
Volume 8 

CAPÍTULO 5 - Esculpindo o luar. 

 

 Desde que ele terminou com seus negócios em Rhodium, Weed foi para a Igreja de Freya. 
Ela era o símbolo de abundância e prosperidade, portanto, Rhodium tinha um templo muito grande. 

 A razão para o retorno de Weed à Igreja de Freya era por que, devido a sua contribuição em 
retorno das relíquias sagradas, ele estava livre para usar qualquer círculo de teleporte em qualquer 
uma de suas igrejas do Continente Versalhes. 

 “Nós humildemente lhe recebemos. Grande benfeitor de nossa igreja”. 

 Weed foi bem acolhido pelos sacerdotes mais antigos. 

 “Eu desejo usar o portão de teleporte”. 

 “Como você desejar. Nós iremos começar as preparações. Contudo, você está consciente 
de que o Sumo Sacerdote tem solicitado lhe ver?” 

 “O Sumo Sacerdote?” 

 Weed estava confuso. A missão já havia sido finalizada uma vez que ele retornou o Graal 
de Helaine. Ele não conseguia encontrar uma razão para o Sumo Sacerdote estar querendo lhe ver. 

 “Você sabe o que aconteceu?” 

 “O Sumo Sacerdote disse que você procura o Vale da Morte para achar pistas para restaurar 
a honra do rei que lá está enterrado”. 

 “O que você quer dizer com honra do rei....?” 

 “Os monarquistas foram acusados e insultados por causa do que aconteceu com o seu rei, 
então o Sumo Sacerdote quer um grande aventureiro como Weed-nim1 para obter a verdade e 
restaurar a honra do rei”. 

 “Eu não sou tal grande aventureiro”. 

 “Parece que o Sumo Sacerdote pensa de outra forma. Também desde que Weed-nim já 
esteve uma vez no Norte, é melhor ter alguém que já tem experiência na área para ir”. 

 Weed poderia adivinhar que tipo de missão era desta vez a partir da descrição. 

 ‘Esta missão vai ser pelo menos uma de rank A’. 

 O Sumo Sacerdote estava esperando para dar a ele outra grande missão como a de derrotar 
a Legião Imortal.  

 ‘Missão deste nível. Foi muito ruim quando eu lutei contra a Legião dos Mortos-Vivos, mesmo 
se eu estiver num nível elevado e eu o tenha aumentado lentamente pelas habilidades de esculpir’.  

 Weed imediatamente balançou sua cabeça. 

 “Eu não estou interessado. Por favor, em vez disso me envie para as Planícies do 
Desespero”.  

 Ele precisava voltar para o seu grupo. 

 Os sacerdotes mais velhos coletaram sua mana para operar o portão de teleporte. 

 

*** 

 

 Em Rhodium, a guilda Cold Roses aceitou muitas pessoas para a expedição. Um total de 
160 pessoas! 

 Exceto por cerca de 30 artesãos, aproximadamente 120 pessoas eram de classes do tipo 
combate. 

 “Isso não irá garantir sucesso, uma vez que será uma aventura difícil e todos tinham que 
estar preparados”. 

 Oberon estalou sua língua. 

 Não importa o que, ter novatos não importava. Era mais estável se houvesse somente 
usuários de nível elevado. 

                                                           
1 NT = o sufixo nim é utilizado no coreano para se dirigir a alguém mais velho. 



 Muitas destas pessoas estavam, obviamente, indo aumentar seus níveis e tentar obter itens 
raros das áreas perigosas de caça.  

 Drum tinha um rosto alegre desde que ele também esperava colher grandes lucros da 
expedição. 

 “Vai aumentar a probabilidade de sucesso não vai?” 

 “Sim, mas o aumento do número de mercenários na expedição também irá aumentar a 
fraude”. 

 “Desde que seria difícil, ter mercenários será de grande ajuda no caso de uma emergência”. 

 “Os únicos que vão ser de alguma utilidade serão aqueles mais experientes e de nível mais 
elevado do que o resto dessas pessoas”. 

 Todas as pessoas que se juntaram à guilda Cold Roses trouxeram uma grande quantia de 
dinheiro. A maioria estava participando simplesmente pela aventura. Contudo, aumentou 
consideravelmente a força da expedição. 

 “Mas de onde que vem essas substituições?” 

 Desde que Oberon estava perguntando, Kerberos explicou:  

 “Você sabia que, recentemente, haviam algumas pessoas que se tornaram bastante 
famosas por desafiar pessoas fortes?” 

 “Desafiantes? Você quer dizer pessoas que vão por toda parte duelar com outras?” 

 “Isso mesmo”. 

 Todos os Geomchis até o Geomchi505. 

 Alguns foram desafiar outros para duelos. Outros foram treinar nas montanhas. Não havia 
necessidade de lutar somente contra pessoas. 

 Profundamente nas montanhas havia monstros perigosos, animais ferozes e as provações 
da natureza. 

 Cada um de seus estilos de luta com espada eram diferentes. 

 Força destrutiva geralmente depende das estatísticas de força, agilidade e das diferenças 
entre o tempo de reação. 

 Mesmo assim, eles aprenderam várias coisas a respeito da espada.  

 Seus corpos tornaram-se mais sintonizados com a espada. 

 Eles aprenderam como lutar em várias situações e como combinar seus movimentos com 
suas espadas. 

 A espada é o significado para a sobrevivência! 

 Com um mês de batidas em um espantalho, eles moldaram sua maestria com a espada. 

 Muitos Geomchis tinham aumentado seus níveis através da caça. Dentre eles, várias 
dezenas juntaram-se à expedição. 

 “Isto é muito bom de ouvir”. 

 Oberon tinha um grande sorriso em seu rosto. 

 Era bom ouvir que um número dessas pessoas estava na expedição e ele queria conhece-
los. 

“Kerberos.” 

 “Sim líder”. 

 “Todas as preparações estão finalizadas?” 

 “Todos os suprimentos foram preparados”. 

 “E quanto aos círculos de teleporte?” 

 “Eles foram desenhados. Nós estamos prontos para ir conforme programado”. 

 “Então em uma hora comece a enviar pessoas. Comece com a vanguarda principal de 
nossas forças”. 

 “Naturalmente desde que eles estabelecerão um exemplo para o resto da expedição”. 

 Expedição ao Norte! 

 Os bruxos desenharam um grande círculo nas planícies. Em seguida, a vanguarda das 
forças permaneceu em cima do círculo.  

 Lá haviam 150 guerreiros liderados por Kerberos! Havia também alguns ferreiros e 
arquitetos. 



 “Eu verei você no norte”. 

 “Seja cuidadoso”. 

 “Não se preocupe, nós iremos estabelecer um acampamento e patrulhar a área ao redor”. 

 “Nós nos encontraremos novamente em oito horas”. 

 “Sim. Eu estarei esperando”. 

 O teleporte poderia ser usado três vezes ao dia para enviar cerca de um total de 450 
pessoas. Por consequência, dividir-se-ia em 11 grupos em sequência. 

 O trabalho da vanguarda era estabelecer um campo de operações e patrulhar a área. 

 Oberon precisava sinalizar o início da expedição. 

 “Vamos começar. Envie eles para o norte”. 

 “Teleporte!” 

 Os bruxos ativaram o círculo. 

 Eles somente eram capazes de enviar as pessoas para um local designado em vez de onde 
eles queriam ser teleportados. 

 Kerberos e os guerreiros! 

 Eles eram os melhores das elites na guilda. 

 Eles tinham um curioso amor para a luta. Eles iriam para dentro de masmorras que outros 
estariam assustados sequer de se aproximarem. 

 Eles fecharam seus olhos e quando eles os abriram a paisagem em volta estava totalmente 
diferente.  

 Estava muito frio e o terreno estava coberto por neve. 

 Um espesso vapor azulado saia por suas bocas. 

“Achoo!” 

 “Por que é tão frio?” 

 A expedição imediatamente tirou seus cobertores. 

 Eles tinham vindo preparados. Todos tinha rido deles quando eles estavam embalando 
cobertores para trazer.  

 “Isto é melhor...” 

 “Eu só vou me cobrir em um cobertor e adormecer”. 

 Se eles não tivessem cobertores, uma vez que eles vieram para o Continente do Norte, 
então todos teriam falecido horrivelmente. 

Ruruyiiing! 

 O vento gelado soprava por eles como lâminas. 

 Vibração! Vibração! Vibração! 

 A expedição estava, freneticamente, vibrando seus dentes no frio. 

 Devido ao frio, era difícil para eles andarem, muito menos patrulhar a área. 

 “Isso.... Nós precisamos de algo para nos livrar do frio”. 

 Kerberos ordenou que uma fogueira fosse iniciada. Contudo, não era uma tarefa fácil, uma 
vez que não havia praticamente nenhuma lenha útil sobre o solo congelado. 

 A Colina Ras. 

 Em um lugar que estava completamente coberto por neve era improvável que alguém fosse 
capaz de achar qualquer coisa. 

 Eles foram para o topo da colina e olharam o arredor somente para ver que eles estavam no 
meio do nada. Havia outras coisas para se preocuparem além do frio. 

 A alguma distância daquele lugar havia uma enxurrada de neve. Ela lentamente levantou 
gelo e neve do chão e sugou tudo em seu caminho. Uma dança de gelo e luz. Era um poder da 
natureza extremamente bonito. Uma característica regional única do Norte, a tempestade de gelo e 
neve estava se aproximando. 

 

*** 

 

 O chefe dos monstros da Floresta Karaka! 



 Pale, Zephyr, Hwaryeong e seu grupo procuraram por toda a floresta pelo King Snake2. 
Entretanto, eles não puderam acha-lo. 

 Geomchi5 viu uma árvore com alguns padrões coloridos nela. 

 ‘Isso se parece com algo único e visto que Weed faz esculturas você acha que nós devemos 
pegá-la?’ 

 Ele pensou a respeito por um momento então ele desistiu da ideia e parou de se preocupar. 

 Ele começou a se mover com base em seu comportamento antes de pensar em qualquer 
outra coisa. 

 Lucro! 

 Ele desembainhou sua espada e golpeou a madeira. 

 Contudo, ele somente cortou a superfície. 

 “O que é isto?” 

 Geomchi5 viu que era mais difícil de cortar do que o habitual. 

Pakakakash. 

 Um som traiçoeiro veio de trás conforme a cabeça de uma grande cobra aparecia. 

Shururuk! 

 Ele avistou a cabeça do King Snake enquanto ele cuspia para fora sua língua bifurcada! 

 “Bastardos estúpidos. Vocês ousaram atacar meu corpo majestoso”. 

 O King Snake era um monstro nominado3.  

 Desde então, o grupo engajou-se na batalha contra o King Snake. Ele tinha um corpo com 
mais de 10 metros de comprimento e era capaz de mover-se muito rapidamente. 

 Fugir disso não era uma possibilidade, ele deveria fornecer a caça. Ele escondia terríveis 
vapores tóxicos em seu corpo, bem como uma pele muito resistente. 

 As armas principais do King Snake eram seu veneno e suas presas, que tinha força 
suficiente para quebrar as costas de um touro.  

 Os incríveis dentes pontudos eram capazes de penetrar armaduras pesadas. 

 No passado eles nunca teriam pensado em caçar o King Snake. Contudo, agora eles tinham 
mais companheiros e eles tinham desenvolvido um senso para a batalha. 

 “Fire Field!4” 

 Romuna incendiou a área em volta. Cobras odeiam fogo! 

 Não era um ataque direto no King Snake, mas ele reduziu seu alcance de movimento. 
Contudo, em razão disto, o grupo sofreu danos. 

 “Por favor nos proteja do fogo ardente. Benção da Água. Kyaaaaa está quente”. 

 Irene gritou. 

 Seu papel principal era restaurar a vida. Suas habilidades defensivas e de benção eram um 
pouco carentes. 

 Em razão de sua habilidade Benção da Água ter baixa maestria ela era impotente diante do 
fogo de Romuna. 

 Uma vez que isso falhou, Irene focou-se em curar a vida do grupo usando magia sagrada. 

 Zephyr assumiu o papel de bater e atrair o King Snake enquanto Hwaryeong dançava. 

 “Dance of Confusion!5” 

 A dança era capaz de diminuir o espírito do inimigo e quebrar o seu equilíbrio. Em certo 
sentido, era uma dança adequada para o combate, uma vez que ela perturba o equilíbrio do inimigo, 
que não volta ao normal. 

 Era um tipo poderoso de maldição. 

 A cobra começou a ter um comportamento irregular à medida que Hwaryeong dançava. 

                                                           
2 NT = Rei Cobra/Serpente. 
3 NT = monstros com nomes são chefes, minions, monstros de quest ou top monstros de uma área de caça 

em qualquer mmorpg. São diferentes da maioria por possuírem um nome. 
4 NT = Campo de Fogo. 
5 NT = Dança da Confusão 



 Seu rosto parecia indicar como se ela estivesse enjaulada dentro de um labirinto caótico 
conforme ela dançava. 

 Estas danças não faziam parte das habilidades de uma dançarina. 

 Era em razão da dança de Hwaryeong que esse tipo de habilidade era possível. 

 A dança aumentou os efeitos da habilidade ainda mais.  

 “Oh, Hwaryeong está dançando”. 

 “É uma dança muito bonita”. 

 “Bonita não é o suficiente para expressar isso...”. 

 “Ela tem uma cintura fina e um pescoço gracioso...”. 

 Geomchi2, Geomchi3, Geomchi4 e Geomchi5 acharam difícil não assistir Hwaryeong 
dançar. 

 Combater ou não, toda a atenção deles estava dedicada à dança de Hwaryeong. 

“Keoheom!” 

 Eles estavam na retaguarda assistindo modestamente a dança dela. Homens não mudam 
não importa quanto tempo passe. Havia uma porção de verdade nas superstições que as mulheres 
têm para os homens. 

Chururaah! 

 O King Snake moveu sua grande e longa cabeça lado a lado ao longo do chão. Então, ele 
cuspiu seu veneno azul para fora. Outros, institivamente cairiam no caos ao invés de lutar e se 
protegerem. 

 “Poison Cure!6” 

 Irene estava no meio e ela dissipou o veneno. 

 “É hora da nossa parte”. 

 “Sim Mestre”. 

 Geomchi, Geomchi2, Geomchi3, Geomchi4 e Geomchi5 avançaram ao longo de um 
caminho aberto e golpearam o corpo do inimigo. 

 “Ice Blade!7” 

 “River Sword8”. 

 “Revenge Slash!9” 

 Geomchi, Geomchi2, Geomchi3, Geomchi4 e Geomchi5 lançaram suas habilidades. 

 Em razão do corpo do King Snake ser tão espesso, as habilidades não infligiram muito dano. 

 Os outros praticantes de arte marcial tendem a limitar o uso de suas habilidades, mas há 
algumas exceções. 

 Na maior parte do tempo, o comportamento e reação dos monstros mudava antes que uma 
habilidade possa ser usada. 

 Era fácil tomar vantagem de um inimigo com uma espada em vez de usar uma habilidade. 

 ‘Usar as habilidades! Concentrar sua força! O dano irá gradualmente acumular’. 

 ‘Sinta o uso das habilidades. Use as habilidades continuamente e destrua os pontos fracos 
do inimigo. Com cada golpe nossos ataques ficam mais fortes!’ 

 Com determinadas habilidades eles eram capazes de aumentar a produção de danos e 
alcançar novos patamares em suas capacidades. Suas proficiências eram muito mais altas do que 
seus níveis. 

 Estatísticas não eram as únicas coisas que aumentavam a força de ataque e mais dano 
poderia ser causado se a pessoa soubesse como lutar apropriadamente. 

 O som de Geomchi, Geomchi2, Geomchi3, Geomchi4 e Geomchi5 gritando suas habilidades 
podia ser ouvido. 

 “Fatie e corte em pedaços!” 

 Um ataque feroz aproveitando o movimento rápido! 

                                                           
6 NT = Curar Veneno. 
7 NT = Lâmina de Gelo. 
8 NT = Espada do Rio. 
9 NT = Corte de Vingança. 



 O musculoso Geomchi4 estava movendo sua espada tão rápido que parecia como se 
houvesse dez espadas. 

 “Double Strike!10” 

 Surka acertou o torso do King Snake com grande força. As juntas afiadas de seus dedos 
deram golpes no couro resistente do King Snake. 

 O dano que eles estavam dando era pequeno, mas com os Geomchis eles eram capazes 
de finalizar o King Snake depois de um grande esforço. 

 Desde que a caça ao King Snake foi tão difícil, eles dirigiram-se de volta ao Castelo dos 
Elfos Negros. 

 

*** 

 

 Weed retornou às Planícies do Desespero e começou a correr para o Castelo dos Elfos 
Negros, uma vez que o grupo terminou conquistando a Floresta Karaka e fizeram uma pausa. Um 
pouco mais tarde Maylon apareceu e eles começaram a conversar. 

 Então no meio da conversa Maylon disse: 

“Pale-nim.” 

 “Sim?” 

 “Você sabe que dia é hoje?” 

 “Eu não sei. É em razão de ter feito 64 dias desde que nós nos conhecemos?” 

 “Hoje eles me deram um dia de folga no trabalho”. 

 Maylon estava falando em um tom tímido! 

 Os únicos que puderam ouvir eram eles próprios. 

 Pale assentiu com a cabeça sem hesitação: 

 “Eu estou ansioso para assistir o concerto”. 

 “Eu irei leva-la esta noite”. 

 Pale e Maylon rapidamente arranjaram um encontro. 

 Romuna e Irene olharam como se seus estômagos estivessem com dor. 

 “Parece que Pale se tornou uma pessoa diferente”. 

 “Como um amigo e companheiro homem, eu o aprovo”. 

 Geomchi, Geomchi2, Geomchi3, Geomchi4 e Geomchi5 assistiam o casal. 

 Eles compreendiam que mulheres gostavam de homens fortes e confiáveis. Eles tinham 
bons corpos e eles podiam lutar muito bem. Contudo, eles não puderam conseguir quaisquer 
mulheres. 

 ‘Por que isso?’ 

 ‘Será que as mulheres não gostam de músculos?’ 

 ‘Embora exercícios e artes marciais mistas pareçam ser uma boa coisa...’  

 Os Geomchis pensavam que ser musculoso era excitante e atraente. 

 Mas na realidade eles eram incapazes de conseguir quaisquer mulheres. 

 Em ordem de manter seus corpos na melhor condição física na vida real, eles, sobretudo, 
comiam frango e proteína. Não havia temperos nem condimentos, eles simplesmente comiam 
frango cozido com arroz! Algumas vezes o frango tinha um estranho cheiro de peixe. Algumas vezes 
era difícil de mastigar. 

 Era natural para eles comer suas refeições desta forma. 

 ‘Tenho que observar o que nós comemos’. 

 ‘Temos que comer para sermos fortes’. 

 Eles forçavam a si mesmos a não comer outras comidas e somente comer peito de frango 
magro. 

 O problema eram os ovos brancos. 
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 Eles comeriam dezenas de ovos cozidos até que eles enlouquecessem. Era tão apavorante 
que eles iriam ficar doentes só de sentir o cheiro dos ovos. 

 Eles precisavam digerir um monte de comida em razão deles precisarem de uma grande 
quantidade de proteína.  

 Eles também estavam preocupados com o nível de água em seus corpos. 

 Eles tentavam os seus melhores para reabastecer o suplemento e a resistência de seus 
corpos sempre que eles se exercitavam muito. 

 Muitos dos outros também passaram por tais desafios para viver o completo 
autogerenciamento através da espada.  

 Surka de repente disse: 

 “Desde que todos nós estamos falando a respeito disso, por que não nos encontramos na 
vida real?” 

 “O que?” 

 “Nós podemos conhecer uns aos outros e falar desta maneira na realidade! Por que não 
vamos todos juntos ao concerto?” 

 “Eu não tenho certeza se esta é uma boa ideia”. 

 “Por que não? Ver uns aos outros na realidade seria incrível”.  

 Conhecer-se na vida real. 

 Maylon, Irene, Surka, Romuna e Hwaryeong! 

 Os Geomchis estavam indo se encontrar com até cinco mulheres. Era uma oportunidade 
rara para falar com mulheres, mesmo se Surka fosse muito jovem e Maylon tivesse um namorado. 

 Tomar café e comer hambúrgueres. 

 Somente andar ao redor da cidade com mulheres seria agradável. 

 Geomchi4 e Geomchi5 olharam um para o outro. 

“Geomchi4”. 

 “Sim, Geomchi5”. 

 “Alguma vez você já foi a um concerto?” 

 “A última vez que eu fui foi provavelmente a seis anos atrás”. 

“...” 

 “Eu quero ir desta vez”. 

 Maylon e Pale eram contra isso, uma vez que eles não esperavam ter mais ninguém no meio 
do caminho deles. 

 Além disso, Zephyr e Hwaryeong eram relativamente amigáveis com os Geomchis. 

 Ademais, encontrar-se e conversar na realidade era uma boa maneira de passar o tempo. 

 Desnecessário dizer, Irene e Romuna aprovaram. 

 “Parecem bom”. 

 “Eu não vejo um concerto a algum tempo”. 

 “Hwaryeong-unni11 está tudo bem se nós nos encontrarmos?” 

 Surka foi para cima e balançou sua cabeça para Hwaryeong. 

 “Yeah, eu gostaria de me encontrar”. 

 O fato era que Hwaryeong estava um pouco relutante em encontrar-se com pessoas. Ela 
não queria que pessoas soubessem dentro do jogo que ela era uma celebridade. 

 ‘Mas eu estarei bem com essas pessoas’. 

 Desde que ela conseguiu a aprovação de Hwaryeong, Surka perguntou a Zephyr: 

 “Zephyr-oppa12 vem?” 

 “É claro”. 

 Zephyr também estava um pouco hesitante. 

 A companhia de sua família fez milhões durante a noite. 
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mulher mais velha. 
12 NT = sufixo utilizado por uma mulher para se dirigir de forma amigável a um homem mais velho. 



 Ele só precisava falar com estranhos por 3 a 6 minutos para conseguir suas informações de 
contato. 

 Este lendário playboy saia, ocasionalmente, por encontros de 30 minutos. 

 Em razão disto, Zephyr era desajeitado para aceitar relações interpessoais. 

 Contudo, o tempo que eles tinham gasto juntos em game não foi por nada. 

 Foi então que Weed chegou no Castelo dos Elfos Negros. 

 “Então, todo mundo está aqui”. 

 Exceto por Mapan, que estava ocupado, todos os companheiros estavam reunidos. 

 Sem perder tempo, Surka andou até Weed com um brilho nos olhos e perguntou: 

 “Weed! Weed-oppa!” 

“Huh?” 

 “Nós queremos nos conhecer na vida real. Zephyr-oppa, Hwaryeong-unni, Irene-unni, 
Romuna-unni, Pale-oppa e Maylon-unni também.  

“...” 

 Weed estava sem entusiasmo a respeito disto. 

 ‘Um concerto .... Ingressos para eles eram caros’. 

 Weed odiava gastar dinheiro em atividades culturais. 

 Para ele, cultura era estranha. 

 Weed não achava que cultura eram grandes performances, teatros ou exibições. 

 Para ele, era suficiente usar uma lupa para olhar e brincar com formigas. Ele também 
plantava legumes em seu tempo livre. Havia uma diferença entre legumes orgânicos e legumes de 
mercado, então ele tentava economizar dinheiro. 

 Havia também a limpeza da casa e da louça. 

 Uma infinidade de trabalho. 

 Em contraste, cultura era somente sobre consumo. 

 Dinheiro, Dinheiro e Dinheiro! 

 Não importa o que você estiver indo fazer ou comer, isso custará dinheiro. 

 Weed perseguia um rigoroso orçamento familiar. 

 Por um mês, ele tinha um abono de 2000 won13. 

 Essa era a quantidade reservada a partir dos alimentos para o entretenimento. 

 Weed ia recusar. 

 Mas então seria difícil para ele se, exceto por ele, todos os outros se conhecerem.  

 Então Geomchi5 foi em frente e falou por Weed: 

 “Weed é uma pessoa ocupada, nós não podemos forçar alguém tão ocupado como ele a 
vir”. 

 Geomchi4 também assentiu: 

 “Yea. Eu estou certo que Weed tem muito trabalho a fazer e eu ficaria surpreso se ele tivesse 
qualquer tempo livre”. 

 Eles deram uma forte defesa em favor de Weed. Mas Hwaryeong abriu sua boca para falar 
seu leve desapontamento: 

 “Se Weed não vier então eu não quero ir”. 

 Irene e Romuna também estavam propensas a isso: 

 “Eu não acho que será divertido se Weed não estiver lá”. 

 “Para um concerto, eu penso que é mais importante se nós formos todos juntos do que se 
nós simplesmente formos por nós mesmos”. 

 Zephyr disse, inclinando sua vara de pescar contra o seu ombro: 

 “Se Weed não for então eu não preciso ir. Desta forma, eu prefiro gastar meu tempo fazendo 
outra coisa”. 

 Naquele ponto, eles mudaram suas mentes para se encontrarem na vida real. 

 Se Weed, que estava no centro do grupo, não fosse então eles não iriam também. 
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 Se Weed não fosse, então não seria divertido. Isso era o quanto de importância Weed tinha. 

 Geomchi2 rapidamente tentou mudar o assunto: 

 “Weed, eu não acho que seria muito difícil para nos encontrarmos”. 

 “Você não vinha diariamente treinar no dojo?” 

 “Ah! Está correto, é como isso é”. 

 Geomchi5 também entrou na conversa: 

 “É uma boa chance para imergirmos em algumas melodias clássicas. Música passional”. 

 Geomchi4 sorriu também. 

 “Como um homem de verdade! Companheirismo amigável! Isso é óbvio”. 

 Geomchi2, Geomchi4, Geomchi5, Pale, Hwaryeong e Irene, todos estavam encorajando-o 
a ir. 

 Ele notou que eles realmente queriam se conhecer. 

 Seria realmente embaraçoso se ele recusasse agora. 

 “Okay. Três dias a partir de agora está bom?” 

 “Talvez... pode ser”.  

 Pale espiou sobre Geomchi2 que acenou com a cabeça. 

 “Então, até lá, vamos caçar em uma masmorra”. 

 “Masmorra?” 

 “Eu quis dizer três dias na vida real. Então, se nós começarmos a caçar agora, serão cerca 
de 8 dias no Continente Versalhes. Com este tempo, nós podemos explorar e limpar totalmente a 
masmorra. Está tudo bem para vocês?” 

 Surka pensou a respeito da reivindicação de Weed: 

 “Nós seremos mesmo capazes de limpar uma masmorra em oito dias? Eu estou com Weed-
oppa”. 

 Maylon sacudiu sua cabeça como se ela estivesse ouvindo bobagens. 

 ‘Qualquer masmorra decente levaria pelo menos duas semanas. Levaria pelo menos 10 dias 
para mapear a masmorra também. Oito dias é ridículo’.  

 Mas Maylon não entendeu. No momento em que Weed disse isso, Hwaryeong e Zephyr 
começaram a tremer suas pernas. 

 É claro que isso era devido a eles relembrarem suas memórias da caçada com Weed nas 
Cavernas Basra. 

‘Geuak...’ 

 ‘Caçada interminável...’ 

 ‘Comer, caçar e ser enfaixado....’ 

 ‘Então caçar mais. Seria menos problemático simplesmente morrer!’ 

 Caçar por 29 horas sem descanso. Era a primeira experiência deles fazendo tal coisa. Eles 
atingiram seus limites físicos e mentais lutando contra monstros a tal amplitude. 

 Então eles voltaram para a cidade para vender a pilhagem. 

 Eles pensaram que era o fim ... apenas para retornar ao nível por mais alguns dias.... 

 Agora a caçada esgotante estava para ser ressuscitada. 

 

Você é a primeira pessoa a descobrir a Masmorra de Rotten Lich14! 

Recompensa: 

Fama aumentou por 400 

Experiência e taxa de drop15 duplicaram durante uma semana. 

O primeiro monstro caçado irá soltar algum dos melhores itens que ele tiver. 

                                                           
14 NT = Lich Apodrecido. 
15 NT = queda de itens. 
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