Volume 8
CAPÍTULO 6 - Masmorra Profunda!
Weed e seus companheiros foram para a área onde eles tinham caçado o King Snake.
Eles foram os primeiros a descobrir a masmorra.
Na entrada da caverna, Weed coletou todas as armas e armaduras para usar suas
habilidades nelas.
“Afiar espada, polir armadura, passar roupas!”
Efeitos secundários da habilidade de produção!
Antes de adentrarem à masmorra, todos comeram até estarem satisfeitos.
Os efeitos foram maiores do que as bênçãos de um bardo e de um xamã combinadas.
Graças a seu artesanato superior, fornecia-se muitas vantagens para suas habilidades e,
portanto, não era necessário reparar os equipamentos frequentemente.
“De agora em diante não será nada além de uma caçada violenta”.
Surka alongou suas mãos.
“Desta vez temos de chegar a, pelo menos, nível 300”.
Pale tornou-se nível 296 graças a caçada frequente deles.
Romuna, Surka e Irene também estavam em nível similar.
Mas sua namorada, Maylon, já estava no nível 310. Não é algo que todos os homens têm
em comum de querer ficar forte na frente de suas namoradas?
‘Ficar forte’.
Pale não gastou todo o seu tempo caçando como Maylon.
Ele gastou mais tempo aumentando seu domínio no tiro com o arco. Enquanto treinava seu
personagem, ele focou-se em aumentar suas habilidades e maestrias.
O conselho dos Geomchis foi de grande ajuda para ele.
Com um arco e flechas ele teve de reprimir o impulso de simplesmente atirar no corpo do
monstro.
Ele tinha que olhar através dos breves momentos para atacar as fraquezas do inimigo!
Se você atirar uma flecha ao mesmo tempo que uma espada golpeia um inimigo então o
dano dela seria maior que o habitual.
Era hora de mostrar suas habilidades para Maylon.
Na entrada da caverna haviam Skeleton Knights1. Eles eram alguns dos monstros que
estavam em volta patrulhando a área.
“Vi.... Vida”.
“Aqueles são .... Coisas vivas.... morram!”
Skeleton Knights.
Três Skeleton Knights cavalgando em cavalos fantasmas espectrais vieram ao ataque,
correndo violentamente.
Neiiighhhh!
Gritos assustadores dos cavalos fantasmas.
“Fire Fist!2
Surka pulou para a frente e disparou chamas ardentes.
Elas colidiram com os Skeleton Knights.
Weed estava preocupado de que seria irracional ter Surka lutando se ela estivesse com
poder baixo. Aparentemente suas preocupações não tiveram qualquer retorno.
Surka correu violentamente para os Skeleton Knights e, em seguida, circundou em volta
deles.
“Golpe! Yonhankwan!”
Ela correu para a retaguarda para golpear o Skeleton Knight por trás.
1
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NT = Cavaleiros Esqueletos.
NT = Punho de Fogo.

“Ah ha!”
Weed a admirou um pouco.
Em uma luta contra um inimigo, não ajuda apenas ter um corpo mais flexível.
Você tem que se mover em volta naturalmente e desviar dos ataques do inimigo.
É preciso julgamento e reflexos rápidos para ter sucesso em tal proeza difícil.
O bom uso de habilidades corpo a corpo pode abater inimigos de maneiras que combates a
distância não podem.
Mas isso não significava que clérigos ou magos não tinham um papel importante.
No entanto, Surka tinha um julgamento muito bom.
Ela havia corrido à frente dos ataques do Skeleton Knight para reduzir o dano tomado,
permitindo a ela evitar mais ataques inimigos e atingir a zona cega dos inimigos.
Surka girou seu corpo para atingir o Skeleton Knight.
Seus companheiros não estavam inativos.
Pale e Maylon atiravam flechas rapidamente.
Chashhhak.
Flechas continuavam a voar incessantemente.
Flechas voavam em torno de Surka e perfuravam precisamente o Skeleton Knight.
“Ga...ga..gahhh!”
O Skeleton Knight estava muito ocupado com os ataques de Surka para desviar das flechas.
Geomchi2, Geomchi3, Hwaryeong e Zephyr eram responsáveis pelo Skeleton Knight a
esquerda enquanto o da direita era de Geomchi, Geomchi4 e Geomchi5.
Os Geomchis generosamente mostraram suas habilidades avançadas de batalha para o
grupo.
“Eu não deveria estar inativo”.
Weed pegou a Armadura de Talrok que ele estava guardando em sua mochila. O brilho
refletia a luz da armadura!
Ela estava quase branca porque ela era feita, sobretudo, de mithril.
Contudo, esse mithril tinha propriedades de absorção de luz. Deste modo, agora ela estava
realmente preta. Na verdade, a maioria das armaduras de Weed no passado tinham sido pretas.
Era finalmente a hora de vestir algo legal!
Ele raramente mudava sua armadura e geralmente se prendia à reparação e aumento de
sua resistência.
Mas a Armadura de Talrok era preta e aparentava ser cara.
Weed cuidadosamente a poliu com um pano.
“Polir Armadura”.
Swishswishswish.
Era difícil para ele sequer tocar uma armadura rara.
Ela não era apenas uma armadura qualquer depois de tudo. Se ele fosse vende-la ele iria
conseguir pelo menos 10 milhões de won.
Era totalmente possível achar alguém que quisesse possuí-la!
Ela era um dos tesouros de Weed.

A armadura foi limpa.
Defesa da armadura aumentou em 20%.

Weed equipou a armadura de Talrok. Ela era feita principalmente de mithril e tinha o modelo
vermelho da Igreja de Freya em seu peito.

- Armadura de Talrok foi usada.

Defesa aumentou em 102.
Fé aumentou em100.
Fama aumentou em 300.
Força aumentou em 40.
Agilidade aumentou em 30.
Atratividade aumentou em 25.
Espírito de Luta aumentou em 40.
Mana aumentou em 15%.
Dano mágico recebido diminuiu em 10%.
Imunidade mágica a medo e confusão foi adquirida.
Relação com anões foi aumentada.

A resplandescência dos itens únicos!
Hwaryeong não pôde esconder a sua admiração, uma vez que ela estava na retaguarda da
batalha.
“Essa armadura parece muito bonita”.
Weed estava um pouco desapontado.
‘As opções para dançarinas eram inúteis para a batalha’.
Irene sabia seu papel na batalha como uma clériga.
“Fique preenchido com buracos, assim eu posso lhe curar...”
Era o que se esperava de Irene depois de tudo.
‘Ela não poderia expressar isso mais delicadamente?
Weed deu um baixo suspiro e desembainhou a sua espada para entrar na batalha.
“Sculping Blade!3
Ela era uma lâmina terrível que ignorava a defesa inimiga e golpeava o corpo.
Weed golpeou o Skeleton Knight com sua espada.
Parecia como se o inimigo congelasse no lugar à medida que ele desdobrou seu ataque
para cima dele.
Kakaaang!
O Skeleton Knight golpeou em direção à Weed com sua espada. Weed fechou seus olhos
no momento em que o atingiu.

- Habilidade Cold Eyes4 foi usada.
Você não pode ver, mas a dor diminui.

Em razão de sua alta resistência, de sua armadura negra, como também de sua habilidade,
ele não tomou muito dano a partir de um grande golpe.
“Hu.... Humano abra seus olhos!”
“Eu não quero. Eu sou forte o suficiente para derrota-lo com meus olhos fechados”.
“Humano ... o que você diz ... é um insulto para mim como um cavaleiro”.
O Skeleton Knight ganhou mais poder através da raiva.
Undead Frenzy!5
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NT = Lâmina de Esculpir
NT = Olhos Frios
5
NT = Delírio Morto-Vivo.
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Era uma habilidade que aumentava o poder perto de 10 a 20%.
Cada vez que ele era acertado pelo Skeleton Knight ele iria fechar seus olhos e, sem
seguida, bater de volta.
A batalha então mudou.
O Skeleton Knight começou a mover seus ossos do ombro em direção à Weed.
O ataque se dirigia em direção a seus braços e pulsos.
Então, ele fechou seus olhos.
‘Eu suponho que está vindo em direção ao peito’.
Ele antecipou o ataque do inimigo.
Isso ocorreu porque era a única maneira que ele poderia atacar.
“Daemon Blade!6
A lâmina do Skeleton Knight estava coberta em uma forma diabólica. Ele começou a usar
habilidades.
As forças do mal produziram a criação de uma habilidade que causava o sangramento das
feridas.
O Skeleton Knight empunhou a sua espada rapidamente e, em seguida, três imagens vieram
à Weed.
‘O de cima e o de baixo são ilusões! A partir do movimento do ombro, aquele é o real. O que
está vindo para o meu pescoço’.
Weed fez seu julgamento com seus olhos fechados e agiu.
Ele podia avaliar com precisão as habilidades dos mortos-vivos.
Um erro e ele poderia tomar um dano significativo.
Mesmo com sua alta resistência, era difícil levar ataques mortais.
Sua vida cairia rapidamente e seu poder diminuiria severamente.
Ele poderia ficar temporariamente paralisado e potencialmente perder um braço ou uma
perna.
‘Está vindo para minha garganta’.
Ele manteve seus olhos fechados enquanto deixou o Skeleton Knight golpeá-lo em seu
ombro com a espada.

- O ataque do Skeleton Knight diminuiu sua vida por 630

A Armadura de Talrok poderia bloquear 3 ou 4 vezes mais dano do que o normal. Contudo,
uma armadura era inútil se o usuário tivesse habilidades medíocres. A maioria das classes do tipo
guerreiro nem se quer se preocupava em aprender habilidades.
Era imprudente lutar com seus olhos fechados mesmo se fosse para aumentar seu status
em resistência
A maioria das pessoas não se preocupava em se esforçar para aumentar a resistência.
Entretanto, Weed não perdia qualquer coisa trivial relacionada ao combate.
Ele desistiu de usar seus olhos. Por fazer isso, ele elevaria a proficiência da habilidade muito
mais rápido do que o habitual, de modo que os efeitos dela aumentariam. Mesmo com alta
resistência e defesa ele também queria maximizar o uso do Cold Eyes.
Era inevitável para os iniciantes fecharem seus olhos em sua primeira batalha.
Todavia, usar efetivamente a habilidade era um abismo de diferença.
Weed tinha a coragem de fechar seus olhos e usar a habilidade no meio de uma batalha tão
difícil.
Surka disse com admiração:
“Weed reage tão bem ao combate. Ele realmente é o melhor”.
Zephyr foi forçado a concordar:
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“Ele retribui com muito mais por tudo que eles lhe dão. Eu odiaria ser seu inimigo”.
Os Geomchis lutavam enquanto riam.
Fechar os olhos pode funcionar no começo, mas pode tornar-se um hábito ruim....
‘Sua habilidade ainda está crescendo depois de tudo’.
Era fácil perder a localização do inimigo no meio da batalha com os olhos fechados.
Mas ele, deliberadamente, fechava seus olhos.
Ele era bem familiarizado com os movimentos do inimigo. Ele sabia onde o inimigo iria atacar
e como atacar de volta.
Desenvolvimento de habilidade não dependia somente dos sentidos.
Geomchi3 e Geomchi4 disseram:
“Agora isto é a arte da caçada”.
“Seria bom se tivéssemos conhecido Weed antes”.
Geomchi5 deu uma risada.
“Masmorras não são um grande negócio, elas têm apenas 6000 monstros, correto? Em
breve não haverá nenhum.
Geomchi2 olhou em volta da masmorra.
“Oito dias pode ser muito tempo. Vamos ver se nós podemos terminar isso durante a noite!
Venha, vamos lá!”
Geomchi2, Geomchi3, Geomchi4 e Geomchi5!
Lutar era tão íntimo a eles tanto quanto comer. Seriam oito dias de caça esgotante, mas eles
estavam indo para desfrutar cada momento dela.
Mas seria difícil para os membros que não eram monstros como Weed e os Geomchis.
Todavia, todo mundo havia mudado drasticamente como eles eram no passado.
Os Geomchis eram indispensáveis, mas as habilidades de combate de Pale, Hwaryeong,
Surka e Zephyr tinham crescido dramaticamente.
“Mais Skeleton Knights! Havia cinco desta vez!”
Pale havia confirmado após Weed tê-lo mandado para fora patrulhar.
Geralmente Pale iria liderar, mas as coisas eram diferentes quando Weed estava no
comando.
Tudo era deixado para Weed.
Weed ficou no fronte de batalha e dava dano com seu manejo de espada superior e com
sua resistência.
Alguém que luta diretamente seria geralmente mais útil como líder do que um arqueiro.
Weed tinha bandagens frias, fornecimento de comida e reparos, habilidades eficientes que
ninguém mais tinha!
“Hwaryeong coloque dois deles para dormir com suas habilidades!”
“Enchanting dance!7”
Hwaryeong colocou dois dos Skeleton Knights para dormir com sua dança. Enquanto isso
todos os outros lutaram com o restante dos Skeleton Knights.
A Masmorra do Rotten Lich8 aumentou em nível à medida que eles se moveram.
Eles enfrentariam Skeleton Knights, Chimeras9 e outros monstros de nível similar.
Os monstros estavam pelo menos no nível 300 e em casos graves acima de 360.
Desde que eles eram a fortaleza da Legião dos Mortos-Vivos, não era de se admirar que os
monstros tivessem níveis significativos.
Entretanto, Weed tinha uma capacidade global em habilidades de produção.
Poderia elevar-se o dano e a defesa de todo o grupo por pelo menos 10% e 20%,
respectivamente!
Eles podiam atacar um número moderado de inimigos graças a dança de Hwaryeong.
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O grupo entraria em colapso ao destruir grupos moderados de 7 a 8 Skeleton Knights.
Explorar masmorras de nível elevado exigia atenção especial. Dançarinas tinham um grande
papel em distrair a atenção dos inimigos.
É claro que, algumas vezes, as habilidades da dançarina poderiam falhar.
Eles poderiam desabar a partir da dança. Uma vez que eles perdem o equilíbrio a habilidade
perde poder momentaneamente.
Quanto maior o nível do inimigo mais dança era necessária.
Hwaryeong tinha que continuar dançando desconfortavelmente. Suas pernas estavam
cambaleando e havia dor, mas ela continuou dançando fortemente.
Algumas vezes ela falharia quando houvessem Chimeras, uma forma de zumbis com
doenças contagiosas.
Isso porque elas não tinham quaisquer olhos para ver a beleza e a diferença de nível era
alta desde que eles eram, pelo menos, nível 350.
O Lich tinha feito Chimeras com cabeças de lobo no topo de um corpo de ogro.
“Coma os humanos!”
Eles só poderiam ser seduzidos com alimentos.
A dança era geralmente limitada para humanos e monstros humanoides.
Para ir além destas restrições era necessária uma quantidade significativa de habilidade.
“Há realmente muita experiência”.
Depois de caçar por um tempo, Irene estava assustada quando ela checou sua janela de
status.
Eles estavam caçando 3-4 vezes mais rápido do que o habitual.
Eles também tinham descoberto a masmorra, então eles estavam recebendo duas vezes
mais experiência.
‘É graças a Weed e aos Geomchis’.
Irene olhou para Weed e para os Geomchis com olhos invejosos.
Sacerdotes eram conhecidos por terem um poder de ataque fraco. Weed, por sua vez, tinha
a habilidade dos mortos-vivos10, mas isso seria inútil durante uma caçada em grupo. Portanto,
guerreiros fortes e sacerdotes se dão bem juntos.
Weed disse:
“Acho que os monstros neste território estão ficando mais resistentes. A partir de agora a
batalha vai ficar mais rápida”.
“Whoa!”
“Ah, aqui vamos nós!”
Os olhos de Zephyr escureceram. Hwaryeong segurou sua respiração.
Até agora eles estavam caçando confortavelmente.
No momento que Weed disse aquilo, significava que seria a hora para a caçada real!
A velocidade de caça do grupo acelerou.
Agora, eles não podiam descansar e se locomoveram rapidamente através do terreno de
caça. Se nenhum deles estivesse machucado depois da batalha eles iriam imediatamente para o
próximo local de caça e continuariam.
Então, desde que eles começaram esta caçada, eles tinham completado várias rodadas.
Depois que a batalha havia terminado as pessoas que precisassem sentar-se-iam de bom grado
para serem curadas pelo curador.
Aqueles que podiam se levantar estavam livres para separarem-se em seus próprios grupos
para continuar caçando na próxima região.
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NT = Habilidade que Weed ganhou na missão do Lich Shire, que faz com que ele se torne um morto-vivo
após a sua morte, fazendo com que ele volte a vida e não perca experiência ou proficiências. Contudo, em
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Eles se levantaram e começaram a caçar novamente. O problema era que a velocidade foi
aumentada significativamente11. O intervalo entre as caçadas deixou-os sem tempo para respirar.
Weed liderou seus companheiros para mais e mais batalhas, cada vez mais rápido. Eles
estavam caçando a uma velocidade assustadora, portanto, estavam conseguindo experiência e
itens rapidamente.
“Eu subi de nível” - Alguém diria de vez em quando.
Seus companheiros diriam rapidamente:
“Parabéns”.
“Eu estou próximo de subir de nível”.
“Vamos continuar, então!”
Não havia tempo para descanso.
Irene tinha muita mana. Ela curaria eles tanto quanto ela pudesse e eles continuariam
lutando.
Sempre que suas vidas caíssem abaixo de 30% ela os curaria.
Para sobreviver o maior tempo possível, Weed iria trata-los.
Com suas bandagens frias avançadas, ele poderia curá-los em um instante.
Eles só tiravam descansos curtos para aplicar ataduras.
Zephyr e Hwaryeong conformaram-se com seus destinos.
“Keoheok!”
“Eu vou morrer! Weed eu preciso ser enfaixado.”
Eles iriam começar a tomar golpes de propósito.
Habilidade do Skeleton Knight: Darkness Status!12
Eles, deliberadamente, seriam colocados em um estado de escuridão.
Mesmo se doesse, eles poderiam mentir e descansar confortavelmente por um momento.
Se a vida deles caísse muito então Irene os curaria.
Depois de um tempo, Weed apenas os enfaixaria, então seria quase impossível para eles
tomarem um ferimento fatal.
Hwaryeong e Zephyr tinham os mesmos pensamentos de quando eles caçaram com Weed
a primeira vez.
Ambos queriam que acabasse depois de serem atingidos pelo Skeleton Knight.
‘Ele me pegou’.
‘Agora eu posso descansar.’
Zephyr e Hwaryeong teriam apenas um leve sorriso.
Então, Weed gritaria e viria com as ataduras.
“Pale!”
“Sim!”
“Leva cerca de 45 segundos para enfaixar, mas isso não é suficiente para que Zephyr e
Hwaryeong retrocedam. Atraia os monstros em volta e traga-os de volta para cá”.
“Tudo bem!”
Zephyr e Hwaryeong deitaram-se machucados e gemendo.
‘Eu nuca sairei deste inferno’.
‘Preciso morrer apropriadamente’.
Isto estava ocorrendo em razão da velocidade de caça sem precedentes.
***
Seechwi era uma Orc!
Logo no início, Orcs tinham muitas vantagens.
NT = a tradução nesse ponto seria “levemente/superficialmente”, mas não encaixa com o contexto da frase,
então decidi mudar.
12
NT = Condição de escuridão.
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Eles tinham vida e energia excepcionais, suas penalidades de morte eram mais baixas e
eles tinham uma alta defesa.
Mesmo se Orcs morressem, a perda de habilidade era insignificante.
Essa era única coisa que os Orcs tinham acima das outras raças.
Eles eram grandes em números e morriam frequentemente, mas os Orcs tinham altas taxas
de natalidade.
Muitas pessoas vinham para a aldeia.
Muitas delas eram Orcs usuários tentando formar grupos.
“Chwikchwik. Vamos caçar raposas”.
“Chwik. Chwik! Carne de raposa é deliciosa”.
O número de pessoas na cidade estava crescendo e os Orcs estavam repovoando.
Orcs vendiam carnes nas lojas. Muitos novos Orcs estavam crescendo, constantemente.
A cidade foi terrivelmente expandida.
Novos Orcs estavam nascendo na aldeia próxima a Cordilheira Yoroki.
Leva tempo para uma aldeia humana expandir, mas para os Orcs a única coisa que eles
precisavam era comida.
Seechwi vasculhou a Cordilheira Yoroki em busca de Seoyoon. Porém, achar uma pessoa
era impossível. Entretanto, Seechwi tinha uma arma secreta.
“Isso se parece familiar à direção que Seoyoon foi”.
Ela podia assistir aos vídeos da cápsula de Seoyoon.
Seoyoon estava caçando, então, com um pouco de sorte, ela podia alcança-la em tempo.
Felizmente, Seoyoon lutava contra três a quatro monstros de uma vez.
Todos os monstros desistiam de suas vidas quando eles atacavam Seoyoon. Ela matou
todas as forças agressivas de Ogros na Cordilheira Yoroki.
Seechwi tentou dizer o mais suavemente possível:
“Seoyoon. Chwichwichwik!”
Sons nasais horríveis saíram quando ela falou.
Seechwi riu e disse:
“Eu vou com você. Eu sou Cha Eunhee. Chwichwit”.
“...”
Seoyoon não disse nada. Contudo, Seechwi sabia que isto não era uma rejeição. Se ela
fosse recusar então ela teria andado para longe. Seoyoon não recusou porque era alguém que ela
era próxima.
“Chwichwik. Vamos conseguir missões e vender a pilhagem”.
Seechwi ficou com Seoyoon, que tinha conseguido uma missão dos Elfos Negros, mesmo
que não dissesse nada.
Estava mais confortável agora que alguém estava viajando com Seoyoon do que deixá-la
sozinha.
Ainda era realmente perigoso e ela podia morrer em batalha.
Entretanto, graças a Seoyoon não era mais tão perigoso. Seoyoon tomou conta dela porque
ela era fraca.
Seechwi sorriu vendo que houve uma pequena mudança.
‘Okay. Isso significa que sua mente se abriu um pouco’.
Era difícil iniciar o processo de cura. Qualquer tratamento era inútil se o paciente estiver
relutante a abrir-se.
Depois de ela ter visto Seoyoon chorar, foi o suficiente para mostrar que Seoyoon ainda
tinha emoções.
“A missão era obter alguma fruta vermelha. Okay Chwit. Eu irei conseguir alguma e voltarei.
Chwit.”
O Elfo Negro ancião queria comer a Red Dawn Fruit13 antes dele morrer.
13
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Seoyoon e Seechwi adquiriram informação sobre a missão.
Não era da personalidade de Seoyoon recusar solicitações como essa.
“Estes monstros dão um monte de experiência e itens. Vamos caçar aqui”.
Seoyoon escutou Seechwi conforme ela a conduzia junto.
Então, quando ela terminou cerca de trinta missões:
Ttiring!

A Grande Orc.
Sozinhos, eles são vulneráveis, mas em razão de suas características raciais, juntos os
Orcs são fortes.
Orcs gostam de um grande líder. Você provou a si mesma ser uma Orc forte. Você deseja
tornar-se um Orc comandante?

Profissão de Orc Comandante!
Os Orcs têm um monte de profissões que lidavam com armamento pesado. Orcs
Comandantes eram, particularmente, uma profissão especial.
Seechwi não tinha conseguido uma profissão. Uma oportunidade de conseguir uma
profissão quase nunca aparecia.
Ela tinha estado muito preocupada com a realização de missões.
Ao invés de aumentar seu próprio nível, ela obteve a maior parte de sua experiência a partir
de Seoyoon.
A quantidade de experiência da caçada com Seoyoon era pequena em razão da enorme
diferença de nível, mas ela continuava recebendo alguma porque estava no grupo.
Era mais do que ela teria recebido por caçar sozinha!
Graças a caçada com Seoyoon, a oportunidade de transformar-se em uma Orc Comandante
surgiu.
“Eu irei fazer isso. Chwitchwit!”
Seechwi tornou-se uma Orc Comandante e vagou por toda parte fazendo missões com
Seoyoon.
Elas vagaram da Aldeia Orc até a Aldeia dos Elfos Negros, enquanto caçavam.
Normalmente alguém com a aparência de Seoyoon iria chamar atenção, mas ela geralmente
escondia seu rosto quando ela ia para as cidades.
Seechwi também aprovava que Seoyoon escondesse seu rosto.
Não era uma boa ideia chamar a atenção das pessoas com um rosto lindo. Não havia
necessidade de socializar com tais tipos de pessoas. Em seguida, elas conseguiram obter algumas
informações.
Conforme o Elfo Negro Granbell:
“Seechwi. Você pode ser uma Orc, mas nós somos amigos. Na realidade, Elfos Negros
geralmente são contra Orcs, mas eu ainda considero você uma amiga”.
A Grande Seechwi ajudou-a aqui também.
Uma doutora em psicanálise!
Psicanálise não era apenas adivinhar o que as pessoas estavam pensando. Isso era apenas
a superfície. Era realmente a respeito de ver os pensamentos e emoções secretos que as pessoas
escondiam profundamente.
Seechwi era especialista em psicanálise e ela compreendia as tendências dos aldeões.
Uma Orc fêmea bajulando Elfos Negros!
Seechwi usou sua psicologia para aumentar sua intimidade com os residentes.
Através de seu trabalho duro, ela percebeu que os Elfos Negros amavam receber elogios.
O Elfo Negro Granbell começou a rir:

“Meu amigo está satisfeito que você conseguiu a fruta vermelha que ele queria para comer.
Ainda que você não seja uma Elfa Negra, deixe-me dizer um bom lugar de caça para o futuro. Se
você for ao leste daqui você irá achar uma masmorra para caçar. Aquela masmorra é a fonte dos
Mortos-Vivos que têm nos atormentado. Haverá uma abundância de coisas para caçar lá dentro”.
Seechwi tinha uma grande quantia de fama para o seu nível.
Orcs tinham um crescimento relativamente alto de fama e nível.
Mas esse grande aumento se deu por fazer missões e caçar com Seoyoon.
Elas tinham recebido um monte de informações sobre territórios de caça.
Seechwi e Seoyoon dirigiram-se para os territórios de caça para serem as primeiras
exploradoras.
“Se eu conseguir experiência dupla eu irei subir de nível ainda mais rápido! Chwichwik!”
Seechwi tinha um nível relativamente elevado, depois que ela se tornou uma Orc.
Ela tinha escolhido a raça porque os Orcs eram muito interessantes, então ela não se
arrependia e queria subir de nível e tornar-se forte o mais rápido possível.
Dupla experiência!
A lacuna entre ela e Seoyoon iria ajustar-se rapidamente se ela subisse de nível mais rápido.
Seechwi e Seoyoon foram para a masmorra.
“Huh? Chwichwichwit!”
Uma mensagem de descoberta não apareceu.
“Eu não posso acreditar. Chwitchwitchwit”.
Seechwi então relembrou de algo:
‘Quem mais teria ouvido essa história? Deve ser ele...’
Karichwi tinha caçado ao lado de Seoyoon!
Um Orc com uma presença lendária.
Ele tornou-se famoso através do vídeo do Hall da Fama e da transmissão da KMC Mídia.
“Vamos descobrir. Chwitchwit!”
Seechwi conduziu Seoyoon para dentro para encontrar Weed.
Haviam muitas áreas onde os monstros haviam sido exterminados.
Finalmente elas encontraram Weed e o grupo de Pale.
“Orc.”
Para Surka e Irene, ver um Orc era incrível o suficiente.
Ela também estava acompanhada por uma mulher.
Seechwi estava surpresa.
Ela não sabia que tantas pessoas estavam caçando lá.
Seechwi disse com dificuldade:
“Eu não sabia que havia outro grupo. Vocês são os primeiros exploradores? Chwik”.
“Sim”.
Pale decidiu intervir desde que parecia que Weed não iria dizer nada.
“Então, você sabe o caminho para sair? Foi realmente difícil para chegar aqui. Chwichwik.”
O rosto de Seechwi parecia muito violento, mas ela foi capaz de transmitir-se para o grupo.
‘Para chegar tão longe deve ter sido difícil’.
‘Orc. Para chegar tão longe deve ser uma missão e também um usuário de nível bem
elevado, mas mesmo assim deve ter sido difícil’.
‘Para conseguir atravessar a Floresta Karaka nós tivemos que derrotar o King Snake’.
Eles tinham sofrido e conquistado o direito de caçar naquela masmorra.
Mas agora havia outro grupo e circunstâncias inevitáveis.
Pale sacudiu sua cabeça:
“Não há necessidade. Essa não é uma masmorra pequena, então tome o seu tempo
caçando”.
“Yeah. Vá em frente e cace. Há poucas pessoas para tal masmorra enorme”.
Surka disse. O grupo estava sendo muito cortês.

No Continente de Versalhes, as masmorras de nível elevado eram monopolizadas e
assassinatos eram comuns nelas.
Era comum ser chutado para fora se você não conseguisse permissão dos outros grupos de
caça com antecedência.
Era possível forçar outro grupo de caça a sair também.
Seechwi parecia emocionada.
“Muitíssimo obrigado. Chwitchwit!”
“Mas onde vocês irão caçar? Vocês podem vir conosco se quiserem. Está tudo bem para
você Weed?”
Seechwi sorriu para o que Pale havia dito. Era muito raro achar tais tipos de pessoas, boas
e puras, no Continente Versalhes.
Era ainda mais difícil para os Orcs. A maioria das pessoas não os deixariam entrar em seus
grupos.
Podia ser visto que eles eram pessoas bondosas desde que as convidaram para entrar em
seu grupo.
“Bom trabalho, Pale”.
“Yeah! Essa é a maneira que você faz”.
“A madeira de ajudar os outros em necessidade”.
“Hahaha. Não é como se eu estivesse perdendo alguma coisa”.
Geomchi2, Geomchi3, Geomchi4 e Geomchi5 elogiaram Pale, simultaneamente. Tudo o que
eles viram foi uma mulher e eles nem se quer a viam como uma Orc!
Era um bom grupo de pessoas.
Ela estava agradecida a Geomchi2, Geomchi3, Geomchi4 e Geomchi5.
“Essas pessoas são agradáveis’.
Seechwi sorriu e disse:
“Prazer em conhece-los. Meu nome é Seechwi. Chwit!. Essa é Seoyoon. Chwit!”
‘Como ela está aqui?’
Weed foi surpreendido no momento em que ele viu Seoyoon.
Ela estava cobrindo o seu rosto, então ele não pôde ver que era ela.
Mas ela tinha aquela atmosfera! Ele podia ver a armadura e espada que somente Seoyoon
tinha.
O problema era que Seoyoon já tinha descoberto as estátuas que ele havia feito dela.
‘Eu não acho que você iria me perseguir. Contudo, você está tentando apanhar Karichwi e
não eu’.
Weed enviou uma mensagem a seu grupo:

- O fato de que eu sou o Orc Karichwi é um segredo.

- Sim, nós sabemos14.

Seu grupo facilmente escutou Weed.
O Orc Karichwi já tinha atingido o topo do Hall da Fama. Era desnecessário dizer aos outros
e causar problemas desnecessários à Weed.
Na verdade, Weed estava com medo que eles contassem às pessoas.
Ele tinha razões para estar com medo.
NT = a tradução literal da versão americana seria: “Sim, eu sei”, mas preferi deixar no plural, pois era uma
mensagem direcionada ao grupo, logo o grupo que deveria responder e não somente uma pessoa
aleatoriamente.
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Seria irritante se a Seoyoon lhe perseguisse impiedosamente com sua espada. Ele não tinha
nada a temer de monstros chefes.
Seu orgulho como um homem!
Estava tudo bem, contanto que eles não dissessem nada.
Weed aumentou a velocidade de caça agora que Seoyoon entrou no grupo.
Ele queria prevenir seu grupo de falar com Seechwi e Seoyoon.
Todos no grupo estavam preocupados, exceto Weed.
‘Elas são capazes de lutar apropriadamente?’
‘Eu devo proteger o grupo’.
Geomchi2, Geomchi3, Geomchi4 e Geomchi5 começaram a competir uns com os outros.
Bravos cavaleiros que vinham para ajudar quando os monstros atacavam. Era o melhor meio
de conseguir conviver com outras pessoas no Continente Versalhes. Seechwi e Seoyoon estavam
posicionadas próximas a Irene. Então, os Skeleton Knights apareceram.
Seoyoon desembainhou sua espada e avançou magnificamente.
Kwakwakwakwang!
Uma força poderosa veio de sua espada!
Ela tinha um tremendo poder esmagador.
Era mais fácil lutar quando você usa mana, mas difícil ficar dentro do alcance da mana.
“Krahhagh!”
“Meus amáveis ossos...”
Os Skeleton Knights desabaram brutalmente.
Os monstros que Weed e os Geomchis tinham que bater tantas vezes para matar, Seoyoon
capturava facilmente.
"...."
Geomchi4 alargou sua boca.
Não havia mais esperança!
A oportunidade para exibir-se na batalha tinha desaparecido. Weed estava familiarizado com
Seoyoon, mas tornou-se uma surpresa para o resto do grupo.
Era a primeira vez que eles viram um usuário de nível tão elevado.
Resistência interminável.
Uma característica do Berserker era a de lutar constantemente contra monstros.
Com Seoyoon, a caçada tornou-se muito mais rápida.
Dark Shamans15 usando feitiçaria do mal.
Os poderes deles aumentavam a força dos mortos-vivos.
Era similar ao Dark Speculation16.
Usando magia negra nos mortos-vivos.
O grupo lutou uma batalha interminável contra mortos-vivos de nível elevado.
“Heokheok. Isso é tão difícil”.
Pale estava como pouco fôlego.
“Eu preferiria morrer do que continuar”.
Maylon queria desistir de sua vida. Entretanto, ela já tinha visto Hwaryeong e Zephyr, então
mesmo se você quisesse morrer Irene apenas curaria você.
‘Ninguém morre sem minha permissão’.
A mais alta virtude de um clérigo!
Ninguém pode morrer durante a batalha.
A situação mudou agora. Eles imploraram que Irene os deixasse morrer, mas Irene se
recusava a deixá-los.
Sob a estrita proteção de Irene eles não foram capazes de morrer. Isso só fazia o grupo
sofrer ainda mais e aumentar a vontade deles de morrer!
15
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NT = Xamãs Negros.
NT = Especulação Escura.

Eles continuaram a lutar contra dezenas de inimigos no espaço de tempo de uma hora. Eles
utilizavam seus intervalos com moderação e conversavam sem pressa enquanto caçavam.
Mas era diferente com Weed.
Quase sem descanso, caçando interminavelmente.
Ele considerava e gerenciava cuidadosamente os diversos movimentos e aparição dos
monstros, bem como gerenciava o tempo, a vida, a mana, a estamina e a fadiga.
Se não houvesse mana suficiente, ele usaria ataduras para curar.
Ele cuidadosamente batia nos monstros com suas habilidades de combate corpo a corpo.
Caçar tornou-se muitas vezes mais difícil.
Houveram vários momentos de vida e morte no curso de uma hora.
Refeições adequadas foram substituídas por carne seca ou pão, consumidos ao longo do
caminho.
Recorde de quebra de tempo.
Uma implacável e agitada batalha aconteceu.
Era a primeira experiência real de caçada de Pale e Irene.
No passado, Weed varreria os monstros para fora do Continent of Magic17. Agora, ele estava
fazendo o mesmo no Continente Versalhes. Infelizmente, seu grupo estava testemunhando por si
mesmos.
Eles pensaram que ficariam loucos a medida que os dias passavam.
“Como eles podem ser humanos...”
Por dois dias eles continuaram a se lamentar e, então, eles pararam.
Se eles tivessem a energia necessária para se queixar eles prefeririam descansar.
Caçando a um ritmo extraordinário exigia altos níveis de estamina.
Eles poderiam aguentar três ou quatro dias.
Mas eles foram forçados a ir ainda mais do que eles jamais foram até agora.
Então, no sétimo dia:

Você caçou todos os monstros na Masmorra do Rotten Lich.
O Título: Caçador da Masmorra de Lich foi dado.
Fama aumentou por 100

Os direitos à bônus duplo de experiência e drop18 por uma semana desapareceram.

No sétimo dia eles conseguiram matar todos os monstros da masmorra. Weed conseguiu
aumentar a habilidade de sua espada em cinco níveis.
Contudo, houveram graves efeitos colaterais no grupo.
“Kerr haa haa haak!”
Pale, Maylon, Surka, Zephyr19 e Hwaryeong entraram em colapso. Eles estavam,
literalmente, muito cansados para levantarem-se.
Somente Weed, Seoyoon, Seechwi e os Geomchis remanesciam.
Seechwi também não tinha muita força sobrando.
Ainda que ela fosse apenas uma ajudante de nível baixo, ela administrou para conseguir
uma considerável quantidade de experiência.
‘Esses monstros!’
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NT = Continente da Magia, antigo jogo que Weed jogava.
NT = queda de itens
19
NT = no inglês eles esqueceram do Zephyr, decidi incluir o coitado.
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Em seus olhos, Weed e os Geomchis não eram humanos.
No início, ela tinha pensado que Weed e os Geomchis eram apenas pessoas viris, mas
depois decidiu que eles eram monstros após ter sido dragada por toda parte.
Em razão dela estar em nível baixo, ela tinha que estar muito na defesa. Geomchi2 não
hesitava em proteger Seechwi apesar de sua aparência.
Era incomum para homens fazerem este tipo de coisa hoje em dia.
Mas, como era para caça...
“Bem, vejo vocês mais tarde. Chwiichwiik!”
Seechwi deslogou e Seoyoon encerrou sua conexão sem dizer nada. Mesmo se ela lutasse
contra monstros para aliviar o estresse, isso foi apenas muito rigoroso.
O grupo estava saindo, mas, em seguida, Weed olhou para Geomchi.
“Mestre”.
“Huh?”
“Você precisa ser cuidadoso quando estiver caçando. Eu tenho o mapa da masmorra, então
eu posso encontrar o local onde não há muitos monstros”.
“Bem, eu acho. Devo usar bandagens abundantemente?”
“Elas devem ser usadas com moderação”.
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