podem ser chamadas de o teto do mundo! 

A uma altura colossal, o magnífico trabalho de um escultor foi adicionado. 

Em razão de ter sido criada independentemente de todas as adversidades, a delicada 

estátua mostra a criatividade do escultor e torna-se ainda mais valorizada. 

Valor Artístico: 9.400 

Opções Especiais: 

Aqueles que verem a estátua irão ter suas regenerações de HP e mana aumentados por 

30% ao dia. 



Tirar uma folga perto da escultura irá recuperar a estamina e HP muito rapidamente. 

Ao passar por terrenos acidentados irá consumir menos energia. 

Resistência ao frio aumentada por 50% 

Resistência a magia de gelo. 

Todas as estatísticas aumentadas por 25. 

Três atributos aumentados por 24% 

Este bônus nos atributos terá duração de um dia inteiro. 

Os bônus são acumuláveis com outras bênçãos 

Os bônus não acumularão com bônus de outras esculturas. 

Até agora, o número de Grandes Obras-Primas completadas: 2 

 

Habilidade de escultura foi aperfeiçoada. 

Habilidade de compreensão de escultura foi aumentada por 1. 

Habilidade avançada de artesanato alcançou o nível 3. Eficiência usando qualquer 

habilidade de artesanato aumentada por 8%. Isso terá vários efeitos. 

Fama aumentada por 40. 

Em razão da estátua ter sido produzida a partir de materiais básicos como rochas e 

arvores, embora seja uma estátua avançada, a quantidade de fama conseguida não foi 

grande. 

Arte aumentada por 34. 

Resistência aumentada em 9. 

Persistência aumentada em 4 

Todos os direitos sobre a escultura foram dados ao Mestre Weed. Se esta escultura 

ganhar vida ela será leal a ele. 

Por criar uma Obra-Prima, todos as estatísticas foram aumentadas em 3 

 

“HAHAHAHAHAHAHAHAHAHHAHAHAHAHAHA!” 

 Weed explodiu em gargalhadas felizes. Rindo no cume da Montanha Horom. 

 “Grande Obra-Prima!” 

 Embora ele ainda tenha que dominar a habilidade Moonlight Sculpting, ele ainda pode ser 
capaz de produzir alguns grandes trabalhos. Ele sentiu-se realmente bem depois de completar a 
estátua de sua família. 

 Só causaria problemas se ele tivesse dado vida a todas as três estátuas. 

 Quando é dado vida a três estátuas, elas estariam de mãos dadas e o nível de eficiência 
delas iria cair. 

 Ele já tinha se decidido não dar vida para as estátuas. Ele somente daria vida para estátuas 
quando elas servissem para o seu propósito. Ele somente criou esta estátua para comemorar a 
ocasião.  

 ‘Eu já vi o pôr do sol, o nascer do sol e muitas nuvens de chuva passando pelas montanhas.’ 

 

*** 

 

 Hwaryeong logou mais cedo do que o normal e esperou pelo resto do grupo. Ela ansiava 
para ver a vista do cume da Montanha Horom. 



 “Como eu irei voltar? Também será difícil voltar para baixo.” 

 Hwaryeong escalou a montanha sozinha. 

 Em breve, ela não estará longe do lugar em que a avalanche ocorreu. Em razão da 
experiência que ela teve na subida, foi difícil subir novamente.  

 Hwaryeong alcançou o cume e achou a estátua que previamente não estava lá. 

 “Isso é lindo!” 

 Hwaryeong não podia parar de admirá-la. 

 A estátua ficou parada e quieta em cima do cume da Montanha Horom. 

 Parecia como se calor emanasse ao seu redor em cima do mais alto cume do mundo. Em 
adição ao mistério, havia uma luz em torno dela. Sem sombra de dúvidas a luz vinha do efeito 
avançado de esculpir. 

 As estátuas feitas de rochas comuns exibiram sua beleza como se fossem feitas de pedras 
preciosas. 

 “Isso é incrível.” 

 Hwaryeong adivinhou que a pessoa que havia criado as esculturas era o Weed. 

 “Isto é uma estátua autêntica”. 

 Além da Pirâmide e da estátua da Esfinge, esta era a primeira estátua feita por Weed que 
ela tinha visto. 

 “Que escultura maravilhosa.” 

 Hwaryeong lentamente viu as esculturas. 

 As estátuas da avó e da irmã mais nova estavam transbordando vivacidade. 

 “O cara é tão bonito.” 

 Os olhos de Hwaryeong brilharam enquanto ela viu a estátua do homem alto. 

 Em razão dela ver celebridades frequentemente, ela avaliava suas aparências para ser 
bastante razoável. Mas é claro que ao olhar para a estátua ela pode imaginar que ela representava 
o Weed. 
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