
Volume 8 

CAPÍTULO 9 - Vale da Morte 

 

 *Whiiing!* 

 Pouco tempo depois ele abriu seus olhos. Weed saiu do portão de teleporte e encontrou-se 
dentro de uma caverna. Vento frio soprava pela entrada da caverna. 

 “Uuuhh... frioooo!” 

 Era uma situação que ele teve que se acostumar todos os dias. 

 Devido a ter experiência tremendo de frio, ele poderia não se incomodar com o forte vento 
gelado. 

 “Parece como se eu, eventualmente, tivesse que retornar a esse lugar”.  

 O Norte. 

 Ele acabou vindo a este lugar severo com Seoyoon. 

 Weed mudou suas roupas rapidamente para evitar pegar um resfriado. 

 Era a roupa feita de pele de couro de Yetis! 

 Ela não parecia tão atraente a partir de seu exterior, mas ela provia um bom isolamento 
térmico. 

 ‘Ficar aquecido no inverno é realmente o melhor’. 

 Algumas pessoas tentaram parecer legais por estarem vestindo roupas leves. 

 Weed olhou para essas pessoas e riu para elas. 

 ‘Aonde eles estão indo enquanto vestem roupas como essas?’ 

 Tradicionalmente, roupas mais grossas eram as melhores. Roupas quentes que não 
deixavam nenhum ar frio entrar. 

 Novas roupas feitas de materiais diversos, materiais leves tinham que mudar conforme a 
moda evoluía. 

 Contudo, a roupa que ele vestia era muito especial. 

 Roupa recheada com muita pele e algodão! 

 Ela se assemelhava à roupa que os homens mais velhos, que navegavam em barcos 
próximos a praia, vestiam. Era uma roupa mais grossa e em razão disto você podia vesti-la todos 
os anos. 

 Como efeito colateral negativo aquele que a vestisse nunca pareceria ser jovem, enquanto 
estivesse vestindo roupas como aquelas. 

 A primeira vez em sua vida que ele foi chamado de “homem velho” foi quando ele estava 
fora, em seu trajeto para a entrega de leite. 

 Foi uma memória dolorosa repleta de choque, algo que ele nunca gostaria de relembrar. 

 “Cough1.” 

 A medida que Weed procurou ao seu redor, ele achou Alveron e Seoyoon.  

 O candidato a papa Alveron. Era reconfortante viajar com ele devido ao seu elevado nível e 
seu conhecimento de alto nível em magia divina. 

 Sem Alveron, teria sido impossível ganhar contra o Clã True Blood Vampire2.  

 Desta vez, ele tinha que contar com ambos, Alveron e Seoyoon, a fim de completar a missão. 

 Weed encarou Alveron e deu-lhe uma ordem: 

 “Está frio. Por enquanto, veja se você consegue fazer uma fogueira”.   

 “Sim” 

 Depois de Alveron responder educadamente, ele coletou algumas madeiras próximas e 
começou um fogo. O amável e puro Alveron cumpriu suas tarefas sem reclamação. 

 Enquanto isso, os lábios de Seoyoon transformaram-se num azul profundo.  

                                                           
1 NT = Tosse. 
2 NT = Vampiros Puro Sangue. 



 Alveron estava vestindo um robe que não permitia que elementos o atravessassem, visto 
que ele era o candidato ao papado. Weed estava semelhantemente vestindo couro de Yeti, que o 
deixava suportar o frio até certo ponto. 

 Entretanto, Seoyoon não tinha roupas especialmente isolantes, de modo que ela só poderia 
permanecer exposta à violência total do frio extremo.   

 Weed retirou o equipamento de costura e materiais de sua mochila. 

 Visto que ele não tinha escolha a não ser viajar com Seoyoon, ele iria fazer a ela algumas 
roupas. Felizmente, havia alguns materiais que sobraram das roupas que foram feitas para os 
Geomchis. 

 Weed cortou o couro e, com mais cuidado do que o habitual, começou a costurar. 

 *Ttiring!* 

 

Roupas de Couro para mulheres. 

Durabilidade: 80/80 

Defesa: 25 

Roupas feitas a partir de um javali negro que viveu por um bom tempo. 

Um alfaiate com um grande conhecimento fez esta roupa usando materiais de costura 

intermediários. Visto que essa roupa não é espessa, ela naturalmente possibilita a 

movimentação dos braços e pernas e é confortável para ser ativo. 

Requisitos: 

Nível: 250 

Opções: 

+20 de Agilidade 

Flechas são mais difíceis de detectar. 

Quando vestida por dançarinas, os efeitos da dança aumentaram por 3% 

 

 Weed terminou de costurar a roupa e estendeu-a para Seoyoon. 

 “Por favor ... vista isso”. 

 Tudo enquanto tentava forçar uma polidez artificial! 

 A roupa que Weed fez estava na média de uma roupa de couro. Era algo que qualquer um 
poderia vestir por baixo de uma armadura pesada. 

 Enquanto as classes de magos e sacerdotes não tinham força para fazer isso, as classes 
que podiam vestir armaduras pesadas geralmente vestiam armaduras de couro, resultando em uma 
defesa ainda mais excepcional. 

 Ele fez as roupas usando as medidas de Seoyoon, que ele já sabia de antemão. 

 Contudo, Seoyoon não pegou a roupa. 

 “…” 

 Ela encarou com um olhar espantado as roupas que Weed estendeu para ela. 

 Um pensamento passou pela cabeça de Weed. 

 ‘Ela deve ter alguma dificuldade em receber isso de um conhecido’. 

 Houve um tempo quando eles viajaram juntos por numerosos dias enquanto ele era o Orc 
Karichwi, mas Seoyoon não tinha conhecimento deste fato. Desde que ela apenas se lembrou dele 
comendo o churrasco na cabana de madeira do instrutor, tal atitude era incompreensível.  

 Com esses pensamentos, Weed sorriu gentilmente para ela.  

 “Está tudo bem. Você pode vesti-la. Visto que eu a fiz especialmente para o seu uso, por 
favor apresse-se e pegue-a”. 

 Contudo, Seoyoon balançou a sua cabeça sem dizer nada. 

 ‘Por que ela está se comportando desta forma?’ 



 Weed, confuso, seguiu a linha de visão dela. Seoyoon estava inexpressivamente olhando 
para a roupa de couro de Yeti que ele estava vestindo. 

 ‘Sem chance....!’ 

 O pensamento passageiro passou em um segundo! 

 Weed investigou a localização de Seoyoon. Ela estava bem na frente da fogueira. Ela estava 
tão próxima ao fogo que se ela se movesse um pouco mais perto ela iria se queimar. 

 ‘Ela deve odiar o frio. Isso significa que a razão dela recusar esta roupa é...’ 

 A razão da recusa não era que ela achava difícil aceitar o favor. Ela estava, silenciosamente, 
demandando uma roupa mais quente. 

 A roupa que Weed fez refletia apropriadamente a exposição das roupas das mulheres, bem 
como ele não aumentou as camadas da roupa para diminuir a quantia dos materiais usados. 

 Ela sutilmente observou isso e queria roupas diferentes. 

 Weed não teve escolha a não ser fazer-lhe um novo conjunto de roupas. Usando as sobras 
de materiais, ele adicionou algumas camadas e eliminou as áreas expostas para torna-las roupas 
mais espessas. 

 Foi neste ponto que Seoyoon agarrou as roupas e foi atrás de uma rocha trocar-se.  

 De alguma maneira, depois de completar as preparações para resistir ao frio, Weed virou-
se para perguntar a Alveron: 

 “Onde é o Valley of Death3?” 

 “Ele é conhecido como Sendeim Valley4”. 

 “Ele tem um nome original. Esse lugar está relacionado ao Exército dos Mortos-Vivos?” 

 Weed questionou porque muitas das missões de classificação elevada que ele recebeu 
envolviam o Exército dos Mortos-Vivos de alguma maneira.  

 Todavia, Alveron balançou sua cabeça. 

 “A Igreja está investigando o Exército dos Mortos-Vivos que Bar Khan controlava. Eles 
revelaram que essa missão e o Exército dos Mortos-Vivos não estão relacionados. Ela envolve o 
antigo Império Niflheim. Você deve ser capaz de obter mais informação do Sendeim Valley através 
do Ancião da Aldeia Morata”.  

 “Entendo”. 

 Weed foi para fora da caverna. 

 Uma grande escuridão era visível a distância.  

 Era o Castelo de Morata, onde ele lutou contra os True Blood Vampires. 

 Parecia como se eles, esplendidamente, tivessem renovado as casas nos arredores da 
mansão, que estava em ruínas no passado. Os residentes também se moveram aqui e ali. 

 “Então vamos lá”. 

 Weed marchou em direção a Aldeia de Morata. 

 Alveron e Seoyoon o seguiram. 

 Os aldeões residentes o acolheram calorosamente. 

 “Guerreiro! Nós congratulamos seu retorno a este lugar. Nós nunca iremos esquecer a graça 
pela qual você salvou nossas vidas”. 

 Com a realização da missão a aldeia reviveu. 

 Weed era o melhor colaborador da aldeia! Graças a isso, ele poderia receber um monte de 
favores dos aldeões. Weed começou a procurar o Ancião. 

 A maior casa que, no passado, foi completamente destruída de tal forma que nem mesmo 
um esqueleto poderia ser encontrado, foi totalmente reparada e tornou-se a casa do Ancião. 

 Dentro da casa, a madeira estava queimando na lareira, espalhando uma atmosfera quente. 

 “Guerreiro, eu sinceramente agradeço você por nos visitar nesses tempos difíceis”. 

 “Eu queria voltar novamente, mesmo se este não fosse o caso. Eu estou contente de ver 
que você e os aldeões estão bem”.  

 “É graças à proteção dos cavaleiros e sacerdotes de Freya”. 

                                                           
3 NT = Vale da Morte. 
4 NT = Vale Sendeim. 



 Monstros que infestam as aldeias podem vir a invadir a qualquer momento. 

 Como no caso da Aldeia Baran5, monstros poderiam sequestrar pessoas e força-las a 
tornarem-se seus escravos. Contudo, graças aos esforços da Igreja de Freya, esta aldeia tornou-
se segura. 

 O ancião trouxe uma cesta cheia com batatas doces que estavam expelindo vapor. 

 “Como assim aconteceu de ser, está perto da hora do jantar, você se importa de participar?” 

 “Eu não vou recusar”. 

 Weed sentou-se à mesa e começou a descascar as batatas doces. 

 Seoyoon também se sentou próxima a ele e, silenciosamente, começou a descascar e a 
comer as batatas doces. 

 No passado, houve um tempo em que eles também comeram juntos da mesma forma na 
cabana de madeira do instrutor. 

 ‘Toda vez que nos encontramos, parece que acabamos comendo algo juntos. Se estamos 
atados juntos assim, poderia ser o destino?’ 

 Eles colocaram as batatas doces na fogueira e grelharam. A batata doce comida à noite 
exalava vapor e tinha um interior esteticamente dourado. 

 Weed pegou um bocado de batatas doces. 

 Ela era salgada embora fosse doce! 

 ‘Seria perfeito se eu tivesse algum kimchi6 para comer com isto’. 

 Ele tinha proficiência suficiente em culinária para fazer algum kimchi. Ele também tinha os 
ingredientes necessários. 

 Contudo, era impossível começar a marinar kimchi quando se queria comê-lo. Esse era o 
motivo de comidas especiais, como kimchi, geralmente serem vendidas a preços extremamente 
elevados.  

 Em razão disto ela se tornou um alimento universal amplamente difundido que até mesmo 
ocidentais podiam comer, ela estava disponível em muitos restaurantes. 

 As pessoas amavam comer kimchi ao ponto onde chefs iriam aprender como prepara-lo em 
primeiro lugar. 

 Weed diligentemente descascou e comeu batatas doces. Desde que vieram ao Norte, havia 
muito pouco o que comer, então eles estavam com fome. 

 No início Alveron tentou comer educadamente, mas depois ele começou a comer 
apressadamente. Depois que ele começou a viajar com Weed, ele começou a ganhar uma 
apreciação à comida. 

 A cesta cheia de batatas doces começou a esvaziar rapidamente. 

 Weed e Alveron comeram a maior parte da comida, mas a quantidade que Seoyoon comeu 
também foi substancial. Foi então que Weed olhou para a expressão do Ancião. 

 Um parasita deve sempre avaliar o estado de seu benfeitor a fim de viver e comer. 

 Olhar raivoso e as sobrancelhas franzidas! 

 Sem surpresas, ele estava se sentindo sensível a respeito da diminuição da quantidade de 
batatas doces. 

 Weed abaixou a batata doce e perguntou: 

 “Eu quero ouvir mais informações sobre o Sendeim Valley”. 

 Mesmo sem receber uma missão, o Vale da Morte ofertava monstros para caçada e tesouros 
para serem localizados. Entretanto, é melhor obtê-las porque oferecem informações e recompensas 
necessárias. 

 O Ancião olhou para fora da janela afastada, como se arremessasse longe o apego que ele 
tinha pelas batatas doces. Uma camada de neve branca cobria toda a vista. 

 “Você está consciente do passado de glória de nosso Império Niflheim?” 

 “Não, eu não estou consciente sobre ele”. 

                                                           
5 NT = Vila atacada pelos dos Lizardmen, onde Weed pegou a missão de salvar os pais sequestrados das 
crianças. 
6 NT = É um prato coreano tradicional fermentado e feito de uma série de legumes e variedade de temperos 
- https://en.wikipedia.org/wiki/Kimchi. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Kimchi


 Weed tinha estudado separadamente a história do Continente de Versalhes. Eram histórias 
de ascensão e queda de cada um dos reinos e seus respectivos heróis. 

 Se ele compreendesse as histórias de fundo, elas iriam ajudar a obter importantes missões. 
Contudo, neste tipo de situação, era melhor fingir a ignorância. Dessa maneira, ele poderia ouvir 
mais histórias e isso serviria como uma dica importante para outra questão. O Ancião fez uma cara 
triste. 

 A diminuição das batatas doces poderia ter sido a parte mais importante em sua tristeza. Ele 
poderia estar lamentando o convite que estendeu à Weed e seu grupo. 

 “Quando nós fomos capturados naquela maldição maligna que nos deixou petrificados, o 
Império Niflheim ainda era uma nação próspera. Não era tão frio como é agora e era mais adequado 
para se viver. Eu era um dos aristocratas de fronteira do Império de Niflheim”.  

 Pode-se dizer que todos os aldeões na Província de Morata eram pessoas importantes para 
a história. Se visto de outro ponto de vista, uma vez que ela era uma importante aldeia não havia 
escolha senão conter muitas missões. 

 Se o Norte for explorado a sério a aldeia tornar-se-á completamente lotada com aventureiros. 

 “Contudo, devido a uma repentina invasão de monstros na capital quando eu era jovem, os 
aldeões enfrentaram a aniquilação. Quando o imperador, que jurou sempre viver honrosamente, 
teve que colocar a sua vida em risco, ele tornou-se um covarde e abandonou a capital enquanto 
fugia com seus guardas. Os monstros partiram para perseguir o imperador em fuga e houve rumores 
de que eles, eventualmente, pegaram e o capturaram. O lugar onde isso ocorreu foi no Sendeim 
Valley”.    

 “O imperador já deve ter morrido”. 

 “Sim, ele provavelmente já deve ter morrido. Devido a morte covarde do imperador, o império 
perdeu sua constitucionalidade e decaiu, enquanto os nobres entraram em uma luta por poder que 
consumiu todos eles. Todavia, aqueles são todos rumores simplesmente incertos! Nós não 
pudemos encontrar a verdade. É por isso que gostaríamos de descobrir a verdade, seja ela qual 
for, do que aconteceu naquela época. 

 *Ttiring!* 

 

Verdade e Glória: O Império Niflheim produziu muitas histórias de glória, que foram 

interrompidas. O imperador Eben Niflheim VI era um excelente cavaleiro e um guerreiro 

que não sabia o significado do recuo. Contudo, ele foi condenado por ser incapaz de 

manter sua honra ao encarar a sua morte. 

Descubra a verdadeira história dos eventos que ocorreram em Sendeim Valley. 

Dificuldade: A 

Recompensa: 

O tesouro do Império de Niflheim. 

Requisitos da Missão: 

Apenas os justos podem apanhar esta missão. 

Deve ser capaz de resistir ao frio extremo. 

 

 Outra missão com dificuldade de categoria “A” apareceu. 

 Weed deu um suspiro de alívio. 

 ‘Entretanto, é por sorte que ela é apenas uma de categoria A’. 

 Seu agradecimento por ser apenas uma missão de categoria A e não uma de categoria S, 
que somente eram conhecidas por existir, varreu através de seu corpo. 

 Weed furtivamente olhou para Seoyoon. 

 Olhos cristalinos e uma pele imaculada e translúcida. 

 Ela, que tinha a beleza que faria pessoas hesitarem em chama-la de linda por medo de 
desrespeitá-la. Ela estava exalando um charme místico que era difícil de descrever. 



 Embora ela estivesse vestindo a simples roupa de couro que Weed fez, ela radiava 
elegância. Seoyoon tinha um tipo absoluto de beleza que poderia transformar qualquer roupa em 
uma obra-prima de luxo. 

 Contudo, tudo que Weed podia ver era uma simples arruaceira. 

 ‘Mesmo que pareça que eu recebi outra missão difícil neste momento, desde que eu tenha 
uma pessoa que pode ajudar, tudo ficará bem’. 

 A julgar pelo que ele viu, a capacidade de combate de Seoyoon não era brincadeira. 
Habilidade poderosa, vitalidade ultrajante, estamina inesgotável e até mesmo um dano 
surpreendente! 

 Como uma das classes de combate, pode-se dizer que apenas os pontos fortes foram 
colhidos e colocados juntos. 

 Embora haja jogadores como Weed ou os Geomchis, que também exibiam habilidades de 
corpo a corpo espetaculares, não era ruim confiar em habilidades de classes. 

 Os movimentos flexíveis e delicados que eram únicos para as mulheres.  

 Combinado com uma execução impecável de habilidades de alto nível! 

 Era uma maneira rápida e segura de caçar se a pessoa tivesse mana. 

 No topo disso, conforme Seoyoon se engajava na luta, seu humor mudava. Com seus olhos 
brilhando enquanto ela lutava, era a especialidade da classe Berserker. 

 Como uma Berserker, sempre que um monstro era morto, vida e mana eram preenchidas 
novamente. Embora a quantidade fosse desprezível, se estivesse lutando em um lugar com muitos 
monstros o resultado era esmagadoramente diferente.  

 Se a classe de Artistas Marciais que os Geomchis escolheram era forte contra pequenos 
grupos de inimigos, então a classe Berserker era especializada em derrotar múltiplos inimigos sem 
qualquer descanso. 

 Uma vez que Seoyoon estava com ele, Weed podia sentir menos pressão da missão. 

 “Eu irei para o Sendeim Valley e investigarei assim que eu chegar”. 

 

Você aceitou a missão. 

 

 Depois de prontamente aceitar a missão, o Ancião tornou-se muito amigável. 

 “Obrigado. Você está disposto a fazer tal tipo de tarefa difícil para nós.....” 

 “Não é nada. Era algo que eu tinha que fazer. Em vez disso, eu quero me desculpar por ter 
sido incapaz de visitá-lo mais cedo. Se, no futuro, houver qualquer tarefa mais difícil, por favor me 
procure”. 

 Caçar era incrível, mas recompensas de missões também eram valiosas! 

 Desde que ele pudesse fazer dinheiro com o rendimento dos anúncios por enviar vídeos 
para o Hall da Fama ou entrando em contato com a estação de rádio transmissão, era uma boa 
proposta. 

 A fim de aumentar a intimidade a um nível mais alto, ele utilizava-se da situação. Como se 
fosse para demonstrar o efeito substancial que tinha, o rosto do Ancião mostrou admiração para o 
jovem homem.  

 “Até agora, aqueles que queriam aprender a verdade despacharam uma inumerável quantia 
de expedições e cavaleiros, mas nenhum deles retornou. Depois disso, o Sendeim Valley tornou-
se conhecido como o Vale da Morte”. 

 “...” 

 Depois de escutar as palavras do Ancião, Weed queria gritar. 

 ‘Você está pretenso a me contar tais tipos de segredos antecipadamente?’ 

 Entretanto, a verdade era que esse nível de dificuldade era esperado para uma missão de 
categoria “A”. Desde que ele sempre iniciou do zero, ele não tinha nada a temer. Não havia razão 
para mudar sua mentalidade depois de ter chegado tão longe. O Ancião continuou a falar: 

 “Então, essa pessoa também virá, correto?” 

 Ele estava se referindo a Seoyoon. 



 A garota estava fazendo uma cara que era mais fria do que o frio do Norte! 

 Contudo, a fim de receber a missão compartilhada, ela precisava entrar no grupo. 

 Weed estendeu a mão. 

 “Por favor entre no meu grupo”. 

 

Você convidou Seoyoon-nim7 para seu grupo. 

 

 Em razão dela ter entrado em outro grupo como se eles estivessem se fundindo, quando ela 
estava com Seechwi, era a primeira vez recebendo um convite individual para entrar no grupo. 

 Entretanto, Seoyoon apenas ficou como ela estava. 

 Weed começou a ter uma sensação de mau presságio. 

 ‘Não havia maneira dela recusar a entrar no grupo depois de ter vindo até aqui, correto?’ 

 Isso poderia se transformar em uma situação na qual ela não aceitaria a missão, deixando 
Weed sofrer por ele mesmo! 

 Ele começou a pensar que havia uma boa possibilidade de que isso acontecesse. 

 É claro, Seoyoon não era uma pessoa tão fria quanto ela parecia ser outrora. 

 Embora ela gostasse de lutar, ela não era gananciosa. Qualquer um poderia dizer a partir 
de uma observação de como ela não lutava contra um monstro, a menos que ele atacasse primeiro, 
mesmo se fosse um monstro raro que nascesse uma vez por dia e derrubasse um bom item. 

 Todavia, Seoyoon era completamente indiferente para estas coisas. 

 Por mais que ela nunca tenha proferido uma única palavra enquanto seguia o Orc Karichwi 
por toda parte, ela poderia ter ignorado a missão de Weed. 

 Conforme Weed ficava nervoso, Seoyoon, por si mesma, levemente colocou a mão em cima 
de Weed. 

 

Você ganhou um novo membro em seu grupo. 

 

 Mesmo Seoyoon não poderia entender as suas emoções. Era impensável que ela estaria 
viajando assim com um homem estranho e desconhecido. 

 Embora isso tenha acontecido graças ao encorajamento ignorante de Seechwi, mesmo 
levando isso em consideração, se a pessoa não quisesse eles teriam que se separar aqui. 

 ‘Estranhamente, eu não estou desconfortável’8.  

 Seoyoon parecia confusa. 

 Aquela era a pessoa que ela apenas tinha conhecido na cabana de madeira do instrutor. 
Todavia, por alguma razão, ele exalava uma sensação familiar. 

 

 

*** 

 

 Depois que ela caçou com os outros colegas de Seechwi ela sentiu esse sentimento. 

 “Lee Rien, aprece-se com o tratamento da Seoyoon9”. 

 Seoyoon não falava uma palavra. Mesmo se você disser que a saúde dela estava se 
deteriorando, ela não podia expressar-se em palavras. 

                                                           
7 NT = O sufixo “nim” é utilizado para se referir de maneira formal a alguém geralmente mais velho ou 
respeitado que você. 
8 NT = Uhul! Primeiro pensamento de Seoyoon na novel. 
9 NT = Lee Rien é o nome da enfermeira que trata de Seoyoon. 



 Toda vez que isso acontecia depois das batalhas, Weed sempre se certificava de ter um 
tempo livre, então ela poderia receber seu tratamento. 

 Toda vez que as lutas acabavam, ele aplicava ataduras e reparava armadura e armas. 

 Houve também um tempo no passado quando ela teve esta sensação. 

 A sensação que ela adquiriu quando ela viajou com o Orc Karachwi até o Yunopu Gorge10.  

 Orc Karachwi, cujo rosto era terrivelmente feio, mas cujos olhos eram gentis. 

 Mesmo a maneira deles repararem as armas eram muito similares. 

 Ela não fala, mas ela cuidadosamente observa a expressão facial e os olhos toda vez que 
ela vê alguém. Embora ela nunca se envolvesse em conversas, ela era capaz de determinar o 
humor e o temperamento das pessoas em razão de sua observação. 

 Naquele momento ela sentiu a mesma vibração vindo de Weed que ela sentiu de Karichwi. 

 Seoyoon não entendia as intenções de Weed, mas ela sabia que era ele quem tomou a 
aparência de Karichwi, que a observou e a protegeu. 

 Embora não fosse totalmente preciso, ela acreditava em seus sentimentos e instintos, os 
quais foram os motivos para ela escolher viajar com ele. 

 

*** 

 

 Depois de Weed sair da casa do Ancião, ele andou ao redor da Aldeia Morata e coletou 
informações. Os aldeões, os sacerdotes e os cavaleiros de Freya tornaram-se seu objetivo. Os 
sacerdotes de Freya tinham permanecidos na Aldeia Morata a fim de protege-la. 

 Por enquanto, Weed estava coletando suprimentos para a jornada, bem como estava 
perguntando aos donos de lojas a respeito de informações sobre o Sendeim Valley. 

 “Sendeim Valley? É um lugar que se tornou melhor conhecido como o Vale da Morte. Eles 
dizem que há um monte de monstros por lá”. 

 “Você pode me dizer que tipos de monstros?” 

 “Hmm... Haverá, provavelmente, alguns Ice Trolls11. Os Ice Trolls frequentemente se reúnem 
em lugares como o Vale da Morte”. 

 Ice Troll! 

 Eles têm uma incrível capacidade de regeneração de vida e, desde que sua capacidade de 
utilizar o frio extremo é excelente, eles não são monstros fáceis de se lutar contra. 

 Contudo, Weed não se acovardaria a este nível de perigo. 

 Seja qual for o caso, eles poderiam caçar os Ice Trolls ao atraí-los um por vez, enquanto o 
local fosse um vale e não uma masmorra. Pode demorar um longo tempo, mas usando isca para 
atraí-los um por um e derrotando-os não era uma tarefa difícil. 

 É claro, havia a probabilidade de alguns serem terrivelmente fortes, mas desde que era algo 
corriqueiro não havia razão para temer. 

 ‘Sangue de Ice Troll vende por muito. Ele oferece melhores efeitos do que as ervas 
medicinais mais comuns e também pode ser usado para fazer poções’. 

 Weed, que tentava estimar o valor para tudo! 

 Ele não estava com medo de monstros fortes, ele estava com medo de que os monstros 
derrubassem somente couro. Na verdade, ele não achava nada mais horrível do que um monstro 
que derrubasse somente couro barato.  

 ‘Se é um vale, os pontos de referência serão extremamente importantes’. 

 Se você pudesse atirar uma flecha de um lado ao outro do vale, poderia transformar-se em 
uma caçada mais fácil do que o esperado. 

 Contudo, se os Ice Trolls dominassem a parte superior do vale e expandissem seu território, 
então pode ser muito mais desafiante. 

 Weed não tinha informação sobre o território deles. 

 Uma missão para retomar o domínio dos monstros! 

                                                           
10 NT = Desfiladeiro Yunopu. 
11 NT = Trolls de Gelo. 



 Não havia outra maneira além de ter um cerco efetivo.  

 A situação era diferente da luta contra o Clã True Blood Vampire, com Alveron e poucos 
paladinos de Freya, que ocorreu no passado. 

 Naquela época, o número de vampiros era pequeno e não havia a sensação de um cerco. 

 Ainda que Weed usasse diferentes palavras para perguntar aos aldeões ele recebia a 
mesma informação.  

 “Se você estiver procurando pelo Vale da Morte, ele está bem longe daqui. Na melhor das 
hipóteses, irá levar um mês de viagem. Por que demora tanto tempo para chegar lá? É porque o 
território do Império Nilfheim é muito vasto”.  

 “Ice Troll? Claro, deve haver alguns Ice Trolls. Todavia, não são somente estes os monstros, 
dos quais você precisa ser cauteloso. Esta é uma história que eu ouvi de meu avô, mas 
supostamente há um depósito de tesouros lá. É por isso que haverá riscos muito mais perigosos”.  

 Monstros e possibilidade de morrer através de inúmeras armadilhas! 

 “Eles dizem que algum tipo de sentimento terrível verte para fora de lá todas as manhãs. 
Devido a isso, mesmo a flora12 não consegue crescer perto do Vale da Morte”.  

 “Houve pessoas que também flagraram alguma coisa que era branca pura e voava ao redor, 
próximo do Vale da Morte”. 

 “Eu não sei muito bem, mas eles dizem que a criatura voadora era enorme. Eles dizem que 
apenas o corpo era acima de 300 metros de comprimento. Visto que ser tão inacreditável, as 
pessoas que a viram devem ter confundido o comprimento”. 

 Os paladinos de Freya também tinham algo a dizer: 

 “Vale da Morte? Aquele lugar é muito perigoso. Outros monstros além dos Ice Trolls também 
se reúnem lá”. 

 “A partir das investigações da igreja, parece provável que seja um lugar que está lotado com 
monstros”. 

 “Levando em conta quantos monstros se reúnem lá, não importa quem viu, eles diriam que 
apenas poderia ser uma situação incomum. Deve existir um monstro chefe liderando os outros. Não 
pode ser um monstro normal, uma vez que tem liderado os outros monstros por centenas de anos, 
então você deve ter cuidado redobrado. Conviria a você desviar do monstro chefe a qualquer custo”. 

 “Desde que a benção da Deusa Freya está com você, sua coragem pode permanecer 
inabalável”. 

 Conforme Weed estava coletando as informações, ele obteve uma ideia geral da situação 
no Vale da Morte 

 Os paladinos da Igreja de Freya geralmente não vacilavam sobre assuntos típicos. 

 Se os paladinos estavam cautelosos o suficiente com este monstro chefe a ponto de terem 
medo, então não havia dúvidas de que ele era de um nível muito elevado.  

 ‘Provavelmente não será fácil’. 

 Entretanto, é preciso experimentar tudo em primeira mão a fim de ganhar uma compreensão 
exata. Em primeiro lugar, não havia necessidade de se sentir inferior quando você não estivesse 
mesmo certo de qualquer coisa. 

 ‘Deve haver algum caminho através disto’. 

 Mesmo com a informação do Vale da Morte, não havia maneira de obter mais detalhes nas 
aldeias próximas. Em lugares que foram totalmente separados, como estes, era impossível obter 
qualquer outra coisa além de uma simples informação. 

 Enquanto ele estava levando Seoyoon e Alveron ao redor da Aldeia Morata, Weed conheceu 
uma pequena garota. 

Prina! 

 Era a garotinha que foi transformada em estátua pelo Lord Vampiro Tori13. 

 A baixinha e fofa Prina estava carregando uma mochila pequena. 

 “Ei velho homem, você é aquele que me salvou, correto? 

                                                           
12 NT = é o conjunto de espécies vegetais como plantas, árvores, etc, de uma determinada região ou 
ecossistema específico. 
13 NT = aquela menina mais bonita da vila que foi transformada em pedra por sua beleza. 



 Aquele título de velho homem que ele não tinha escolha, mas ouvia frequentemente. 

 Contudo, Weed deu um grande sorriso: 

 “Isso mesmo. Eu estou feliz de ver que você está de pé e andando por aí”. 

 “Obrigado. Eu penso que ser transformada em pedra é uma coisa muito triste. O coração 
não bate, o sangue não flui, o corpo endurece e transforma-se em uma prisão para si próprio... Oh! 
Por acaso você tem interesse em flores?” 

 “Flores?” 

 É claro, Weed não tinha interesse em flores. Entretanto, ele nunca iria responder desta 
forma. 

 “Flores têm um bom perfume. Eu amo o cenário calmo de borboletas e abelhas pairando em 
volta de flores lindamente desabrochadas. Não há maior prazer do que se deitar em um campo de 
grama e tomar um ar refrescante”. 

 Esse era Weed, que tornar-se-ia imerso nas caçadas em uma masmorra sombria enquanto 
carregava apenas uma tocha. 

 Uma masmorra com ar mofado, cheiro repugnante e coisas desconhecidas aparecendo 
quanto mais longe ele viajava. Weed encontrou prazer caçando como um maníaco em lugares como 
esses. 

 Era uma sensibilidade depravada! 

 Contudo, ele sempre mostrava cautela quando lidava com Prina. Era em razão dele não 
querer destruir os sonhos de uma garotinha. 

 Prina ficou feliz enquanto aplaudia com suas mãos. 

 “É isso mesmo? Isso é incrível. Então você irá escutar um pequeno favor meu? 

 “Fale a sua vontade”. 

 “Eu escutei que você estava se dirigindo para o Vale da Morte. Você acha que pode semear 
algumas sementes lá? Se apenas as flores da esperança florescessem no lugar onde a aura do mal 
e da morte se reúnem...  Em seguida, cuidar destas pequenas sementes até que se transformem 
em flores desabrochadas irá tomar um monte de esforço. Se elas desabrocharem, então a minha 
nova amiga ficaria feliz”. 

 *Ttiring!* 

 

As Flores de Prina: A garotinha que ama cultivar a terra, semear sementes e assisti-las 

brotarem no solo, quer se tornar uma fazendeira no futuro. 

Se você semear as sementes da garotinha e nutrir as plantas de modo que elas 

redesenhem o Sendeim Valley, a garotinha ficará feliz para sempre e irá apresentá-lo 

para a sua amiga. 

Dificuldade: A 

Recompensa: 

Apresentação à amiga de Prina. 

As plantas brotam de sementes plantadas. 

Requisitos da Missão: 

Deve ter uma determinada quantidade de cuidado e vigilância a fim de proteger as 

flores dos monstros e deixa-las crescer em segurança. 

 

 Weed olhou para as sementes que Prina lhe estendeu com uma enorme sensação de 
devastação. 

 O saco de aniagem14 que a garotinha estava arrastando estava preenchido até a borda com 
as sementes. 

                                                           
14 NT = também conhecida como juta, é uma fibra vegetal têxtil bem rudimentar - https://pt.wikipedia.org/wiki/Juta. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Juta


 Era uma quantia que era difícil de contar. 

 Era um pedido para fazer um campo de flores com as sementes no Vale da Morte. 

 A ambição da garotinha que queria cobrir o mundo inteiro com flores! 

 ‘É um pedido extremamente difícil’. 

 Era um hobby plantar poucos ramos de flores. 

 Se a missão fosse apenas receber centenas de sementes para florescer, então seria difícil, 
mas possível. Contudo, se o número fosse na casa das dezenas ou centenas de milhares, então 
este não era um trabalho típico. 

 Ademais, ele tinha que proteger as flores dos monstros enquanto elas estivessem 
crescendo, fazendo desta uma tarefa formidável. 

 ‘Eu tenho que semear estas sementes no Vale da Morte. Eu entendo porque a dificuldade é 
de classe A’, 

 Weed estava prestes a sacudir a cabeça e se recusar. Deixando de lado a questão da 
dificuldade elevada, parecia como se houvesse muitas tarefas tediosas. De repente, a silenciosa 
seguidora Seoyoon agarrou o saco de aniagem que continha as sementes.  

 “Obrigado, irmãzona!” 

 

O membro do grupo Seoyoon aceitou a missão. 

 

 Seoyoon sempre foi assim. Ela não tinha aceitado verbalmente nem mesmo uma única 
missão, mas ela nunca recusava o pedido de alguém. 

 No final, Weed não teve escolha e aceitou a missão. 

 “Eu também amo plantar e cultivar sementes no solo. Obrigado por pedir uma tarefa tão 
agradável”.  

 

Você aceitou a missão. 

 

 Seu semblante estava chorando, mas ele estava forçando um sorriso! 

 Tornou-se um sorriso podre com o passar do tempo. 

 

 

*** 

 

 Lee Hayan registrou-se em Royal Road preenchida de expectativas. 

 Ela escolheu Yurin para ser o nome de seu personagem. 

 Era um nome bonitinho, jovem e feminino. Definitivamente não era um nome que estava 
destinado a ser jovem. 

 Yurin era uma abreviação de várias coisas. 

 Violação de direitos humanos! 

 “Monstros! Eu irei derrotar todos eles”. 

 Yurin queria ganhar um monte de dinheiro. Ela também gostaria de reunir o maior número 
possível de itens. Desde que ela tinha muito tempo antes que ela pudesse frequentar a 
universidade, ela tinha a intenção de trabalhar duro e elevar seus níveis. 

 Yurin escolheu Rhodium como sua cidade de partida. Era porque ela tinha a expectativa de 
que, se ela tivesse sorte, ela pode ser capaz de se encontrar com Weed. 

 “Alguém quer caçar conosco em frente à aldeia?” 

 “Nós estamos procurando por um padre”. 

 “Eu sou um escultor que está procurando por um grupo. Eu tenho uma faca de esculpir com 
7 de dano”. 



 “Eu sou um bardo nível 35 que tem a Song of Healing15 e quero entrar em um grupo. Seria 
ideal achar um grupo que irá caçar por cerca de uma semana”. 

 As pessoas estavam se aglomerando na praça central de Rhodium como o habitual. 

 Havia muitos mendigos por um lado, mas também havia pessoas procurando por grupos em 
alguns lugares. 

 Por outro lado, havia centenas de pessoas que se reuniram na praça, onde havia lindas 
esculturas vestidas em diversos trajes. Havia muitos alunos do terceiro ano do ensino médio que 
acabaram de passar nos exames da universidade, vestindo roupas de iniciantes e de olhos 
arregalados. 

 Contudo, Weed infelizmente tinha saído de Rhodium nesta altura. 

 Yurin pensou que era melhor assim. 

 “Bom. Não importa. De qualquer forma, eu não queria começar o game dependendo de 
alguém”. 

 Yurin arregaçou suas mangas e procurou por um emprego para ganhar dinheiro. Quando 
alguém começa a jogar Royal Road ele não pode sair da cidade pelas primeiras quatro semanas. 

 Ela queria fazer algum dinheiro durante este tempo. 

 “Quem estiver profundamente interessado em cozinhar nós estamos procurando por ajuda 
em um restaurante”.  

 “Minha criança ama livros. Há alguém que vai ler para ele sobre heróis legais?” 

 “Hmmm, recentemente, tem havido muitas moscas em minha loja. Você acha que pode 
pegar moscas por cinco horas para mim? Eu irei recompensá-la com 20 cobres”. 

 Estes eram os trabalhos que Yurin poderia encontrar com o seu nível. 

 Como Weed, ela também atingiu calmamente os espantalhos para treinar. Contudo, as 
estatísticas que ela levantou também resultaram no treinamento de seu corpo. 

 ‘Eu deveria me tornar uma linda maga’. 

 O mago que Yurin queria se tornar era um mago onipotente. 

 Eles usavam grandes magias de larga escala em área a fim de transformar centenas de 
monstros em poeira. Os magos que poderiam anunciar chuva em terras secas, destruir montanhas 
e estudar feitiços altamente ofensivos! 
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15 NT = Canção da Cura. 
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