
Volume 8 

CAPÍTULO 8 - Ativação Forçada de Missão 

 

 Quando Weed conectou ao jogo, todos já estavam reunidos juntos. A Orc Seechwi e 
Seoyoon também estavam lá. 

 “…” 

 Weed tinha uma dor em seu peito toda vez que ele via Seoyoon. 

 Ela definitivamente vai voltar para ele em razão dele ter feito uma escultura dela sem a sua 
permissão! 

 A ideia de que Seoyoon era uma assassina estava, firmemente, mantida em seu coração. 
Mesmo se ela não tivesse aprendido como manejar uma espada apropriadamente, ele temia que 
coisas terríveis acontecessem se ele fosse descuidado. 

 “O que mais vocês querem caçar?” 

 Weed estava tentando retomar a caçada quando Geomchi levantou a mão: 

 “Primeiro eu tenho algo a dizer”. 

 “Vá em frente mestre”. 

 “Nós gostaríamos de ir e caçar separadamente”. 

 “…Nós fizemos algo para ofendê-lo? ” 

 “Não é isso, nós apenas queremos fazer algumas caçadas por nós mesmos”. 

 Weed olhou em direção a Geomchi2, Geomchi3, Geomchi4 e Geomchi5. 

 “Vocês todos se sentem da mesma forma?” 

 Eles assentiram com a cabeça. 

 Era uma decisão que os Geomchis tinham feito depois de falar a respeito uns com os outros. 

 Caçar juntos em grupo era mais divertido. 

 Mas eles compreenderam as limitações nisso. 

 Havia um limite de quanto eles poderiam evitar os ataques inimigos com apenas os seus 
movimentos. 

 Todo o crescimento de suas estatísticas foi no ataque! Eles eram muito vulneráveis a 
ataques mágicos e maldições, bem como a ataques repentinos de monstros aleatórios. 

 ‘Nós não queremos nos embaraçar. Não ficará bem se nós acabarmos morrendo na frente 
das crianças’. 

 Geomchi também apoiou a ideia por outras razões. 

 A defesa deles era muito baixa e, honestamente falando, o dano deles também era fraco a 
fim de caçar com o grupo. 

 Em seguida, eles tinham visto Seoyoon. O dano deles não estava nenhum um pouco 
próximo ao nível dela! 

 ‘Incrível! Mesmo sem os movimentos apropriados eu não penso que seja possível fazer isso 
com apenas um nível maior de habilidade’. 

 ‘Elegante. É uma habilidade que corre em direção ao inimigo. Na realidade, seria difícil exibir 
esse tipo de poder explosivo’. 

 ‘Usar habilidades. Mesmo que elas sejam falsas e somente possam ser usadas em Royal 
Road. Eu ainda sou forte’. 

 ‘Não fará mal tornar-se o mais forte do Continente’. 

 

*** 

 

 Geomchi, Geomchi2, Geomchi3, Geomchi4 e Geomchi5 jogaram por toda parte em Royal 
Road. 

 Eles eram verdadeiros espadachins na vida real.  

 A maioria dos outros Geomchis vieram a fim de afiar suas habilidades, mas os instrutores 
tinham vindo para brincar por toda a parte.  

 Entretanto, pela primeira vez eles foram sinceros sobre o jogo. 



 Embora fosse somente para remover as suas fraquezas e aumentar seus níveis de 
habilidade para tornarem-se os melhores. 

 Royal Road era, sem dúvida, uma realidade virtual. Eles podiam ver, tocar e sentir. 

 Ele também era um mundo dentro de si mesmo. 

 Eles também querem se tornar os melhores neste mundo. 

 Era difícil para eles suportar serem até um pouco mais fracos do que qualquer outra pessoa. 

 É claro, Geomchi5 tinha uma opinião: 

 “Ahem!1 Mestre e Sahyungs2 igualmente. Eu penso que nós devemos pensar propriamente 
a respeito do que nós precisamos fazer”. 

 “O que você quer dizer? Você quer dizer que nossa carência é de armadura? Se este for o 
caso, nós não podemos apenas ver se Weed pode fazer para nós alguma armadura decente?” 

 Geomchi5 apenas balançou sua cabeça e disse: 

 “Não é tão simples. Como vocês sabem, este lugar é chamado de Continente de Versalhes”. 

 “Isso mesmo. Não seria errado dizer que nós não vimos o suficiente deste mundo”. 

 “Isso também significa a criação de casais. Pale foi capaz de conseguir uma namorada. 
Ontem, desde que nós fomos para o café, eu decidi que não quero estar sozinho”. 

 “Então, Geomchi5 você está sugerindo…” 

 “Nós precisamos nos tornar os melhores! Ser o melhor significa que nós nos tornaremos 
muito populares. Vocês não percebem o que eu estou dizendo?” 

 Geomchi4 estava tremendo com a excitação. 

 “Eu percebo. Fora de Serabourg há uma guilda famosa recrutando todos os tipos de 
pessoas!” 

 “Havia muitas pessoas de nível elevado indo caçar. Se nós formos e mostrarmos que somos 
os melhores, então nos tornaremos populares”. 

 Geomchi5 fez uma sugestão. 

 Eles poderiam mostrar suas forças irrealistas e avassaladoras para mulheres e crianças. Era 
óbvio para Geomchi4 o que Geomchi5 estava sugerindo. 

 “Sahyung você está pensando o que eu estou pensando?” 

 “É uma boa ideia Geomchi5”. 

 Depois de pensar a respeito disso, Geomchi2 assentiu com a cabeça. Contudo, não estava 
decidido ainda. Havia algumas questões que estavam sendo deixadas de fora. 

 Eles viram os Geomchis no concerto. 

 Solteirões ao longo da vida. 

 Eles não tiveram que adivinhar, uma vez que parecia que eles tinham dedicado suas vidas 
à espada. 

 Isso tornava-se normal para as pessoas, eles pareciam satisfeitos em serem espadachins 
loucos. 

 ‘Se encontrar com uma mulher sozinho? Na verdade, há mais do que apenas adolescentes 
e pessoas em seus 20 anos jogando no Continente de Versalhes’. 

 Geomchi pensou a respeito e assentiu com sua cabeça. 

 “É uma boa ideia Geomchi4”. 

 Os Geomchis tomaram a sua decisão de partir. Aparentemente eles saíram a fim de 
tornarem-se fortes. 

 

*** 

 

 Weed fez os Geomchis vestirem armaduras básicas. 

 “A defesa é mais alta agora e ela é bem leve, então vocês não precisam se preocupar sobre 
ela restringir seus movimentos. Há também um pouco de resistência mágica então vocês não 
precisam ser mais tão cautelosos com magia”. 

                                                           
1 NT = Onomatopéia para representar um barulho feito quando se limpa uma garganta. 
2 NT = honorífico coreano que significa irmão mais velho. 



 “Isso é bom de saber”. 

 Weed fabricou armaduras, botas, capacetes e luvas de minério de ferro e couro que eles 
obtiveram da Masmorra do Rotten Lich3. 

 Ela saiu com uma defesa relativamente média em razão dele ter usado materiais normais, 
mas com a habilidade de ferreiro de Weed no nível intermediário 3 ele poderia, provavelmente, 
conseguir aproximadamente 250.000 won delas. 

 Isso era por causa de seu artesanato avançado, que tornava a durabilidade do item mais 
alta do que o normal. 

 “Isto é um presente. Vocês precisarão usá-las durante as caçadas”. 

 Ataduras frias feitas com sua habilidade de costura! 

 Weed havia feito vários rolos de ataduras. As bandagens poderiam parar rapidamente um 
sangramento e restaurar a vida. Weed deu para eles uma mochila cheia de ataduras. Uma vez que 
nenhum dos Geomchis tinha habilidades de cura, as bandagens provariam ser um valioso salva-
vidas para eles. 

 Depois dos Geomchis saírem, o grupo de Weed retornou para o Castelo dos Elfos Negros. 

 Eles se encontraram com Mapan para dispor da pilhagem e, então, verificaram o saldo de 
seus itens em preparação para caçar novamente. 

 Caçada ininterrupta e repetitiva! 

 Weed sabia todos os detalhes a respeito das áreas e dos monstros em volta da Cordilheira 
Yoroki. 

 Agora o nível total de seu grupo era próximo ao 300. 

 ‘Está apenas começando’. 

 Weed cerrou seus punhos. 

 Era a hora de caçar loucamente. 

 Adquirir itens e ganhar experiência. Graças a suas várias habilidades de produção ele 
poderia caçar mais rápido e mais eficientemente. 

 Contudo, Weed ia ter que esperar. 

 De volta à cidade dos Elfos Negros havia alguns visitantes não convidados esperando. 

 O candidato a papa Alveron e os Paladinos da Igreja de Freya. 

 Os Sumo Sacerdotes não eram permitidos sair do templo sem, pelo menos, 20 guarda-
costas.  

 Os paladinos colocaram suas mãos em seus peitos e curvaram-se para Weed. 

 “Olá benfeitor da igreja”. 

 Havia mais de 100 paladinos presentes dando a sua saudação. 

 “Wow, isso é tão legal!” 

 Tal visão maravilhosa captou a atenção de Surka pela surpresa. Os Paladinos estavam 
alinhados no meio do dia totalmente uniformizados. Os Sumo Sacerdotes também estavam em uma 
postura solene. 

 Alveron deu um passo à frente dos Sumo-Sacerdotes. 

 “A Igreja de Freya nos ordenou a vir e ouvir a resposta de Weed”. 

 “...” 

 Weed não disse nada. Seu grupo, no entanto, estava fazendo um grande barulho. 

 Os Cavaleiros da Igreja de Freya vieram para chamá-lo. 

 “Ah, os Paladinos da Igreja de Freya!” 

 Irene e Romuna estavam maravilhadas. 

 “Eles estão aqui por Weed!” 

 Uma vez mais, Hwaryeong admirou Weed. 

 Eles haviam caçado juntos, mas a fama de Weed estava além de qualquer coisa que eles 
poderiam imaginar. 

 Ele era o único que obteve poder incontestável no Continent of Magic4. 

                                                           
3 NT = Lich Apodrecido. 
4 NT = Continente da Magia, último jogo que Weed dominou antes de Royal Road. 



 Então ele expos sua própria história no Continente de Versalhes. 

 Foi emocionante ouvir suas histórias de aventura! 

 Era incrível aprender esses fatos sobre Weed. 

 ‘E pensar que os Cavaleiros da Igreja de Freya viriam. Não importa de que igreja eles vieram, 
mas tem que ser alguma muito importante’. 

 Maylon olhou para Weed como se fosse um coelho assustado. 

 Ele tinha um olhar calmo em seu rosto. 

 Havia um sorriso em sua face, mas ele parecia um pouco aborrecido. 

 Ele estava aproveitando algo como isso calmamente.  

 ‘Eu realmente admiro Weed. Nem os mais fortes aventureiros seriam capazes de pegar 
essas missões’. 

 Zephyr disse com admiração: 

 “A Igreja de Freya veio do templo, todo o caminho até aqui, somente para ouvir a resposta 
de Weed”. 

 Na realidade era bem diferente. Weed queria correr para qualquer lugar que não fosse ali. 
Entretanto, os Paladinos se aproximaram deles em um passo muito rápido e ele foi completamente 
cercado. 

 Ele forçou um sorriso podre. 

 ‘Por que eles me perseguiram até aqui…’ 

 Weed franziu as sobrancelhas para Alveron e disse: 

 “O que está acontecendo?” 

 “O frio e os monstros assolam a terra de Morata. Desde a luta contra os True Blood 
Vampires5, Paladinos têm sido despachados para fiscalizar a província”.  

 “E daí?” 

 Por algum tempo, Weed havia estado em Morata para combater os True Blood Vampires. 

 O gelo estendia-se por toda a terra desolada. 

 No final, as pessoas que foram transformadas em pedra foram despertadas. 

 “Você conhece a história do Norte?” 

 “A história do Norte?” 

 “É uma história muito velha, que agora está esquecida há muito tempo. O Reino do Império 
Niflheim”. 

 Ele rudemente escutou a história. 

 ‘Isso soa como outra missão difícil’. 

 O efeito colateral de uma alta fama! 

 Mesmo missões que haviam sido recusadas tinham que ser tomadas. 

 “Você precise limpar o Vale da Morte e recuperar o tesouro do Império Niflheim para 
restaurar a honra do rei”. 

 “Tesouro e honra do rei?” 

 “Isso mesmo. Nós precisamos partir para o Norte imediatamente”. 

 Os sacerdotes, sob os comandos de Alveron, iriam tele transportá-los imediatamente. 

 E pensar que uma situação como esta iria forçá-lo a parar de se aventurar! 

 Weed perguntou, pateticamente: 

 “Eu não tenho o direito de trazer companheiros novamente?”  

 Ele precisava levar alguém com ele, então ele não morreria sozinho no Norte. Eles estavam 
se dirigindo, imprudentemente, à uma terra de gelo depois de tudo. Não havia nenhuma maneira 
dele estar indo suportar o frio sozinho. 

 “Você deseja trazer seus companheiros?” 

 “Sim”. 

 Weed olhou de volta para seu grupo. Ele olhou para eles com olhos de reminiscência6. 

                                                           
5 NT = Vampiros Puro Sangue. 
6 NT = efeito de lembrar-se parcialmente de algo; recordação vaga e quase apagada. 



 ‘O sofrimento precisa ser dividido! Somente o sofrimento dos outros pode trazer-me 
conforto’7 

 Pale e Zephyr estremeceram. 

 ‘Oh não! Por favor não eu....! Eu quero descansar apenas um pouquinho’. 

 ‘Para ser tão cruel para seus próprios companheiros!’ 

 Por outro lado, Maylon estava emocionada e tendo todos os tipos de expectativas sobre a 
aventura. 

 ‘Essa é uma ventura! Eu finalmente subi de nível o suficiente para ir a uma aventura 
verdadeira! E é a aventura de Weed! Essa aventura irá agitar o continente todo’.  

 ‘Eu irei para qualquer lugar que Weed disser. Não importa quão difícil isso será’. 

 Se fosse quente ou frio, Hwaryeong estava disposta a aguentar qualquer coisa se fosse com 
Weed8. Contudo, Alveron apenas balançou sua cabeça. 

 “Você não será capaz de escolher todos eles. Eu penso que você somente será capaz de 
trazer uma pessoa”. 

 “Uma pessoa”. 

 Weed começou a se preocupar sobre quem trazer, quando Seoyoon andou para frente. Na 
realidade, foi Seechwi que, firmemente, a empurrou para frente.  

 “Aí vai você!” 

 Weed estava incrivelmente assustado. 

 Por que ela está emitindo tal intenção assassina? 

 Ele iria morrer se ele viajasse com ela. Entretanto, seria difícil rejeitá-la publicamente. 

 Medo de Seoyoon! 

 Ao pensar sobre isso, Seoyoon era a pessoa mais forte e útil para se levar. 

 Enquanto ele estava hesitando, Alveron disse: 

 “Bem, de tal maneira foi determinado. Comece a nos enviar para o norte!” 

 Os Sumo Sacerdotes ativaram o círculo de formação do teleporte. 

 Weed, Seoyoon, os paladinos e os sacerdotes foram cobertos por uma luz brilhante. 

 

*** 

 

 Wah-3! 

 O Wyvern ossudo e magro rugiu selvagemente: 

 “Kkeueoeuk!” 

 O Wyvern estava furioso. 

 Eles haviam voado ao redor de Rhodium quando seu mestre voltou para as Cordilheiras 
Yoroki. 

 Geumini9 estava voando nas costas dos Wyverns para as Cordilheiras Yoroki. Havia muita 
luz solar, então eles estavam ficando realmente quentes. 

 Os Wyverns estavam totalmente exaustos quando eles finalmente chegaram às Cordilheiras 
Yoroki 

 Eles poderiam sentir a fragrância do perfume das flores. 

 Seus animais favoritos estavam nas Cordilheiras Yoroki. 

 Cervos e javalis selvagens! 

 Sua comida favorita era saborosa, mas não como um cavalo, que eles consideravam uma 
guloseima. 

 Um pouco dentro das Cordilheiras Yoroki, Centauros emergiriam do interior. 

 A parte inferior do corpo de um cavalo e a parte superior de um humano. 

                                                           
7 NT = mas que belo de um filho..... 
8 NT = Hwaryeong está querendo. 
9 NT = A estátua dourada. 



 Já que eles atacavam com arcos e lanças eles eram oponentes difíceis para os Wyverns 
aumentarem seus níveis. 

 Mas aí o mestre deles partiu novamente.  

 Desta vez para o Continente ao Norte! 

 Era muito mais longe do que Rhodium. 

 “Kkeuruk kkeuruk!” 

 Wah-1 teve calafrios em seu pescoço. 

 Os Wyverns relembraram sua lealdade ao seu mestre. 

 “Mestre nos deu a vida”. 

 “Devemos vigiar nosso fraco escultor”. 

 “O mestre é incompetente, então nós devemos protege-lo”. 

 “Vamos proteger nosso mestre fraco”. 

 Os Wyverns voaram para o céu novamente. 

 O norte distante. 

 Os Wyverns voaram em linha reta para o norte apesar do fato de que eles não gostavam do 
clima frio. 

 Geumini estava reluzente em cima do Wha-1. 

 “Golgolgol!” 

 

*** 

 

 A expedição da Guilda Cold Roses. 

 As 1.650 pessoas que sonhavam com o Norte estavam, agora, experimentando todos os 
tipos de sofrimento. 

 O primeiro grupo de reconhecimento sofreu com uma grande tempestade de gelo, logo que 
chegaram à Ras Hill. 

 Um desastre natural no Continente de Versalhes! 

 Os arquitetos retiraram suas pás e começaram a escavar no meio da tempestade de gelo. 
Não era muito fácil de escavar através do gelo de qualquer forma. Contudo, era melhor trabalhar 
duro ao invés de morrer. O resto da expedição usou suas armas para cavar o chão. Entretanto, 
alguns da expedição apenas ficaram ao redor assistindo a tempestade de gelo. 

 “A tempestade levanta uma pilha de neve do chão em direção ao ar”. 

 “Então isso explica o porquê de pedaços de gelo e de neve estarem caindo do céu”. 

 “A tempestade de gelo é criada mesmo que o céu esteja claro. Então, esta é uma tempestade 
de gelo e neve?” 

 O vento estava gradualmente aumentando, desta forma, eles esperaram calmamente pela 
aproximação da tempestade de gelo. 

 “Proteger o corpo do gelo e preveni-los de perder o calor corporal. Resistência ao 
congelamento!” 

 Magos usaram proteção mágica. 

 “Eu não pensei que a primeira coisa que nós iríamos enfrentar seria uma tempestade de 
gelo”. 

 “Desde que eu percorri todo este caminho até o Norte, têm que haver boas memórias”. 

 “Será uma aventura maravilhosa que eu me orgulharei e contarei de boa vontade aos 
outros”. 

 A confiança desconhecida deles não estava baseada em nada. 

 Enquanto isso, artistas, artesãos e a maioria dos guerreiros da expedição escondiam-se 
dentro de uma trincheira. 

 “Ack, está frio!” 

 O frio fazia com que seus dentes batessem freneticamente.  

 Gaston podia sentir o frio do Norte, apesar dele ter cavado um buraco. Depois de alguns 
momentos, ele teve um vislumbre da turbulência no nível do solo. 



 “Bem, esta tempestade.... ela não parece um pouco perigosa? Continua se aproximando e 
tem um tremendo poder. O chão está tremendo!” 

 “O vento estava rapidamente aumentando!” 

 “A temperatura estava rapidamente caindo”. 

 “Estilhaços de gelo! Ahhhhh! Estilhaços de gelo estão entrando!” 

 “Halryun! Halryun está morto!” 

 “Ah! Ajudem-me!” 

 Em Ras Hill, a assustadora tempestade de gelo varreu de lado a lado a vanguarda da 
Expedição ao Norte. 

 O vento frio e o gelo acumularam repetidamente. 

 Cerca de 4 horas! 

 A expedição cavou buracos e teve que esperar horas no frio. 

 Crackle crackle!10 

 Ainda que Gaston tivesse cavado um buraco, ele sofreu um frio intenso. 

 Ele mal estava vivo. A maioria dos artistas e artesãos estavam fracos e eles pegaram 
resfriados e, em consequência disso, morreram. 

 A maioria da expedição não sabia a respeito dos perigos do Norte e que eles iriam encarar 
algo como isso.  

 “Eu estou morrendo, está tão frioooo”. 

 “O tempo está tãoooo frio”. 

 Depois de um longo tempo, a tempestade de gelo passou e o gelo estava densamente 
acumulado no topo da colina. 

 Uma por uma as pessoas começaram a aparecer. 

 “Eu ainda estou vivo, mas ela terminou?” 

 “Estava realmente frio. Eu pensei que iria congelar até a morte aqui embaixo”. 

 “Nós estamos, literalmente, congelando neste frio”. 

 Gaston limpou seu rosto. 

 Os artistas, artesãos e a maioria dos usuários reconheceram a gravidade da situação, então 
eles cavaram buracos e se esconderam neles. 

 Eles estavam extremamente gelados e quase congelaram até a morte. 

 Porém, graças a Pavo, Gaston foi capaz de sobreviver. Eles geriram a sobrevivência porque 
Pavo era um bom arquiteto e era capaz de escavar um buraco profundo. 

 Pavo escavava conforme seus lábios congelados se moviam. 

 “O grupo estava próximo a aniquilação”. 

 “Eu não quero pegar um resfriado nunca mais. Minhas mãos e pés continuando não se 
movendo apropriadamente”. 

 Gaston tinha uma estamina muito baixa e seu corpo estava tremendo. Havia pequenos 
pedaços de gelo crescendo em sua barba. Depois da tempestade de gelo passar, Ras Hill começou 
a ficar realmente ocupada. 

 “Verifique quantas pessoas estão vivas”. 

 “Nós precisamos de um clérigo aqui e agora!” 

 “Nós temos pacientes graves por aqui!” 

 Havia somente 7 clérigos enviados com a vanguarda. Daqueles, somente 2 sobreviveram e 
se apressaram para tentar tratar os outros. Entretanto, havia muitos poucos que sobreviveram. 
Aqueles que haviam sido confiantes em suas forças tentaram aguentar e resistir a tempestade de 
gelo. Eles haviam sido brutalmente castigados até a morte por pedaços afiados de gelo. 

 Apenas 130 pessoas pensaram em cavar buracos! 

 Porém, mesmo nas trincheiras era difícil para as classes de produção suportar o frio e a 
tempestade de gelo. 

 Ventos ferozes impulsionavam pedaços de gelo para dentro dos buracos. 

                                                           
10 NT = onomatopeia para estalar, trincar, esmagar. 



 A menos que o buraco fosse muito profundo eles iriam morrer ou estar à beira da morte. 

 Nesta situação, os guerreiros e os cavaleiros tinham se saído muito melhor. 

 Gaston e Pavo, das classes de produção, quase morreram enquanto a maioria das 
profissões mágicas morreram. 

 Eventualmente, no final da tempestade havia apenas 65 pessoas vivas! 

 “Meu Deus! Este é somente o começo e o dano já é enorme”. 

 O olhar de Kerberos estreitou-se. 

 Todavia, a frustração teria que esperar. 

 “Todos no grupo mantenham a suas forças. Nós precisamos resistir até a chegada do 
próximo grupo”. 

 A vanguarda estava exausta. 

 A situação não era boa para aqueles que lá foram deixados. 

 “Nós precisamos resistir por quatro horas até a chegada do próximo grupo. Até lá, acalmem-
se. Assassinos e rangers11 devem ir patrulhar a área”. 

 “Sim, senhor”. 

 “Isso será meramente um reconhecimento, não provoquem quaisquer monstros”. 

 A maioria dos usuários do grupo de combate estavam mortos ou deficientes. 

 Eles seriam incapazes de se defender se um grande número de monstros viesse invadi-los. 

 Sofrendo de frio e de fome! 

 A taxa de recuperação de vida e estamina não estavam nem na metade da quantia normal. 

 Eles tiveram que enrolar e sofrer até o próximo grupo chegar. Os sentinelas da vanguarda, 
cautelosamente, gastaram seu tempo. Todos eles estavam com muito medo do aparecimento de 
monstros. Eles estavam felizes em razão de não haver quaisquer ataques de monstros à medida 
que o tempo passou. Monstros no Norte eram conhecidos por serem muito fortes e violentos, mas 
eles também tinham um alto intelecto.  

 Graças a passagem da tempestade de gelo, a atividade dos monstros estava 
consideravelmente baixa então não haveria qualquer ataque. Algum tempo depois, o segundo grupo 
chegou e eles começaram a estabelecer o acampamento. Arquitetos estabeleceram residências 
feitas de pedaços de gelo. Desde que as casas eram feitas de gelo eles esperavam que elas fossem 
frias. Surpreendentemente, estava quente o suficiente em razão deles terem iniciado uma fogueira. 

 “Empilhem mais madeira!” 

 Aqueles da vanguarda que sobreviveram à tempestade de gelo queriam relaxar em um lugar 
seguro. 

 A expedição iniciou-se em Ras Hill. Também havia uma necessidade de se recuperarem 
aqui, bem como repelir os ataques dos monstros. Para fazer isto, seria útil estabelecer uma base 
de acampamento para que eles pudessem se defender mais facilmente. 

 Todavia, o progresso do trabalho estava lento! 

 A nata da Guilda Cold Roses. Outros estavam com inveja dos jogadores de nível elevado, 
mas eles não estavam familiarizados em cortar o gelo. Eles construiriam casas mal feitas, que 
desabariam quando tocadas. Para tornar a situação pior, muitos deles não podiam usar 
corretamente nem mesmo uma pá. Eles podiam ser vistos escavando. 

 Eles somente estavam familiarizados com caçada a monstros, de modo que eles estavam 
construindo casas e escavando pela primeira vez.  

 “Mova-se do caminho!” 

 Geomchi364 era parte do segundo grupo a ir para Ras Hill e ele estava segurando uma pá.  

 “Quem é você?” 

 “Eu irei lhe mostrar a maneira correta de usar uma pá. Haah!” 

 Geomchi364 colocou a pá levemente no chão, então ele pisou nela vigorosamente para 
transferir seu peso. 

                                                           
11 NT = são guerreiros que possuem ligações com forças da natureza, a quem são devotados e buscam 
proteger. Acostumados com o ambiente selvagem, sabem de coisas relativas a esse meio, o que geralmente 
os torna excelentes rastreadores e caçadores, bem como peritos em sobrevivência, no D&D; fonte: 
https://pt.wikipedia.org/wiki/Ranger_(classe_de_personagem  

https://pt.wikipedia.org/wiki/Ranger_(classe_de_personagem


 A maneira de usar uma pá! 

 Pababarak! 

 A quantidade de movimento era espantosa. Era como se a pá estivesse viva e cada vez que 
se movia o tremor passaria através do solo. 

 A maneira ideal e mais eficiente de usar uma pá. 

 “Assim é como se usa uma pá”. 

 As pessoas na expedição foram forçadas a acenar com a cabeça em direção à Geomchi364. 

 Era muito fácil para Geomchi364 amontoar gelo. 

 Ele já havia feito algo similar quando ele estava construindo a pirâmide. 

 Escavar e construir com tijolos! 

 Sua eficiência era muito maior do que qualquer outra pessoa que não tivesse habilidades de 
construção. 

 Cadmus estava trabalhando duramente para fazer roupas para a expedição. 

 “Para este tipo de clima é necessário que haja roupas mais quentes”.  

 Isolamento térmico era necessário para lidar com as temperaturas frias. 

 Os alfaiates foram forçados a fazer roupas para toda a expedição. 

 Bardos começaram a tocar seus instrumentos, bem como a cantar: 

 “Os ventos frios soprando”. 

 “O gelo está caindo sobre o solo”. 

 “Mesmo assim eu amo histórias de aventura”. 

 “Aventura e romance em Ras Hill”. 

 Mais de 10 bardos estavam cantando. 

 Foi suficiente para aumentar a vida e a estamina. 

 “Seductive Dance!”12 

 Apesar do tempo frio, as dançarinas estavam vestindo roupas ousadas que mostravam seus 
umbigos enquanto elas dançavam. 

 Uma dança charmosa e apaixonante. 

 A presença delas aumentou a motivação da expedição. 

 Os cozinheiros estavam ocupados. 

 “Ervas?” 

 “Nós colocamos as mãos em um monte de materiais de qualidade em Rhodium”. 

 “Não há necessidade de guardar a carne. Ela precisa ser consumida em grandes 
quantidades, uma vez que a estamina irá cair muito rapidamente. Coloque-a em abundância”. 

 Os chefes fizeram um ensopado picante para superar o frio. 

 Ele foi muito útil, uma vez que era apenas o que eles precisavam. 

 Depp estava segurando uma faca de entalhar e encarando um pedaço de gelo. Ao fazer 
uma escultura era uma boa ideia ter o formato da mesma em sua mente.  

 Pavo aproximou-se, tremendo de frio. 

 “Você me chamou Depp?” 

 “Sim senhor”. 

 Depp educadamente o cumprimentou. 

 Ele ainda era jovem e todos eram mais velhos do que ele. 

 “Então, o que você queria?” 

 Depp era um dos escultores, portanto a expedição estava perguntando o que eles estavam 
fazendo olhando para um pedaço de gelo.  

 Ele respondeu a Pavo: 

 “Nós estamos tentando fazer uma escultura”. 

 “Escultura?” 

 “Sim, isso mesmo”. 

                                                           
12 NT = Dança Sedutora. 



 Escultores estavam comprometidos a ir para ambientes severos para fazer esculturas!  

 Como um arquiteto, Pavo era capaz de entender. 

 “Soa como um monte de trabalho. Eu adoraria ficar e assistir, mas está muito frio aqui, então 
se você não se importar eu retornarei para a expedição”. 

 “De modo algum”. 

 “Eu voltarei em breve conforme você termine a escultura”. 

 “Sim, eu irei busca-lo”. 

 Pavo andou através da neve e retornou para a expedição. 

 Era apenas 30 pés13 de distância da colina, mas um vento terrível soprava. 

 Pavo teve que suportar o tempo difícil com sua vida e estamina baixas. 

 “Bem, vamos começar”. 

 Depp estava com muito frio, mas ele podia aguentar desde que havia matéria-prima para 
esculpir por todo o lugar. 

 ‘A questão é se minha habilidade para esculpir é boa o suficiente’. 

 Em Rhodium, Depp administrou para conseguir muita fama! 

 Suas habilidades de esculpir, contudo, estavam apenas no nível iniciante 8. 

 ‘Eu não posso dizer seu irei falhar a menos que eu tente’. 

 Ele não desistiu e continuou movendo a sua faca de entalhar. 

 Crunch! 

 A maioria das esculturas tinha um contorno definido. 

 Animais, plantas e objetos. 

 Até agora, Depp também tinha feito esculturas na forma de figuras. Contudo, agora ele ia 
fazer algo diferente.  

 Primeiro, ele fez uma águia normal. Uma águia com olhos claros e penetrantes. 

 Mas ele a fez mergulhando. 

 Ela estava indo comer algo delicioso. 

 A águia estava em uma situação improvável. 

 Em razão de sua velocidade, o calor se transformou em chamas. 

 Chamas estavam vazando para fora do bico da águia. 

 No início ele fez uma águia, mas em seguida ele começou a enfeitá-la. 

 Uma escultura sobre fogo! 

 Uma águia com chamas quentes vitrificadas. 

 Uma escultura de fogo que nem mesmo um forte vento poderia apagar. 

 Depp terminou a escultura de fogo conforme uma potente rajada de vento soprava através 
de Ras Hill. 

 Entretanto, tudo o que ele podia sentir era o calor. 

 A forma de fogo no gelo. 

 Ttring! 

 

Peça Excelente! Você completou: O Fogo do Continente. Nas terras desoladas do Norte 

monstros preenchiam tais terras gélidas. Um humilde trabalho artístico foi completado 

no frio congelante. Paixão inextinguível por esculpir. Uso criativo da habilidade de 

esculpir o gelo sólido, apesar do acabamento grosseiro. O artista tem um certo charme 

para esculpir. Ele é relativamente desconhecido, por isso será difícil encontrar suas 

obras. 

Valor Artístico: 340 

Opções: 

                                                           
13 NT = 30 pés equivalem a 9,14 metros. 



Aqueles que veem O Fogo do Continente recebem 7% de aumento na regeneração de 

vida e mana. 

Aumento de resistência ao frio em 15% 

Resistência mágica aumentou. 

Fogueiras duram mais tempo. 

Aumenta o poder de fogo de espécies relacionadas. 

Não acumula o efeito com o de outras esculturas. 

Número de peças excelentes completas até agora: 1 

- Habilidade de esculpir foi melhorada. 

- Fama aumentou por 320. 

- Arte aumentou por 56. 

- Estamina aumentou por 4. 

 

 Depp ficou assustado quando ele terminou a escultura. 

 “[...] eu fiz isso!” 

 Era a primeira peça excelente que ele havia feito em toda a sua vida. 

 A escultura que Depp fez era como uma chuva no meio de deserto para a expedição. 

 A expedição ficou atônita quando eles viram a escultura. 

 “Você foi e criou uma escultura de gelo! É a primeira vez que eu vejo uma escultura tão 
incrível”. 

 “Além disso, o frio foi reduzido por muito”. 

 “Eu penso que sou capaz de viver agora!” 

 “Meus status anormais estão voltando ao normal”. 

 O extremo frio que estava castigando a expedição mudou. 

 As pessoas não esperavam muito quando artistas e artesãos entraram na expedição. 

 Juntos eles iriam tornar as coisas um pouco melhores? Eles não acreditavam que artistas e 
artesãos tinham tal capacidade Era o mesmo para os escultores. Era um trabalho muito duro e 
penoso. Eles não tinham um poder de ataque muito bom e eles também não ganhavam muito 
dinheiro. 

 Um monte de artistas vivia suas vidas miseravelmente em Rhodium e escultures tampouco 
eram reconhecidos. 

 Esculturas eram consideradas uma visão insignificante. 

 “Você tem talento para esculpir”. 

 “Daqui em diante, nós precisaremos de escultores”. 

 “Isso não seria bom?” 

 Escultores tinham uma profissão que podiam superar ambientes severos. Agora essa era a 
fantasia que foi plantada sobre a habilidade de esculpir. 

 Havia uma profissão que poderia mostrar suas habilidades em uma grande diversidade de 
campos. 

 Finalmente, Oberon juntou-se à expedição em Ras Hill. 

 Todos os 1.650 usuários estavam reunidos no Norte. 

 Anteriormente, as classes de produção estavam sendo ignoradas pela expedição. Agora 
eles estavam, efetivamente, vindo com eles para o Norte. Isso se deu graças a participação ativa 
deles na expedição. 

 Oberon assentiu com a cabeça para a maneira pela qual expedição havia mudado.  

 “A forma como as pessoas foram escolhidas é realmente boa”. 

 Kerberos coçou seu rosto e gargalhou: 



 “Eu tive um sentimento engraçado quando eu os aceitei. Caçar agora será muito mais fácil 
desde que nós pegamos pessoas em Rhodium para a expedição”.  

 Eles foram, geralmente, considerados classes ruins, mas agora eles eram realmente 
impressionantes. 

 “Nós devemos incluir escultores na próxima expedição”. 

 Oberon não esperava muito dos artistas. 

 A expedição, finalmente, começava a se mover a sério. 

 Oberon despachou a expedição em todas as direções. 

 Dez diferentes times foram enviados da expedição. 

 Um grupo de aventureiros, cavaleiros e clérigos dentre outros encontrou uma aldeia próxima. 

 Eles obtiveram informação e a oportunidade de receber missões da aldeia. 

 A expedição estaria arriscando suas vidas contra os monstros no continente do Norte. 
Entretanto, mesmo se as coisas corressem bem, eles escolheram não fazê-las. 

 Eles não poderiam imaginar o que eles fariam se a estamina se esgotasse no frio ou se eles 
morressem de fome sem comida. 

 Eles vagaram através do gelo e da neve. Alguns dos magos eram especializados em magia 
de gelo.  

 “Ice Bolt!14” 

 Devido ao clima, a magia deles estava muito mais poderosa do que antes. 

 Eles, no entanto, receberam uma forte oposição. 

 “Parem de usar magia de gelo!” 

 “Vocês estão tentando congelar e nos matar?” 

 Eles eram os cavaleiros e guerreiros que provaram a morte pelo congelamento. 

 Havia monstros no Norte que tinham alta tolerância ao frio e eram mais fortes em combate 
do que eles podiam imaginar. 

 Ice cave!15 

 Um grupo de aventureiros foi capaz de achar uma caverna de gelo. Eles foram capazes de 
entrar depois de quebrar o gelo que estava bloqueando a entrada. 

 “Parece haver alguma coisa lá dentro”. 

 “Vamos dar uma olhada”. 

 Alguns da expedição foram mortos porque eles não sabiam que estavam se dirigindo para 
monstros terríveis. Os monstros de gelo eram capazes de maximizar sua força contra a expedição 
no clima gélido. Alguns deles mal foram capazes de conquistar masmorras e achar um pequeno 
tesouro, o qual era de pequeno valor. Depois de sofrer por 10 dias, o descontentamento estourou. 

 “Tem sido nada além de sofrimento”. 

 “Eu já morri duas vezes”. 

 “Há muita neve no solo e eu mal consigo andar”. 

 Não importava aonde eles fossem, a neve ia até os joelhos. Para tornar as coisas piores, os 
cavalos que a expedição havia preparado tinham congelado e morrido. Desnecessário dizer, eles 
estavam cansados e tinham atingido o fim de suas esperanças! 

 “Eu apenas irei fechar meus olhos”. 

 “É muito longe para andar sem saber a exata localização”. 

 Uma após a outra as pessoas se cansaram da tediosa e dolorosa expedição.  

 Eles estavam olhando adiante para a aventura e lutas que teriam, mas, ao invés disso, eles 
estavam famintos e, deliberadamente, evitando os monstros. 

 Eles não poderiam dizer quais monstros eram fortes ou fracos. 

 Isso se dava em razão da falta de informação. 

 Eles despacharam um grupo para conseguir informações a respeito da área ao redor, mas 
o contato com eles havia parado repentinamente. 

 “Eu estou propício a apenas voltarmos”. 

                                                           
14 NT = Raio de Gelo. 
15 NT = Caverna de gelo. 



 “Eu estou cansado disto”. 

 Eles estavam divididos e confusos! 

 Cada guilda começou a se ramificar e fazer suas próprias atividades. Embora fosse a Guilda 
Cold Roses que liderasse a expedição, eles já haviam perdido muitos em razão da falta de 
confiança. A expedição estava indo rapidamente ao colapso. Ela estava à beira do colapso porque 
todos estavam fazendo o que queriam. A maioria dos jogadores de nível medo que formavam a 
expedição também haviam falhado em se recuperar.  

 

 

Tradutor: barafael  

Revisor: barafael 

Fonte da tradução: http://royalroadweed.blogspot.co.il/2014/11/volume-8-part-8.html  
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