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CAPÍTULO 3 – A Maravilha da Região Norte 

 

 Seoyoon desconectou rotineiramente no mesmo horário. 

 Era para seguir a programação estabelecida para ela como, por exemplo, para comer e, em 

seguida, dar uma caminhada. 

 Comparado com isso, Weed vai ao mercado logo cedo e cozinha.  

 Ele minimizou o tempo utilizado em relação às coisas mais necessárias para a sua vida 

social, tais como ir ao Dojang1 para treinar seu corpo e dormir. 

 Diferente do tempo usado para maximizar as coisas necessárias, ele gasta a maior parte de 

seu tempo em Royal Road. 

 Graças a isso, Weed poderia usar o tempo quando Seoyoon não estava por perto. 

 Quando Seoyoon não estava lá, ele foi em direção ao planalto de Morata. 

 O lugar secreto de Weed. 

 ‘É logo aqui’. 

 Weed sentiu-se revigorado relembrando o passado.  

 A primeira escultura gigante! 

 A grande escultura feita usando a natureza da região Norte. 

 A maravilha da região Norte. 

 Ali era onde estava a grande peça: a escultura do Dragão de Gelo. 

 Desde que ele veio para Morata ele queria vir aqui, mas ele não poderia porque ele estava 

com Seoyoon! 

 Antes de ele fazer o Dragão de Gelo, ele fez uma escultura de gelo de Seoyoon usando-a 

como modelo. 

 Desde que ela estava imediatamente ao lado do dragão, ele não poderia trazer Seoyoon 

com ele. 

 Cheio de emoção, Weed quase correu até lá. 

 ‘Escultura do Dragão de Gelo! Eu finalmente estou de volta’. 

 Ele estava cheio de expectativa. 

 Mesmo nesse frio ridículo, tudo é minimizado ao ponto de que se pode suportar ao ver a 

escultura do Dragão de Gelo.  

 Ele poderia dizer que ela era uma de suas poucas obras-primas. 

 Porém, quando Weed alcançou o topo da colina, ele poderia apenas ver uma montanha 

gigante. 

 Uma montanha de gelo muito íngreme! 

 Era uma montanha de gelo que não existia antes. 

 A altura em si não era muito grande, mas desde que a inclinação era tão íngreme, ela poderia 

ser vista como um gigantesco bloco de gelo. 

 ‘De jeito nenhum! Eu tenho absoluta certeza de que este é o lugar onde a escultura de 

Dragão de Gelo está’.  

 Não importava quanto ele olhava, ela não estava em qualquer lugar em que pudesse ser 

vista. 

 ‘Eu estava aqui.....’ 

 Mesmo quando ele relembrou muito cuidadosamente, era definitivamente aqui. 

                                                           
1 NT = Dojo. 



 Não há nenhuma maneira de que ele poderia confundir a localização. 

 Visto que ele passou muito de seu tempo aqui, ele nunca poderia esquecer o lugar.  

 Porém, a escultura do Dragão de Gelo não estava aqui. 

 ‘Alguém poderia, possivelmente, ter dado vida à minha escultura e a levado?’ 

 Weed balançou sua cabeça. 

 Há a possibilidade. 

 Hoje em dia, há um aumento no número de escultores, mas não há muitos que atingiram um 

nível elevado. 

 Mesmo que por coincidência, não haveria a possibilidade de um escultor habilidoso vir até 

aqui, bem como há uma possibilidade ainda menor de um escultor possuir a habilidade de dar vida 

às esculturas. 

 Alguém que pode dar vida a escultura dos outros, há uma grande penalidade segue isso.  

 Desde que é o mesmo que destruir a peça de outro escultor, fama decresce e a notoriedade 

aumenta. 

 Adicionalmente, desde que arte e sorte podem também diminuir, é raro para um escultor 

tocar nas obras de outro. 

 Então, ele achou a escultura de gelo de Seoyoon. 

 A escultura de gelo de de Seoyoon estava coberta com uma considerável quantidade de 

neve! 

 Se a montanha de gelo não tivesse lhe protegido da nevasca ela poderia ter sido enterrada 

na neve. 

 “Então, poderia ser...” 

 Weed lamentou-se. Então, subitamente, olhou para a montanha de gelo. 

 ‘Então esta é a escultura do Dragão de gelo?’ 

 Olhando para ela cuidadosamente, atrás da montanha de gelo a cauda do Dragão de Gelo 

estava para fora. 

 Em razão dela ter sido deixada intocável por um longo tempo, ela ficou irreconhecível, 

coberta por neve e gelo. 

 Toneladas de neve e gelo colados na escultura, então o tamanho aumentou em três vezes 

em relação ao original. 

 Ele ficou na frente da montanha de gelo. 

 “Então foi isso o que aconteceu. Bem, não importa desde que eu a encontrei. Ohhh, minha 

preciosa escultura. Eu compartilhei minha vida com você, que foi feita com o sagrado espírito da 

arte. Agora acorde de seu sono profundo e se junte a mim. Sculpture Life Bestowal2!”. 

 Weed tocou a montanha de gelo gentilmente. 

 Crack! 

 O gelo exterior rachou e se dividiu. 

 Dentro dele alguma coisa se movia. 

 Kururururur 

 Forte vibração! 

 

Você trouxe uma escultura à vida.  

A capacidade da escultura será ajustada ao nível 382 de acordo com o atual status de 

arte que é de 812. 

                                                           
2 NT = Outorga de Vida à Escultura. 



Contudo, de acordo com a capacidade de uma excepcional grande peça, 10% a mais de 

nível será adicionado. Nível aumentou para 420. 

Adicionalmente, em razão dela ser um monstro com asas que pode voar, 10% de nível 

irá diminuir como penalidade. 

Devido ao material especial formado com gelo, 15% de nível é adicionado.  

Alternativamente estamina e vida serão enfraquecidas. 

Três atributos serão dados à forma de vida. 

A qualidade e capacidade dos atributos diferirão de acordo com o formato e o nível da 

escultura. 

Atributo de Água (100%), Atributo de Gelo (100%) e Atributo de Magia (100%). Água 

não se submete a ninguém. 

Possui um espírito de luta muito forte com uma alta defesa física e mágica. 

Ela pode congelar oponentes usando o poder do frio. 

Ela pode usar magia com a propriedade de gelo. 

Ela pode aumentar sua capacidade máxima em 30% em regiões frias. 

Contudo, ela irá enfraquecer sob o clima quente. 

Tendo grande inteligência ela pode usar magia. 

Ela pode usar qualquer tipo de magia, mas dano adicional é adicionado quando usar 

magia similar ao seu atributo. 

Visto que ela era uma escultura que foi, outrora, a Maravilha da Região Norte, uma 

capacidade especial é adicionada: 

Ice Breath3! 

Pode ser usado uma vez ao dia. Será o seu ataque mais forte. 

5.000 de mana é usada. 

 

Estatística de Arte é permanente diminuída por 10. 

A diminuição do status pode ser recuperada ao criar esculturas ou em outras atividades 

artísticas. 

2 níveis foram diminuídos. 

Devido a diminuição de nível, as estatísticas que foram aumentadas recentemente irão 

diminuir por 10. 

Estatísticas diminuídas podem ser aumentadas novamente quando o nível subir. 

Por favor, cuidar da escultura com a vida. 

Quando ela perde sua vida, a vida tem que ser dada novamente para recuperar a alma. 

Quando destruída completamente, ela não pode ser revivida. 

 

 Kurururng! Kururung! 

 A vibração da montanha de gelo nunca acabava. 

 O que quer que tenha acontecido, Weed apenas continuou esperando pelo despertar do 

Dragão de Gelo. 

                                                           
3 NT = Sopro de Gelo. 



 Então seu desejo tornou-se verdade. 

 “Mestre, mestre que me deu a vida, você está aí?” 

 “Sim. Eu estou aqui”. 

 Weed sentiu orgulho. 

 Diferente dos Wyverns ou do Geumini, o Dragão de Gelo parecia ter uma alta inteligência. 

 Porém, a próxima sentença que ele disse foi suficiente para fazer Weed se desmotivar. 

 “Salve me. Eu não consigo sair. Eu não posso me mover porque o gelo espesso congelou 

em meu corpo”. 

 “Seu idiota inútil!” 

 Por um momento, Weed considerou seriamente abandonar o Dragão de Gelo daquela forma 

e retornar. 

 ‘Eu sou um idiota. Apenas por que eu dou vida para este tipo de....’ 

 Ele era enorme somente em tamanho, mas era extremamente fraco! 

 ‘Mas é um pouco de desperdício apenas abandoná-lo 

 Weed terminou o trabalho por ele mesmo. 

 Confiando em uma corda, ele tinha que limpar a neve e gelo escalando e fazendo rapel4 no 

Dragão de Gelo. 

 Depois de trabalhar por um dia e uma noite, a cabeça do Dragão de Gelo finalmente 

apareceu. 

 O rosto honrado de um dragão. 

 Feroz e com olhos que parecem fortes. 

 Barba branca e longa. 

 O Dragão de Gelo parecia bonito. 

 “Mestre, por favor livre-se rapidamente do gelo que cobre meu corpo. Eu quero saborear a 

liberdade”. 

 “Certamente. Espere mais um pouco”. 

 Quando Seoyoon se conectou, Weed foi para onde ela estava para preparar comida. Em 

seu tempo livre ele limpava a neve que cobria o Dragão de Gelo. 

 Trabalho simples e repetitivo! 

 Era um trabalho onde você tinha que se pendurar em uma alta altitude e ser acertado pelo 

frio gelado ....tudo o que você pode querer.  

 Durante o dia todo, o Dragão de Gelo estava movendo a sua única parte livre: a cabeça. 

 Weed lamentou-se. 

 ‘Agora eu acabo fazendo todos os tipos de trabalhos’. 

 Depois de retirar o gelo e a neve, ele finalmente liberou um terço da parte superior do corpo 

do Dragão de Gelo.  

 “Mestre”. 

 “O queeee?” 

 Disse Weed, friamente. 

 “Eu acho que posso conseguir sair com minha força”. 

 “É?” 

 Weed desceu do corpo do Dragão de Gelo e recuou um pouco como para assistir o Dragão 

de Gelo libertar-se. 

 “Kuwuwuwuwuwu!” 

                                                           
4 NT = é o ato de descer de um lugar alto e de forma suspensa com o auxílio de uma corda. 



 O Dragão de Gelo rugiu violentamente e tentou mover seu corpo para escapar da montanha 

de gelo. 

 “Urggg!” 

 O som de dar tudo o que ele tinha e tentar tudo o que ele podia. 

 Weed assistiu à cena tão nervoso que as palmas de suas mãos ficaram cheias de suor. 

 ‘Por favor ..... saiaaaaa’. 

 Se o Dragão não saísse por si mesmo, ele teria que se livrar de mais gelo e neve. 

 Já que ele não queria mais, ele estava rezando com esperança. 

 O corpo do Dragão de gelo tinha uma espessa parte superior e ficava mais magro à medida 

que se ia em direção da parte inferior. 

 Além de tudo isso, já que suas duas pernas eram relativamente fracas, parecia que ele só 

poderia ser capaz de escapar por ele mesmo se ele tentasse. 

 “Kurarararararararara!” 

 Rugido do Dragão de Gelo! 

 Isso tinha o poder de fazer rachaduras finas na superfície do gelo e soprar a neve por toda 

parte. 

 Ademais, os monstros congelaram devido ao espírito de luta do Dragão de Gelo. 

 Este é o lendário dragão nobre! 

 Ele não poderia ser comparado com o verdadeiro dragão em todos os aspectos, mas seu 

exterior parecia praticamente o mesmo. 

 ‘Definitivamente, ele é minha escultura’. 

 Weed apertou seu punho. Ele tinha um servo que não carecia de nada. 

 Ele não podia fazer servos para sempre. Desde que ele não tem qualquer plano para dar 

vida às esculturas, o Dragão de Gelo era mais precioso para ele. 

 Mas aquilo foi apenas por um curto momento. 

 KuaDang! 

 O Dragão de Gelo caiu sem forças em suas pernas. 

 O Dragão de Gelo deitou com seu estômago no chão! 

 “Mestre, eu não tenho nenhuma força sobrando”. 

 Ele não tinha nível suficiente para suportar seu corpo enorme. 

 De certa maneira, um dragão deficiente com um enorme e inútil corpo. 

 Depois de descansar por um longo tempo o Dragão de Gelo levantou seu corpo. 

 “Mestre, dê-me um nome”. 

 “Seu nome será....” 

 Weed, subitamente, estava cheio de desapontamento. 

 Mesmo se ele lhe desse um nome, ele não tinha certeza se o dragão poderia fazer a sua 

parte. 

 “Bem, de qualquer maneira, vamos apenas dizer Bingryong5”. 

 Apenas um simples nome fácil de memorizar! 

 “Obrigado Mestre”. 

 Bingryong estava muito feliz. 

 Então a expressão em seu rosto mudou para um sorriso. 

 Se ele fosse uma escultura não seria capaz de fazê-lo, mas desde que foi lhe dado a vida 

ele também poderia mudar sua expressão facial. 

                                                           
5 NT = Dragão de Gelo em coreano. 



 “Mestre, você não tem que se decepcionar a meu respeito. Minha força está lentamente 

voltando”. 

 “O que você quer dizer?” 

 “Esta terra, essa energia está me dando forças”. 

 O corpo composto por gelo de Bingryong tornou-se ainda mais transparente e branco. 

 O corpo de Bingryong estava absorvendo o frio. 

 Ele poderia mostrar uma força ainda mais intensa. 

 Ele elevou a parte superior de seu corpo usando suas pernas e braços e abriu suas asas de 

dezenas de metros de extensão. 

 Em seguida, a neve empilhada em torno dele se espalhou imediatamente. 

 A dignidade de Bingryong estava transbordando! 

 Weed assentiu com sua cabeça: 

 ‘Embora seja útil apenas na Região Norte, ele não é tão ruim assim’. 

 Embora a força e a vida sejam muito fracas, Bingryong lutava usando magia e seu sopro de 

gelo! 

 Weed conseguiu um servo excelente. 

 

*** 

 

 Seoyoon e Alveron estavam, silenciosamente, coletando as varas de pescar e as 

ferramentas para a caçada. 

 O trabalho que eles têm feito para coletar comida finalmente acabou. 

 Após a preparação ter sido concluída, Weed respirou profundamente: 

 “Não pude fazer mais nada. De modo algum sabia que isso aconteceria”. 

 "........?" 

 Seoyoon inclinou sua cabeça, confusa a respeito das palavras ambíguas de Weed. 

 Alveron perguntou diretamente: 

 “Você tem algum problema?” 

 Weed virou seu corpo em direção para onde o vento estava vindo. 

 Então sua capa agitou-se. 

 “Bem, eu não estou tentando me exibir ou qualquer coisa do tipo, mas.... apenas assistam 

confortavelmente”. 

 “Não há necessidade de se surpreender também, visto que isso não é nada para mim”. 

 “Huhu. Realmente, este tipo de coisa é como a vida diária para mim”. 

 “Desculpa?” 

 “Bingryong!” 

 Weed gritou em voz alta. Ele estava tentando chamar seu servo Bingryong. 

 “Mestre, eu estou chegando”. 

 Bingryong estava encaracolado atrás da montanha mais distante ao lado e voou para o céu. 

 Um Dragão de gelo que repentinamente apareceu do nada! 

 Ele estava esperando em um local designado até que Weed o chamasse. 

 Onde o vento e a neve desciam severamente, o dragão feito de gelo abriu suas asas 

amplamente.  

 Mesmo Weed, que foi quem o fez e o via repetidamente, ficou arrepiado.  

 A aparência eletrizante do dragão. 



 A pressão e carisma de seu tamanho aterrorizante!  

 Era como se uma montanha estivesse se movendo. 

 O horizonte estava se tornando vermelho com o sol se pondo. 

 Bingryong voou através daquele céu. 

 O corpo feito de gelo exercia uma aura misteriosa sem palavras.  

 Seleuleung. 

 Seoyoon deu um passo à frente. 

 Bingryong estava vindo e ela tentou combate-lo sem medo.  

 Weed esticou seu braço e, gentilmente, a parou. 

 Ela olhou para trás e silenciosamente assentiu. 

 Então Bingryong abriu sua boca. 

 “Kurararara!” 

 Era um terrível rugido. 

 Um urro que fez Weed e Seoyoon vibrarem a uma longa distância! 

 No momento em que ele fez isso, Bingryong voou no céu lindamente, conforme previamente 

planejado. 

 Cada vez que ele movia suas asas de dezenas de metros, uma grande pressão do vento 

ocorria. 

 Bingryong voou baixo em uma grande velocidade e aterrissou com dignidade em frente de 

Weed, Seoyoon e Alveron.  

 Era um dragão com uma aparência de mais de 300 metros de comprimento. 

 “Kuhum!” 

 Weed aproximou-se de Bingryong à medida que ele limpava a sua garganta.  

 Na realidade, ele não tinha tanta dignidade como ele demonstrou. 

 Ele parece legal, mas não era muito eficiente. 

 Mesmo que ele fosse monstruoso, em razão dele ter estamina baixa e de não ter muita força, 

ele começou a respirar pesadamente mesmo se ele tivesse voado apenas um pouco. 

 Pernas que tremiam quando se ficava de pé por um longo tempo. Às vezes, ele tinha 

dificuldades apenas para abrir suas asas. 

 Mesmo tudo isso não teria sido possível se ele não estivesse na Região Norte. 

 Como ele não poderia tomar conta de seu próprio corpo, não havia muita capacidade física 

na realidade. 

 Ainda assim, a presença que Bingryong deixou estava longe de ser nada. 

 “Não se surpreendam muito. Ele é meu servo”. 

 Weed facilmente subiu no corpo de Bingryong. 

 Ele apenas subiu em Bingryong, mas sua visão tornou-se mais ampla. 

 Seoyoon e Alveron pareciam muito pequenos. 

 Eles estavam olhando para Weed por um longo tempo. 

 “Huhuhu.” 

 Weed sorriu arrogantemente. 

 Ele sentiu que seu eu atual parecia muito legal. 

 Weed montando em um Dragão de Gelo! 

 A capa estava agitando com o vento e a Armadura de Talrok também tinha mais brilho. 

 Para deixar as coisas ainda melhores, o céu estava tornando-se vermelho com o pôr do sol. 

 O cenário era perfeito com a iluminação e itens aumentando o efeito. 



 Não há qualquer maneira de olhar outra coisa além de algo belo quando se olha de baixo. 

 É claro, ele não estava considerando Bingryong, que mal era capaz de suportar ter Weed 

sozinho sobre suas costas. 

 Weed, subitamente, teve o impulso de cantar. 

 “Eu não posso resistir a cantar em um lugar assim”. 

 Ele tirou a Harpa de Serena que ele conseguiu em Rhodium. 

 Diriring! 

 As mãos de Weed moveram-se habilidosamente na harpa. 

 A harpa tocou com um som nítido. 

 Sob o céu com o pôr do sol, tocando a harpa enquanto sentava em cima de um Dragão de 

Gelo. 

 Não seria esta a aparência de um herói? 

 Era uma cena bonita que apenas apareceria a partir das histórias de um poeta bêbado. 

 Weed vislumbrou Seoyoon. 

 ‘Se for este tanto ela pode ter fantasias sobre mim’. 

 Se ele mostrasse tal capacidade e sensibilidade, era possível. 

 Além disso, se for este belo cenário, talvez ela venha a gostar dele. 

 Diriring. Diririri! 

 Weed continuou a tocar harpa olhando para a submersão do sol. 

 Um bêbado inspirado. 

 A habilidade musical da harpa de Weed não era realmente ruim. 

 Ele tocou algumas músicas com a harpa que ele tinha por um longo tempo, então sua 

habilidade aumentou. 

 Após ele tocar a harpa, Weed sorriu. 

 Seu coração acelerou. Ele se sentiu animado em se tornar um herói nesta bela paisagem. 

 Weed gritou em direção à Alveron, que estavam no chão: 

 “Vamos ao Vale da Morte. Montem neste Dragão de Gelo! ” 

 "........" 

 Seoyoon não disse uma palavra. Ela apenas virou olhando para Weed e Bingryong e agitou 

sua cabeça. 

 Weed ofertou mais uma vez: 

 “Está tudo bem. Ele é meu servo, então nada sobre o que você está se preocupando irá 

acontecer. Você não tem que ter medo. Você pode montá-lo sem quaisquer preocupações!” 

 Eles cavalgariam em Bingryong e voariam em linha reta até o Vale da Morte. 

 Este era o meio de transporte que Weed planejou! 

 Alveron montou em Bingryong sem qualquer problema. 

 Mas Seoyoon ficou onde ela estava e não montou em Bingryong. 

 “Hm!” 

 Weed sentiu-se um pouco desapontado. 

 ‘Seria de grande ajuda se eu pudesse trazê-la’. 

 O foco do Berserk na batalha! 

 Ele nunca poderia esquecer da maneira como ela massacrava os monstros. 

 Porém, ele não pensava realmente que Seoyoon seria necessária. 

 ‘Eu conclui todas as missões não importavam quão difíceis elas fossem’. 

 É claro, ele teve que passar por todos os tipos de dificuldades. 



 Todo o esforço que ele colocou para, de alguma forma, completar as missões, começou do 

nada impulsionado por sua cabeça.  

 A memória dele lutando contra o Death Knight6 para recuperar o item sagrado de Freya em 

Lavias e a memória dele cuidando dos paladinos por meses para exorcizar os True Blood 

Vampires7. 

 O momento excitante quando ele lutou contra a Legião dos Mortos-Vivos, comandando Orcs 

nas Plains of Despair8. 

 Havia a ajuda indireta de Mapan, mas ele sempre esteve sozinho nos momentos críticos. 

 Não havia necessidade de estar desanimado em razão de que Seoyoon não estaria com 

ele. 

 Weed decidiu: 

 ‘Se ela não quer, não há necessidade de força-la. Embora, seja um pouco desapontante’. 

 Se ela dissesse que não poderia ir com ele, ele não poderia força-la a lhe acompanhar. 

 Weed falou para Seoyoon após tomar sua decisão: 

 “Descanse em Morata. Eu irei finalizar a missão e retornarei rapidamente.... Vamos lá, 

Bingryong!” 

 Aquilo foi como um sinal, então Bingryong abriu suas asas. 

 Bingryong estava apenas parado naquele ponto. 

 Visto que ele não tinha qualquer força sobrando em seus braços ou pernas, voar no céu era 

comparativamente mais fácil para ele9. 

 Com Weed e Alveron em suas costas, Bingryong sobrevoou para o céu. 

 Após cerca de 3 horas! 

 “Achoo!” 

 “Cough!” 

 Weed e Alveron retornaram para o ponto de partida em cima do Bingryong e se agitaram.  

 

Você pegou um resfriado grave.  

Capacidade física diminuiu por 45%. 

Efeito das habilidades diminuiu por 60%. 

O resfriado pode evoluir para outras doenças. 

A vida e mana diminuíram ao máximo possível. 

 

 Quando se está usando a habilidade de esculpir, havia uma possibilidade de as esculturas 

quebrarem devido ao frio.  

 Com o frio que ele nunca quis conseguir novamente como um bônus! 

 A razão pela qual todos ficaram assim era simples. 

 Bingryong era muito rápido no céu. 

                                                           
6 NT = Cavaleiro da Morte. 
7 NT = Vampiros Puro Sangue. 
8 NT = Planícies do Desespero. 
9 NT = parece uma incongruência ele não ter força nos braços e ser mais fácil voar, mas não, pois ele é um 

dragão, um ser com braços, pernas e asas; as asas e os braços são partes independentes; Essa é uma 
discussão eterna que ocorre nos rpgs, a diferença entre dragão e wyverns; enquanto aquele tem membros 
independentes das asas, estes têm os braços e as asas como um mesmo membro. 



 O problema estava em Weed e Alveron, que estavam cavalgando em cima do dragão, o qual 

se agitava no frio. 

 Era frio o suficiente apenas por permanecer, mas eles estavam voando através do céu a 

uma incrível velocidade.  

 Quanto maior a altitude, mais a temperatura cai e o vento fica mais severo. 

 No final, eles retornaram incapazes de suportar mais. 

 Como se ela soubesse, Seoyoon estava esperando no local com uma fogueira acesa. 

 “Achoo!” 

 Weed se aproximou da fogueira enquanto ele tossia. 

 O velho ditado estava certo: se a cabeça estivesse ruim o corpo tinha que passar pelas 

dificuldades. 

 

*** 

 

 Seoyoon refletia enquanto acendia a fogueira. 

 Ela estava acostumada a acampar sozinha. 

 Assistindo cuidadosamente se havia monstros ao redor, ela coletava madeira, acendia o 

fogo e cozinhava uma comida comestível. 

 Ela aprendeu como cozinhar na casa de madeira através da esposa do instrutor. 

 Já que foi quando ela conheceu Weed pela primeira vez, ela podia dizer que havia algum 

tipo de relacionamento profundo. 

 Cozinhar para somente um. 

 Ela apenas comia para fazer a fome desaparecer, então ela só tinha que cozinhar pouco. 

 As receitas eram simples demais, então ela usava o que ela conseguia da caçada. 

 Se ela ficasse doente pela comida, então ela comeria o pão que ela comprou na loja ou 

colheria algum fruto silvestre. 

 Devido a isso, a habilidade de culinária dela não evoluiu acima do nível inicial 3. 

 Então, ela comia mais do que o necessário quando ela comia os alimentos cozidos por 

Weed. 

 ‘Delicioso’. 

 Não era tão ruim comer a comida feita com cuidado por alguém ao invés de comida feita 

apenas para se livrar a fome. 

 ‘pfft.’ 

 Quando ela estava levemente pensando em tais coisas, ela quase riu alto quando viu Weed 

e Alveron aparecendo. 

 Seus rostos e o corpo inteiro estavam coberto flocos de gelo. Eles voltaram parecendo 

pobres ratos congelados.  

 Mesmo se fosse Seoyoon, a aparência deles era horrível o suficiente para fazê-la rir. 

 

*** 

 

 Weed andou com Seoyoon e Alveron através do Vale da Morte. 

 Usando a informação colhida de Morata, eles moveram-se somente usando áreas seguras. 

 Ele gostava de lutar contra monstros, mas havia um tempo certo para tudo. 

 Eles não poderiam desacelerar a caçada enquanto nem mesmo sabiam que monstros saem 

de qual área. 



 Na parte da manhã eles caminhavam enquanto comiam e à noite eles rastejavam para 

dentro de uma caverna ou levantavam uma barraca para escapar do frio. 

 Marcha cheia de dificuldades! 

 Desde que ele ainda tinha um resfriado, ele vestia camadas e camadas de roupas de couro 

de lobo. 

 Além disso, havia uma batalha mental violenta e silenciosa. 

 Weed deu um passo para trás. 

 “Cought10! O cenário aqui é ótimo. Vamos em frente. Eu irei andar lentamente e apreciar a 

vista”. 

 Gelo claro estava se destacando a partir do chão aqui e ali. 

 Gelo em tal planície ampla era muito enigmático. 

 Vento forte soprava sobre a terra coberta por gelo e neve. 

 Weed estava planejando andar atrás de Alveron. 

 Alveron abriu sua boca: 

 “Deusa Freya diss.... achooooo! Disse-me para ser modesto”. 

 Então ele deu três passos para trás. Alveron lentamente se escondeu atrás de Weed. 

 “Se você for um sacerdote da Igreja de Freya, você deveria liderar o caminhar para os 

outros”. 

 “Minha missão é ajudar o Weed-nim. Me desculpe, mas eu não posso ficar a sua frente”. 

 “Kuhm!” 

 Weed tossiu muito alto. 

 Na verdade, o vento estava vindo pela frente agora mesmo. 

 Já que aquele que estivesse na frente estaria mais frio, eles estavam tentando ficar atrás 

um do outro. 

 Mas o vento mudou sua direção e agora estava vindo de trás. 

 Alveron apressou seu passo. 

 “A Deusa Freya disse-me para liderar o caminho”. 

 “Eu acho que ouvi isso também, Alveron” 

 “Contudo, você não teria tanta responsabilidade quanto eu, que sou um sacerdote”. 

 “O que você está dizendo? Monstros podem aparecer. Eu irei tomar a liderança”. 

 Não havia nada ao redor, mas Weed usou o perigo como uma desculpa para andar na frente. 

 Alveron apressou seu passo para evitar o frio gelado. 

 Somente Seoyoon andou silenciosamente e, algumas vezes, olhava para eles estupefata. 

 O vento estava frio. 

 “Achoo!” 

 Quanto mais se corria, mais rápido a estamina se esgotava e, deste modo, mais rápido a 

friagem vinha.  

 Weed e Alveron estavam comprando seu próprio infortúnio. 

 Bem desse jeito, durante o dia, quando estava relativamente mais quente eles andavam. 

Durante a noite eles descansavam em uma caverna ou no pé de uma colina para conseguir refúgio 

do vento. 

 Toda noite Weed mostrava suas habilidades de culinária. 

 “Peixe ensopado com bastante alho!” 

 Soa horrível, mas na realidade é um ensopado com um sabor excelente. 

                                                           
10 NT = Tosse. 



 O ensopado lhes deu uma sensação de aquecimento por todo o corpo. 

 Se eles não tivessem este tipo de comida, eles já teriam ficado loucos ao se moverem 

enquanto resfriados. 

 Algumas vezes quando o frio ficava pior em razão do clima, eles comiam carne embebida 

em vinho. 

 Estrelas incontáveis brilhavam extraordinariamente no céu cristalino noturno.  

 A hora da refeição era o único momento quando eles poderiam descansar e conseguir se 

livrar do algum cansaço da dura viagem. 

 Então, um dia após terminar sua refeição em uma caverna, Weed tentou pegar os pratos 

como de costume. 

 Dalgrak. 

 Porém, Seoyoon subitamente pegou os pratos dele. 

 Os pratos de madeira que Weed tinha criado por si mesmo com moedas utilizadas no 

Continente de Versalhes esculpidas neles! 

 Ele esculpiu a figura para não esquecer que ele nunca deveria esquecer de ganhar dinheiro 

mesmo quando ele estivesse comendo11.  

 Weed ergueu sua cabeça. Os claros olhos de Seoyoon estavam olhando para ele. 

 "........” 

 O peito de Weed doeu. 

 ‘Então ela está levando embora meus preciosos pratos desse jeito. Ela tem bons olhos para 

itens’. 

 Eles não são os melhores conjuntos de pratos de prata ou ouro. 

 Apenas simples pratos de madeira bons para armazenar alimentos neles. 

 De acordo com os rumores, havia alguns com joias gravadas neles. 

 Pratos que tinham um preço acima de 6000 de ouro12. 

 A menos que seja alguém cheio de dinheiro, eles não são pratos que qualquer pessoa possa 

usar. 

 Por isso, pratos bons eram frequentemente caros. 

 Weed fez pratos por si próprio para economizar dinheiro, mas Seoyoon os tirou dele. 

 Mas isso tudo foi um engano de Weed. 

 Seoyoon não estava tentando tirar os pratos dele. 

 Sem dizer nada ela os levou para fora e os limpou com a neve. 

 Seoyoon estava lavando os pratos! 

 Já que ela sempre conseguiu comida dele, ela estava, de sua própria maneira, mostrando 

gratidão. 

 

*** 

 

 Bingryong! 

 Ele graciosamente abriu suas asas e voou ao redor do céu.  

                                                           
11 NT = Weed, o Senhor de Muquiranisse. 
12 NT = Aqui a tradução em inglês fala em “Verjua Plates” procurei em todas as línguas e não achei o 

significado dessa palavra, em inglês somente achei “verjus”, que vem de verjuice e é um tipo de suco ácido 
a base de uva verde - https://en.wikipedia.org/wiki/Verjuice, o que não faz sentido, por isso deixei somente 
“pratos” para relacionar de forma genérica às joias do parágrafo anterior. Caso alguém consiga entender 
esse ponto da versão americana me avise para que eu possa lançar uma versão revisada. 

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


 Então quando ele via um monstro ele aterrissava e o atacava tudo o que ele via.  

 “Kurarara!” 

 Ele caia do céu e cruelmente pisoteava os monstros ou os mordia. 

 Quase não havia monstros sobrando onde Bingryong atacava. 

 Não era uma caçada por comida, mas era mais para aumentar sua experiência e capacidade 

de luta. 

 “Não posso aguentar qualquer um mais forte do que eu! Para ser capaz de abrir minhas asas 

sob este céu e sobre esta terra, eu preciso ser mais forte”. 

 Bingryong sabia por si mesmo que ele era um grande ser, mas o fato de que ele não podia 

sequer mover seu próprio corpo apropriadamente era muito doloroso para ele!  

 Já que o espírito de luta de Bingryong era muito alto, os monstros comuns congelavam 

imediatamente. 

 Bingryong não negligenciava ninguém e caçou até mesmo esses monstros. 

 Monstros ganham experiência e habilidade através da matança. 

 Visto que era possível para ele tornar-se ainda mais forte dependendo do esforço colocado 

nisso, Bingryong não descansou. 

 “Um monstro mais forte! Para tornar-me mais forte eu preciso de um oponente mais forte! 

Apareça, um oponente que possa fazer meu coração vibrar!” 

 O rugido de Bingryong sacudiu o gelo que cobria a terra. 

 Os monstros fortes da Região do Norte. 

 Havia uma abundância de monstros chefes ou monstros fortes em cada montanha de gelo. 

 Por nível, havia muitos acima no nível 400 aqui e ali.  

 Além disso, na Forest of Massacre13, monstros fortes que são normalmente muito fortes para 

se opor, formavam uma cadeia alimentar e viviam lá. 

 “Kuwuwuwu!” 

 Na montanha de gelo, Bingryong pisoteava os monstros fracos e quando os monstros chefes 

realmente apareciam ele abria suas asas.   

 “Então vejo você mais tarde”14.  

 Bingryong era um covarde, ao contrário de seu enorme tamanho. 

 Portanto, se ele encontrasse um oponente similar ou mais forte do que ele, ele fugia. Ele 

estava evoluindo de tal maneira. 

 

*** 

 

 Weed andou enquanto limpava a neve com diligência. 

 “Alveron, só um pouco mais”. 

 “Sim”. 

 Na última noite um monte de neve caiu. 

 Graças a isso, estava mais difícil para andar com a neve acumulada acima de seus joelhos. 

 O grave resfriado não melhorava facilmente.  

 A força deles declinou facilmente, então eles revezavam para avançar. 

 “Weed-nim15, me desculpe. Eu não posso continuar mais”. 

                                                           
13 NT = Floresta do Massacre. 
14 NT = é o dragão de Weed, o fruto não cai longe da árvore kkkkkk. 
15 NT = sufixo utilizando para se dirigir de maneira formal a alguém geralmente mais velho ou respeitado que 

você. 



 Weed e Seoyoon podiam se administrar de alguma forma, mas Alveron, que era um 

sacerdote, ficou cansado facilmente. 

 “Bem. Vamos descansar por um momento”. 

 O progresso tornou-se mais lento por causa de Alveron. 

 Andando no frio, a terra congelada consome muita energia. 

 Alveron que tinha uma estamina fraca, não podia andar muito sequer em circunstâncias 

normais. 

 Mas uma vez que havia um monte de neve, ele estava tendo mais dificuldades. 

 Ao redor deles havia apenas lobos que vagavam procurando por comida. 

 ‘Deve haver uma maneira. Uma maneira de se mover mais rápido. Nós precisamos de um 

método de transporte’. 

 No Continente Versalhes havia vários métodos de transporte. 

 O método mais popular eram os cavalos! 

 Eles são comumente negociados em vilas ou cidades. Além disso, há treinadores de cavalos 

profissionais. 

 Um grande cavalo que segue bem os comandos de seu dono ou um cavalo rápido como um 

relâmpago. 

 Devido ao fato de que os cavalos podem ser usados até mesmo em batalhas, o tempo de 

transporte entre as áreas de caça ou entre as cidades poderia ser reduzido. 

 ‘Neste tipo de friagem, todos os cavalos congelariam até a morte. Mesmo se eles 

sobrevivessem, eles não seriam capazes de correr muito bem’. 

 Cavalos eram feitos para correr bem em planícies como base. 

 Para correr na terra coberta por gelo e neve seria demais. 

 Então, uma ideia surgiu na cabeça de Weed. 

 ‘É isso! Por que eu não pensei nisso antes? Há um provérbio que diz para usar a galinha ao 

invés do faisão’. 

 Os lobos estavam perambulando ao redor. 

 Quando eles se encontram com Seoyoon ou Weed eles lentamente se afastam. Havia, 

excepcionalmente, um monte de lobos nesta área.  

 Weed suplicou para Seoyoon: 

 “Por favor ajude-me a capturar lobos ao redor desta área”. 

 Seoyoon silenciosamente desembainhou sua espada pensando que fosse para conseguir a 

carne. 

 Mas o pedido de Weed era para algo um pouco diferente: 

 “Você precisa pegá-los sem matar. Se possível espanque-os, então eles pensarão que 

morrer seria melhor”. 

 "........" 

 Seoyoon pegou sua espada e espancou os lobos apenas o suficiente. 

 Para caçar lobos eles nem sequer precisavam usar suas habilidades. 

 Woof! Woof! 

 Se os monstros têm inteligência, eles escolheriam fugir quando estão contra um oponente 

incrivelmente forte. 

 Quando a vida caia os lobos assustados começavam a fugir. 

 Em seguida, Seoyoon os perseguia e quebrava suas pernas, sem qualquer hesitação, para 

imobilizá-los.  

 Lobos deslizando sobre uma pista de gelo. 



 Após tornaram-se incapazes de lutar, eles apenas esperavam a morte. 

 Então Weed se aproximava deles: 

 “Ohhh meuuu, coitadinhos... não dói?” 

 Os lobos mostravam cautela. 

 Era um humano. Um dos humanos que fez aquilo com eles que estava se aproximando 

deles. 

 Mas Weed não matou os lobos. 

 Ele aplicou ervas nas feridas e os enfaixou. 

 Grrrrr! 

 A maioria dos animais sentir-se-iam agradecidos. 

 Mas, ainda assim, os lobos não abandonaram seu lado violento.  

 Quando os corpos deles se recuperavam, eles revelavam suas presas para morder Weed. 

 Como animais selvagens, eles não poderiam confiar em humanos. 

 Weed recuava silenciosamente. 

 “Parece que vocês estão melhor, eu estou indo. Não obstante, alguém da sua espécie talvez 

esteja com dor em algum lugar”. 

 Normalmente ele iria abater os lobos com alegria, mas Weed recuou sem ficar ganancioso. 

 Grrr, Gr Gr Gr! 

 Os lobos se esforçaram para se levantar usando as suas quatro patas.  

 Era a hora deles voltarem para a base. 

 Então Seoyoon retornou e espancou os lobos sem qualquer palavra.  

 Como anteriormente, os lobos foram espancados e Weed os curou por várias semanas. 

 Então um batia e o outro curava para fazer com eles sentissem-se agradecidos. 

 lick lick. 

 Um jovem logo olhou para ele e lambeu a sua mão. 

 “Sim, bom garoto”. 

 Weed tocou a cabeça do lobo. 

 Ele lhe deu, excepcionalmente, um peixe seco. 

 Agora, a maioria dos lobos abanava suas caldas. 

 Algumas vezes eles mostravam seus estômagos, deitados no chão. 

 Eles foram domesticados! 

 Eles vieram para seguir Weed. 

 Mas ainda, havia alguns que não aceitaram Weed até o fim. 

 De certa forma, aqueles eram lobos de nível capitão. 

 Para esses tipos de lobo Weed, silenciosamente, os levou para trás da colina, segurando 

seus pescoços: 

 “Hoohoohoo, vocês.... bons rapazes. Vocês devem estar muito machucados. Então, eu 

deveria tratar suas feridas com ainda mais cuidado”. 

 “Eu penso que é melhor tratá-los lá do que aqui”. 

 Sorriso suave e olhos atenciosos!  

 Não havia maneira de saber o que aconteceu lá, mas quando Weed voltou sua mochila 

estava um pouco mais cheia. 

 A quantidade de carne e couro havia aumentado. 

 Para os lobos, eventos aterrorizantes estavam acontecendo. 

 GhingGhingGhing! 



 Os lobos aconchegaram-se em Weed quando ele retornou, não sabendo de nada. 

 Alveron e Seoyoon sentiram um arrepio subindo em suas espinhas, mas Weed tinha apenas 

um sorriso angelical em seu rosto. 

 “Sim, suas coisinhas bonitinhas”. 

 Eles eram os lobos que já se acostumaram ao toque e a comida de Weed. 

 “Comam bastante”. 

 “Weed deu aos lobos mais do que o suficiente para se alimentarem. 

 Quando os lobos estavam comendo, ele rapidamente fez algo usando madeira e tendão de 

monstros. 

 “Eu deveria fazer o fundo com lâminas de aço para fazê-lo avançar mais facilmente e deveria 

amarrar o tendão três vezes para que os lobos não possam fugir”. 

 O objeto que Weed fez usando suas habilidades em ferraria e alfaiataria ao máximo! 

 Mesmo quando foi colocado sobre seus corpos, os lobos não resistiram de qualquer modo. 

 Então estava completo. 

 Trenó conduzido por lobos! 

 Ele tinha um formato diferente de uma carruagem. 

 Dezenas de lobos conduzindo na frente como um grupo e o trenó feito para deslizar sobre o 

gelo. 

 Visto que ele era baixo, havia uma menor resistência do vento e, em razão de não haver 

rodas, ele poderia deslizar sobre o gelo. 

 Ele fez um meio de transporte que se encaixava para a Região do Norte. 

 Weed ordenou os lobos a avançarem.  

 O trenó moveu-se rapidamente, deslizando sobre a neve e gelo. 

 Ele dava um prazer incomparável a passeios a cavalo ou a qualquer outro meio de 

transporte. 

 Velocidade rápida o suficiente e estabilidade! 

 Alveron e Seoyoon poderiam relaxar e aproveitar o cenário. 

 Todavia, mesmo se houvesse um trenó, mover-se durante a noite era arriscado. 

 Não havia só monstros fortes, o Continente de Versalhes era muito imprevisível, então se 

eles fossem varridos por uma nevasca seria difícil sobreviver. 

 Em horas como essas, eles precisavam descansar em cavernas quentes. 

 Awoooooo! 

 Choro de remorso de lobos que tocavam a noite toda. 

 Após quatro dias como esses, eles poderiam chegar ao Vale da Morte em breve. 

 Weed primeiro checou a forma geográfica do vale. 

 ‘É alto e muito perigoso’. 

 Havia muitos penhascos muito íngremes com o vale no meio. 

 Depois do vale, havia uma enorme montanha. 

 Embora não fosse tão perigosa quanto as Cordilheiras Yuroki, era uma montanha coberta 

por neve e gelo. 

 Além disso, a abundância de monstros estava no topo dos penhascos como se para provar 

que o nome ‘Vale da Morte’ não era por nada.  

 “Keukuakuakua!” 



 Ice Troll16 com uma excepcional recuperação física e um corpo mais adaptado ao ambiente 

frio.  

 Ice Trolls que geralmente se movimentavam sozinhos ou em grupos de dois, estavam 

reunidos em centenas aqui.  

 Diferente dos Green Trolls17 normais, os Ice Trolls eram brancos como a neve, mas seus 

longos braços e corpos musculosos repugnantes eram o mesmo. 

 O Ice Troll era um monstro de nível elevado acima dos 320. 

 Além disso, em razão deles viverem em uma região fria, não há muitos que os caçaram até 

então e, devido a excepcional taxa de recuperação dos trolls, eles eram monstros muito difíceis de 

caçar. 

 “Kyao! Kyao!” 

 “Kuahah!” 

 Depois de encontrar Weed e Seoyoon os Ice Trolls gritaram em decepção. 

 Os Ice Trolls que apreciavam violência e massacre queriam lutar contra Weed e Seoyoon, 

mas já que o penhasco era muito íngreme, eles não poderiam descer e apenas poderiam gritar. 

 “Venham aqui. Subam. Eu irei abraça-los. Vocês têm a confiança de passar uma noite da 

tentação comigo? Então venham”. 

 “Passe a noite toda conosco. Está tão frio aqui. Por favor afague-me com seu abraço 

caloroso”. 

 Lamia18 com um corpo de uma mulher humana.  

 Com um atraente sorriso brilhante elas estavam tentando Weed e Alveron. 

 Elas apontavam usando seus dedos finos, como se elas fizessem qualquer desejo de um 

homem tornar-se realidade! 

 Mas se seus olhos se direcionassem em direção à metade inferior do corpo delas, então 

você apenas poderia balançar a sua cabeça 

 A parte inferior do corpo das Lamias era como se fosse a de uma cobra. 

 Progressivamente engrossando o corpo de serpente, além de uma longa cauda! 

 A Lamia tinha uma capacidade de luta como a do Ice Troll e também uma alta inteligência. 

Ela era um monstro muito difícil de se lidar. 

 Além disso, não havia somente Lamia e Ice Trolls. 

 Lizardman19 e Lizardking20! 

 Evil Spirit Soldier21 que estavam protegendo o Vale da Morte. 

 Servant Evil Spirit22 rastreador, Priest of Diverse23, era um local lotado com monstros. 

 “Eu não tenho nada para ir facilmente”. 

 Weed murmurou inconsciente. 

 Não havia maneira de que aconteceria algo divertido como um massacre de todos os 

monstros no fundo do vale. 

 Ao contrário, em vez disso, eles precisavam atacar os monstros no topo do vale. 

                                                           
16 NT = Troll de gelo. 
17 NT = Troll Verde. 
18 NT = na mitologia grega era uma rainha da Líbia que se tornou um demônio devorador de crianças, tem 

um corpo superior humano, na forma de uma mulher e a parte inferior de uma cobra - 
http://imgur.com/FZFQJde. 
19 NT = Homem Lagarto. 
20 NT = Rei Lagarto. 
21 NT = Espírito Maligno Soldado. 
22 NT = Espírito Maligno Servo. 
23 NT = Sacerdote Diferente. 

http://imgur.com/FZFQJde


 Weed e Seoyoon começaram a investigar em volta do Vale da Morte. 

 Então, eles foram capazes de encontrar um castelo não muito distante do vale. 

 O Vent Castle24 do Reino de Niflheim! 

 Era sobre isso que os aldeões de Morata, definitivamente, estavam falando. 

 ‘Eles dizem que os cavaleiros do reino residem lá’. 

 O antigo castelo foi construído usando pedras retangulares. 

 Embora houvesse muitos lugares quebrados devido ao tempo, mas.... sim. 

 “Não se aproxime!” 

 Gritou o soldado no topo do muro do castelo. 

 Havia alguns lugares onde os humanos não podiam viver. 

 A armadura do soldado estava à beira do colapso. 

 Weed poderia vestir essa armadura. Ele não tinha intenção de deixar itens irem para o lixo. 

 ‘Não se aproxime de mim!’ 

 “Nós viemos para ajudar todos vocês!” 

 Weed gritou, mas ninguém lhe escutou. 

 “Eu não sei que tipo de monstros vocês são, mas eu não serei mais enganado!”  

 “Nós somos humanos e nós gostaríamos de entrar”. 

 “Cale a boca! Se você chegar mais perto eu irei atacar!” 

 Em seguida, um som de urgência de um sino veio. 

 Os soldados estavam mirando para Seoyoon. 

 "........" 

 Weed tornou-se mudo. Eles não tinham confiança. 

 Em tais situações, a lição mais importante é agora. 

 Weed olhou para Alveron. Alveron conhecia aqueles olhos.... 

 “Como um sacerdote da Igreja de Freya, eu aprendi benção e magia de cura 

profissionalmente. Eu irei apoiá-los”. 

 “A Igreja de Freya? Nós não confiamos em ninguém. Nós iremos atacar se você se aproximar 

mais”. 

 O Vent Castle não permitiu a aproximação de ninguém. 

 Mesmo se Weed fosse famoso, sua fama não iria alcançar o castelo. 

 Para a fama se espalhar, era necessário que ela passasse de pessoa para pessoa, mas 

visto que o Vent Castle não tinha comunicação com o mundo exterior, a fama era inútil. 

 ‘Eu não posso entrar aqui’. 

 Weed não poderia fazer nada a não ser deixar o Vent Castle para trás. 

 Não havia maneira de entrar e também não havia necessidade disso. 

 ‘É um castelo pobre de qualquer forma. Mesmo se eu forçar meu caminho para dentro eu 

irei apenas ser assaltado como em Morata ou ser cortado em pedaços’. 

 Weed voltou para o Vale da Morte, preparando-se para atacar. Naquele momento eles o 

encontraram. 

 “Kuahahahahahahah!” 

 Wyverns gritaram devido a friagem. 

 O caro Geumini voou através do céu e eles finalmente chegaram. 

 “Sim, vocês trabalharam duro”. 

                                                           
24 NT = Castelo da Abertura. 



 Weed tocou os dois. 

 Então usando o couro de lobo que ele tinha, ele fez roupas para os Wyverns. 

 Só que, devido à má condição dos materiais, a qualidade das roupas era muito menor do 

que o habitual.  

 Wah-il, Wah-thul, Wah-sam, Wah-oh, Wah-yook e Wah-chil! 

 Originalmente, Wyverns tinham personalidades perversas, mas aqueles que nasceram de 

esculturas eram diferentes. 

 “Minhas roupas são mais bonitas!” 

 “Olhe para a cor das minhas roupas de couro!”  

 Como esperado de Wyverns artísticos, eles estavam mostrando suas roupas. 

 Couro de lobo que não tinha sido devidamente cuidado. 

 Couro de baixo nível, rasgado e frouxo, era um pano feito apenas para cobrir. 

 Os Wyverns estavam muito felizes de vesti-lo. 

 “Definitivamente, nosso mestre é o melhor!” 

 O presente limpou todo o ódio que eles tinham com respeito a Weed por fazê-los voar todo 

o caminho para a Província do Norte e, até mesmo, os fez sentir agradecidos por ele ter lhes feito 

roupas. 

 Na verdade, Weed lamentou-se enquanto ele estava fazendo roupas com couro de lobo. 

 “Incapazes de fazer qualquer coisa em razão do tempo frio, grupo de inúteis!” 

 Para eles se moverem normalmente ele teve que lhes fazer roupas. 

 Então, ele foi forçado a fazer as roupas sem colocar sequer um pingo de cuidado ao fazê-

las. 

 “GolGolGol.” 

 Geumini, cujo corpo é inteiramente de ouro conseguiu algumas roupas para ele. 

 As roupas que Weed vestiu durante seus tempos de iniciante. 

 Ele deu para Geumini a espada e armadura que tinham a menor durabilidade possível e 

poderiam apenas ser sustentadas através de um número incontável de consertos e consertos, mais 

uma vez.  

 Equipamentos transmitidos por gerações. 

 Os Wyverns e o Geumini tinham aparências patéticas por terem um dono avarento e 

econômico. 

 Ainda assim, os Wyverns mantiveram suas cabeças erguidas. 

 “Minhas roupas estão mais bonitas!” 

 “Não. Minhas roupas. Minhas roupas estão ainda mais bonitas!” 

 “Quer lutar comigo?” 

 “Sim, lutar!” 

 Wyverns violentos tentavam lutar um com o outro dizendo que suas roupas eram as 

melhores! 

 “Minhas roupas são as melhores. GolGolGol!” 

 Geumini, igualmente, entrou na luta para não perder seu orgulho e desembainhou sua 

espada. 

 Era uma espada de argila. A espada útil que Weed adquiriu em Lavias25! 

 A outra espada era melhor. 

 A Espada Sagrada de Agatha da Igreja de Freya! 

                                                           
25 NT = Cidade do Céu. 



 Weed leiloou uma outra diferente, mas ele deu uma espada excedente para Geumini.  

 Usar ambas as espadas e atacar o oponente como um relâmpago, esta era a especialidade 

de Geumini. 

 Foi quando os subalternos de Weed estavam tentando lugar com seus orgulhos em jogo. 

 “Kurarararara!” 

 Bingryong apareceu com um incrível rugido! 

 O longo corpo monstruoso que tinha centenas de metros de comprimento. 

 A boca aberta que parecia como se ele fosse lançar um sopro a qualquer momento! 

 Barba pintada detalhadamente. 

 Movendo sua longa cauda para a esquerda e para a direita, Bingryong voou através do céu 

em alta velocidade. 

 “Kurararara!” 

 Ele rugiu com força mais uma vez. 

 Devido a força do momento, os Wyverns e Geumini não poderiam se mover. 

 Comparado ao enorme Bingryong os corpos imensos dos Wyverns pareciam um brinquedo 

de criança. 

 Conforme Bingryong se aproximava, os Wyverns e Geumini abaixavam suas cabeças. 

 Eles tinham aceito completamente Bingryong como o maior na aliança deles. 

 Kuung! 

 Bingryong aterrissou pesadamente com força. O chão onde ele aterrissou tremeu como se 

um terremoto tivesse acontecido. 

 Ele estava se mostrando. 

 Aquela confiança e aparência pomposa!  

 Mas as pernas de Bingryong não podiam suportar seu peso. 

 CheulPuDuk! 

 Bingryong caiu no chão naquele momento. 

 Ele, desesperadamente, moveu suas pernas curtas. Ele tentou levantar-se usando suas 

asas também, mas não foi fácil. 

 Não apenas o terreno era escorregadio, mas faltava-lhe força para fazer seu enorme corpo 

levantar-se. 

 De repente, o clima ficou frio. 

 Onde os Wyverns, Geumini e Bingryong estavam, uma friagem interminável fluiu. 
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