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CAPÍTULO 1 – Weed, O Soldado Esqueleto 

 

 O website de Royal Road crescia novamente e novamente. O primeiro filme postado pela 

Guilda Cold Roses começou. 

 “Olhe! É a batalha da Expedição do Norte”. 

 Depois de irem para dentro dos campos de neve branca do Vale da Morte, a luta começou! 

A expedição estava lutando com Evil Soldiers1 e Servants2, bem como com Lizard Kings3. A 

majestosa batalha estava acontecendo em tempo real, sendo enviada por Oberon, um usuário 

registrado no Hall da Fama, mas as reações eram duvidosas. 

 “Nós, realmente, iremos ver alguma batalha no Vale dessa vez?” 

 “Com nada para atingir, o que eles ainda estão fazendo lá?” 

 As pessoas tinham abandonado a expedição, apenas poucos persistiram. A expedição 

estava submetida ao ridículo porque, por mais de dois meses no tempo do Continente de Versalhes, 

a única coisa que eles fizeram foi vaguear por todas as partes. Contudo, a reação das pessoas 

mudou à medida que o vídeo progrediu um pouco mais. A partir do momento que eles entraram 

profundamente no Vale da Morte, o número de monstros que apareceram cresceu 

exponencialmente. A identidade da expedição ainda era desconhecida, todavia os Sacerdotes de 

Embinyu estavam diante deles, preenchidos com sentimentos de ódio, conjurando as suas magias. 

 “Então, vale a pena...” 

 “Lutando desta forma enquanto se divertem, como esperado da expedição liderada por uma 

guilda prestigiada.  

 “Grande sintonia”. 

 À medida que a expedição chegava ao fim, cercada por neve branca e gelo do Vale da 

Morte, a emocionante e derradeira tentativa de avanço desenrolou-se. Vendo pessoas reais lutarem 

em um filme de ação emocionante, você sente como se tivesse se tornado um deles. Enquanto 

assistia ao vídeo, os rumores que as pessoas ouviram aumentaram rapidamente. A audiência do 

Hall da Fama estava sempre crescendo em razão dela apenas tomar um único momento para 

chamar a atenção das pessoas. 

 “Quer dizer que você acha que isso está relacionado com a atmosfera?” 

 “Hey, acorde”. 

 “O nível dos monstros parece ser muito alto. No Norte, não é comum que tais tipos de 

monstros fortes apareçam em grupos, isso não parece nada bom...” 

 “Será que vai dar certo desta vez?” 

 As pessoas estavam hesitantes, mas eles mantiveram suas esperanças em alta na 

expedição. 

 “Não é a primeira vez que uma expedição corajosa sai para explorar o Continente do Norte. 

Vamos esperar e ter fé”. 

 “Eu espero que vocês tenham sucesso na expedição”. 

 “Está muito quente. Eu estou morrendo aqui. É difícil de se movimentar, até mesmo suor 

está escorrendo de minha testa. A estamina está sendo consumida muito rapidamente”. 

 “Nós não podemos ir para lugares legais como masmorras ou montanhas/rios porque as 

guildas mais importantes estão ocupando estas áreas”. 

                                                           
1 NT = Soldados Maléficos. 
2 NT = Servos. 
3 NT = Reis Lagartos. 



 “É melhor para magos e clérigos se moverem menos, eles realmente não podem sobreviver 

como os guerreiros”. 

 O Continente de Versalhes estava mais difícil e mais quente desde a falha da última missão 

de rank A.  

 O valor da caçada em masmorras e montanhas disparou. Estamina tornou-se muito mais 

difícil de ser preservada e as guildas lutaram ferozmente para expandir suas áreas. 

 Enquanto isso, as pessoas fora de curso tinham que se divertir, então os alfaiates tiveram 

uma corrida nunca antes vista de pedidos de biquínis. Os homens musculosos removiam suas 

armaduras negras de corpo inteiro e queimavam as suas roupas enquanto apreciavam o glamour 

das mulheres bronzeadas. 

 O cenário em Royal Road mudou. 

 Como as festividades terminaram, havia um aumento significativo de pessoas nadando em 

rios, assim como pessoas se esforçando para esquecer o calor do verão indo à praia! Normalmente, 

se você quisesse relaxar e se divertir, lugares poderiam ser encontrados por todo o lugar, mas em 

razão do calor alucinante, os lugares tornaram-se raros. Multidões se reuniram nos rios das cidades 

e na beira-mar dos castelos. 

 Mesmo nos rios, ao meio-dia você não podia mais nadar por causa da multidão. 

 A maioria das pessoas era forçada a suportar o calor. Eles foram obrigados a ficarem um 

pouco irritados. 

 “Eu espero que a expedição seja um sucesso”. 

 “Eu realmente espero o melhor também”. 

 “Por favor façam isso...” 

 As pessoas começaram a torcer pelo sucesso da expedição e um retorno para casa. 

 “Porém, se eles realmente conseguirem, o que irá acontecer?” 

 “Bem, a Guilda Cold Roses irá ganhar uma extraordinária fama. Eles também irão reunir 

uma enorme riqueza e poder dos novos usuários migrando para se juntar a eles”. 

 “Realmente irá terminar desta forma? Oberon é um cara benevolente e confia em sua guilda, 

mas eu imagino se eles estão crescendo em um caminho muito ousado. Pense em quão imprudente 

este desafio é....”  

 “Embora, eles poderiam saltar para o top 5 do ranking de guildas”. 

 Abaixo do vídeo no Hall da Fama os usuários postaram os seus pontos de vista. 

 Então, alguém postou um artigo. 

 Era um usuário de nome Chase. Pessoas conheciam ele como uma celebridade em Royal 

Road. 

 “Acerca de um mês atrás, no meio de uma missão, eu ouvi a história do dono de um bar”. 

 Todo mundo se concentrou no que ele estava escrevendo. 

 “Chase-nim?” 

 “O usuário de nível elevado classificado entre os top 100? Ele normalmente não escreve 

aqui, o que diabos está acontecendo?” 

 Depois de estimular a curiosidade de um grupo de telespectadores relaxados, ele finalmente 

postou: 

 “Eu ouvi uma história simples”. 

 “Para gerar o tempo agradável novamente para o Continente, vocês precisam adquirir as 

coisas que a Witch4 apresentou ao altar de Deus”. 

                                                           
4 NT = Bruxa. 



 “O altar do Deus Edereune. Eu o investiguei ao ler a história do Continente de Versalhes 

para buscar informações a respeito das bruxas. Como resultado, eu achei os registros da Serbian 

Ice Witch5”.  

 As miçangas quebradas da bruxa. 

 “Através da informação eu estudei a partir da história do Continente de Versalhes. As 

miçangas estão em uma localização desconhecida no vale.... e, a partir do que eu ouvir, parece que 

a expedição está provavelmente batalhando em torno deste lugar”. 

 O artigo de Chase foi como derramar óleo em uma lareira.  

 “A expedição está no lugar onde as miçangas quebradas da Serbian Witch podem ser 

achadas!” 

 “Chase disse que a batalha da expedição está associada com o calor do Continente de 

Versalhes!” 

 “A missão para golpear o calor para longe do Continente de Versalhes está finalmente em 

progresso?” 

 As miçangas quebradas da Serbian Witch eram um tipo de item que corresponde a 

acessórios. 

 As miçangas são conhecidas por seu poder especial de manipular o clima do ambiente, mas 

elas constantemente corroem a sua vida. A menos que você seja um mago mestre, especialista em 

gelo, apenas tocar o item amaldiçoado congelará o seu corpo. 

 O holofote estava focado no Hall da Fama à medida que o vídeo aparecia. 

 Todas as emissoras profissionais, incluindo a KMC Mídia e a CTS Mídia, interromperam as 

suas transmissões regulares de notícias para mostrar o vídeo. As notícias em tempo real não 

podiam ser perdidas, o propósito era dizer exatamente qual era a grande questão do Continente de 

Versalhes.  

 A tela da TV mostrou a expedição finalmente se aventurando profundamente no Vale da 

Morte. 

 Então algo gigante emergiu. 

 Uma das mais poderosas criaturas mortas-vivas, o Bone Dragon6! 

 Com cada rugido do Bone Dragon a terra, que já estava trepidando, fez os pés tremerem. 

 Kuah ahang! 

 “Droga! Corram!” 

 “Divida o grupo!” 

 “Não fique perto das paredes! Blocos de gelo irão cair de cima!” 

 A expedição caiu em desordem. 

 O Bone Dragon nunca tinha aparecido antes, muito menos sido caçado. 

 É geralmente muito mais fácil lutar nas planícies. Você pode por seus pés sobre a terra cheia 

de vida e ficar firme até que o inimigo seja derrotado. 

 Porém aqui o solo é feito de gelo escorregadio, tornando-o muito instável. Para ficar ainda 

pior, sempre que o Bone Dragon se movia, a terra tremia. 

 “Cavaleiros, por favor retirem as rochas!” 

 “Maldição! É tão difícil manter o equilíbrio!” 

 Espadachins, cavaleiros e guerreiros retraíram rapidamente suas espadas, colidindo com o 

gelo cada vez que eles escorregavam e caiam. Não importava quão forte o impulso fosse, ele podia 

ser facilmente interrompido por um pé torcido. 

                                                           
5 NT = Bruxa de Gelo Sérvia. 
6 NT = Dragão de Ossos. 



 Reclamações estouraram do outro lado da expedição. 

 “Mantenham-se unidos, juntos nós teremos uma melhor chance de mata-lo. Magos, ataquem 

com magia!” 

 “Maldição... não posso usar magia! O corpo não está respondendo devido ao rugido do Bone 

Dragon”. 

 

Rugido do Bone Dragon: Dragões são inigualáveis. Eles infligem pressão psicológica 

sobre criaturas inferiores! 

Mesmo se milhares de animais, tais como raposas se reunissem, elas iriam acabar 

deitadas no chão, mortas. 

 

 A mentalidade dos magos ficou perturbada com o medo do Bone Dragon. 

 

Magia falhou.  

Refluxo de mana. 

 

 Um número de mãos começou a tremer. Palavras não saíam apropriadamente. Mais do que 

nove tentativas falharam em série. 

 “Fireball Wave7! Keuaaag!” 

 Enquanto tentavam atacar, a magia dos magos falhava e seus corpos pegavam fogo, 

queimando-os posteriormente. 

 Tal visão fez a boca dos magos congelar. 

 “Oh meu Deus. O que no mundo...” 

 “Nunca vi essa monstruosidade antes”. 

 O nível do Bone Dragon era conhecido como sendo próximo de 500.  

 Muitos usuários da expedição tinham nível próximo a 400, ou seja, o Dragão tinha uma 

incrível diferença de força de cerca de 100 níveis. 

 Níveis significativamente mais elevados revelavam grandes lacunas no poder. 

 Além disso, o Bone Dragon era um dos maiores monstros chefes capazes de voar e usar 

magia! 

 Por causa dessas razões ele era um oponente ainda mais difícil. 

 “Raça humana estúpida!” 

 O Bone Dragon estava se comunicando. 

 Um corpo feito apenas de ossos. 

 A área onde deviam estar os olhos brilhava com um azul escuro incandescente. 

 “Este será o túmulo de todos!” 

 Sempre que o Bone Dragon rugia, o gelo rompia espontaneamente. 

 “Contemplem o seu santuário!” 

 As asas dobraram-se sobre o grande corpo e espalharam-se para fora. 

 Parararak! 

 O Bone Dragon desdobrou as suas asas esqueléticas. 

                                                           
7 NT = Onda de Bola de Fogo. 



 Suas amplas asas cobriram completamente o Vale da Morte. 

 O Bone Dragon majestosamente subiu para o céu. Ele inverteu a direção e desceu, tudo 

enquanto usava seus pés para pegar as pessoas e levar em direção a sua cabeça para engoli-las. 

 “Merda”. 

 “Nós estamos presos. Nós todos iremos morrer!” 

 Desespero preencheu os olhos dos jovens usuários que acreditaram na Guilda Cold Roses 

e seguiram a expedição. 

 Bone Dragon! 

 Eles eram lendárias criaturas míticas que lutavam contra todos em eras passadas. 

 Porém, a Cold Roses era uma guilda bastante ambiciosa e caminhou direto para o fogo sem 

vislumbrar a frigideira. A aliança da guilda não tinha perdido qualquer de sua vontade de lutar. 

 “Ele é um Bone Dragon”. 

 “Uma oportunidade de ouro para caçar um”. 

 Bone Dragons ainda não haviam sido caçados uma única vez. 

 A razão não era porque eles eram invencíveis, mas em vez disso porque os Bone Dragons 

nunca foram vistos no Continente até agora. Eles são muito raros na natureza, fazendo deles difíceis 

de se encontrar. 

 Geralmente, assim que monstros chefes acima do nível 400 apareciam em masmorras, 

guildas juntavam-se em grupos de caçada para dominá-los. 

 No final, o Bone Dragon é apenas um monstro! 

 “Avancem!” 

 “Sacrifícios são necessários para eliminá-lo! Caso contrário, é inútil para nós estarmos aqui”. 

 A expedição liderada por Oberon marchou em direção ao Bone Dragon e o enfrentou! 

 Kureureureung - kwangkwang! 

 “O Bone Dragon usou um feitiço de fogo e explodiu o gelo. Espadachins, cavaleiros, 

guerreiros e paladinos bravamente correram através do feitiço. 

 "Keuaaaa!" 

 Rugido do Bone Dragon. 

 Deslizamento de neve e gelo sem obstáculos ocorreram nas colinas do Vale da Morte. 

 “Grupos de Magos, ataquem com magia! Usem o que for necessário para derrubar o Bone 

Dragon!” 

 Seguindo os comandos de Oberon os magos colocaram as suas vidas em jogo. 

 “Eu coletei toda a mana aqui....” 

 “Fogo brilhante queimando deve.....” 

 “Ataque com violência contra o inimigo”. 

 “Mana Burn8!” 

 Magos usaram todas as suas manas de uma vez para seus ataques mágicos. 

 Depois do esgotamento de mana, você teria uma longa pausa antes de usar magia 

novamente, mas a situação era urgente.  

 A superfície de gelo foi dividida e o gelo e a neve escorreram dos penhascos em ambos os 

lados do Vale. Nesta situação confusa, havia uma necessidade de um forte golpe contra o Bone 

Dragon. 

 Pilares de luz gerado pelos magos voaram em uníssono em direção ao Bone Dragon e 

explodiram. 

                                                           
8 NT = Queime a Mana. 



 Muitos magos perderam as suas vidas devido a falha de suas mágicas, mas eram um 

sacrifício necessário. 

 Kkwaahahang! 

 O Bone Dragon, que estava voando no céu, caiu no chão, quebrando o solo gelado 

significativamente enquanto ficava preso de cabeça para baixo em seu destino. 

 “Agora”. 

 “Agora é nossa chance”. 

 “Antes que ele seja capaz de voar novamente”. 

 “Ataquem!” 

 Os guerreiros da expedição correram em direção ao Bone Dragon caído. 

 "Keuoooo ......!" 

 O Bone Dragon brandiu a sua cauda para se proteger. 

 “Golpeiem!” 

 Oberon gritou à medida que ele bravamente pulou com seu corpo entroncado. Com duas 

rotações bruscas no ar, ele bateu no corpo do Bone Dragon com seu martelo. 

 Aquele único ataque estava preenchido com o poder de Oberon. 

 “Wing Smash9!” 

 Apenas as habilidades de grandes guerreiros criavam dano suficiente para uma chance de 

atordoar o oponente! 

 Como um grande monstro, o Bone Dragon era quase imune a ataques físicos atordoantes. 

 Mesmo assim, o dano ultrapassou os limites. 

 Outros espadachins, guerreiros, cavaleiros e paladinos se aproximaram do Bone Dragon e 

começaram a trabalhar duramente. 

 “Straight Cut10!” 

 “Smite11!” 

 “Holy Attack12!” 

 Aproximadamente 200 usuários de nível elevado se mantiveram para atacar. A chuva havia 

encharcado as suas roupas, forçando-os a ir passo a passo para atacar o Bone Dragon enquanto 

ele movia o seu corpo gigante, mas os guerreiros na vanguarda resistiram o ataque de seu corpo. 

 Sacerdotes com baixa estamina estavam ocupados repetindo seus ciclos ao restaurar a vida 

em declínio dos membros da expedição. 

 O espírito dos outros membros da expedição começou a se elevar. 

 Guildas aliadas se mantiveram ao lado da Guilda Cold Roses, não obstante, aqueles 

corajosos o suficiente para virem para o norte lutaram com tanta força quanto possível. 

 “Matar o Bone Dragon será difícil, mas nós podemos lidar com o resto dos monstros depois”. 

 “Os Evil Priests13, Soldiers e Followers14 são nossa responsabilidade”. 

 A expedição começou a erradicar alguns dos monstros, iniciando uma briga corpo a corpo 

no interior do Vale da Morte. 

 Oberon gritou: 

 "Drum!" 

 “Sim, Senhor!” 

                                                           
9 NT = Esmagador de Asas. 
10 NT = Corte em linha reta. 
11 NT = Golpear. 
12 NT = Ataque sagrado. 
13 NT = Sacerdotes Maléficos. 
14 NT = Soldados e Seguidores. 



 “Quanto mais nós temos que bater?” 

 “Eu irei conferir”. 

 Drum rapidamente deslizou diretamente do gelo para baixo tentando lançar uma magia a 

intervalos regulares. 

 “Repleto de vitalidade, mostre-me tudo. Ver Life Force15!” 

 A magia revelou o status e a vida restante do monstro. 

 Em frente de Drum, o status do Bone Dragon foi mostrado. 

 Tiring! 

 

Bone Dragon Kurenbereu. 

Espírito sinistro que não pode abandonar o poder do ódio e que foi revivido como um 

morto-vivo. 

Originalmente um selvagem Dragão Vermelho, desde que se tornou um morto-vivo ele 

tornou-se ainda mais furioso. 

Vida: 74% 

Mana: 12% 

 

 "Keoeog!" 

 Drum estava impressionantemente surpreso. 

 Enquanto batia no Bone Dragon, Oberon perguntou empolgado: 

 “Quanto falta?” 

 “Ainda faltam 74%”. 

 “O que?” 

 “A vida do Bone Dragon é enorme. Nós teremos um longo caminho a percorrer antes que 

ele morra”. 

 Até agora, apenas um quarto de sua vida foi dizimada. 

 Como esperado de um grande monstro, o Bone Dragon tinha orgulho em sua enorme força 

vital. 

 

*** 

 

 Weed tentou duramente se movimentar para achar alguma coisa fora do lugar. Ele estava 

tanto com seu corpo quanto com suas pernas energéticas e leves.  

 “É isto?” 

 Weed estava chocado após olhar para baixo no seu corpo. Costelas esqueléticas sem carne 

ou músculos ligados em qualquer lugar. 

 “Eu me tornei um esqueleto?” 

 Skeleton Soldier16. 

 Depois de ter sido alimentado ao monstro e morrido, ele se transformou na ‘Origem do 

esqueleto’17. 

 Weed relembrou o passado. 

                                                           
15 NT = Força Vital. 
16 NT = Soldado Esqueleto. 
17 NT = É o nome da profissão como morto-vivo. 



 Quando ele completou a missão para destruir a Legião dos Mortos-Vivos, ele ganhou o poder 

de rejeitar a morte. 

 O sopro do Bone Dragon consumiu toda a sua vida e ele renasceu como um esqueleto. 

 “Eu tenho assuntos mais urgentes”. 

 Weed ficou mais confortável ao confirmar que Alveron e Seoyoon ainda estavam vivos. 

 O sopro do Bone Dragon, apesar de varrer completamente a caverna, não se alastrou para 

Seoyoon em razão de que ela já tinha decidido esperar e preservar sua energia para lutar com os 

monstros mais tarde. 

 Alveron também estava, felizmente, bem. 

 Sacerdotes, comerciantes e outras profissões de produção reuniram-se para ver se eles 

poderiam realizar qualquer coisa. 

 Toda vez que Alveron elevava seu nível de habilidade, o valor público da Igreja de Freya 

subia. Através de sua benção e tratamento para a expedição, no lugar onde os sacerdotes se 

reuniram, ele foi capaz de obter muito agradecimento. 

 Weed sussurrou para Alveron: 

 "Alveron." 

 Alveron estava ocupado tratando dos feridos em volta dele, mas ele reagiu imediatamente à 

Weed devido a familiaridade deles e ouviu atentamente. 

 “Oi Weed, você está vivo. Eu pensei que você estivesse morto”. 

 “É graças a Deusa Freya que eu fui capaz de levantar novamente devido a habilidade de 

Necromancia. Isto não poderia ser possível sem ter as bênçãos da Deusa”. 

 “Tudo de acordo com a vontade da Deusa da Harmonia”. 

 Eles espirraram bajulação um para o outro para estabelecer um senso de respeito. Ser alvo 

de elogio significava que você era útil. 

 A bajulação saiu espontaneamente de Weed para compensar a sua desvantagem. 

 Depois de ter sido transformado em um morto-vivo, era indicado que sua familiaridade com 

Alveron, o sacerdote da Ordem de Freya, seria reduzida.  

 Como sua familiaridade com Alveron estava abaixo de um certo nível e como ele tinha se 

transformado em um esqueleto, a confiança nele era baixa. Alveron, no entanto, aceitou Weed como 

ele era. 

 “Preferivelmente Alveron, eu lhe comando. Pare todo o tratamento e atividades de suporte 

no Vale da Morte”.  

 “Sim, eu vou seguir as suas palavras Weed”. 

 “Primeiro, cuidadosamente venha para a retaguarda sem ser notado”. 

 No meio da batalha, Alveron saiu a partir da parte de trás do grupo. 

 Mesmo para clérigos e magos, que tiveram muitos intervalos separadamente para 

restabelecerem as suas manas através da meditação, ele era o retrato da desconfiança.  

 Weed despendeu algum tempo sussurrando para Geumini. 

 "Geumini." 

 “Mestre. Golgolgol!” 

 “Venha com o Wyvern1 e leve Alveron para o esconderijo”. 

 “Entendido Mestre!” 

 Weed mobilizou Geumini e um Wyvern para levar Alveron para uma localização segura. 

 ‘Em razão de ter me tornado um esqueleto, o poder divino não mais funciona em mim’. 

 Adicionalmente, ele queria deixar Alveron em um lugar seguro o suficiente de qualquer luta. 

 "Keuag!" 



 “Bloqueiem as maldições mágicas deles!” 

 “Comecem a tomar conta dos sacerdotes”. 

 Os Sacerdotes e Monstros da Igreja de Embinyu. 

 Devido ao rugido do Bone Dragon, eles tomaram conta do Vale da Morte. 

 Alveron pode ser colocado em perigo a partir dos ataques cegamente executados. Se 

Alveron morrer, não apenas a missão falharia, mas pior seria a perda de amizade com a Igreja de 

Freya. O risco de perder experiência e níveis de habilidade também era tremendo. 

 Até Alveron estar seguro na retaguarda, Weed não poderia se permitir a respirar. 

 “Janela de status!” 

 

Nome do Personagem: Weed Status: Morto-Vivo 

Nível: 319 Profissão: Origem do Esqueleto 

Vida: 35.080 Mana: 28.210 

Força: 1.050 Agilidade: 969 

Vitalidade: 713 Sabedoria: 663 

Intelecto: 655 Espírito de Luta: 663 

Estamina: 497 
Resistência: 598 

Carisma: 387 

O poder de rejeitar a morte está atualmente habilitado  

 

 As habilidades utilizadas na condição de morto-vivo dependiam do nível de habilidade do 

poder de rejeitar a morte. 

 Contudo, para os primeiros oito níveis iniciais, as habilidades serão fornecidas. 

 As estatísticas foram modificadas. 

 Vida, mana, força e agilidade tinham aumentado anormalmente. 

 “É uma característica da profissão”. 

 A medida que Weed falava, sua mandíbula era vista se movendo. 

 Arte, liderança, sorte e fé foram perdidas e, como alternativa, as estatísticas básicas de 

combate subiram significativamente. 

 É melhor não vestir a armadura de Talrok, de natureza sagrada feita pela Igreja de Freya, 

na condição de morto-vivo. O corpo criado é bastante fraco para isso. 

 “Desequipar itens”. 

 Weed retirou a Armadura de Talrok e a colocou em sua mochila. Em seguida, ele também 

removeu todos os outros equipamentos que um morto-vivo não poderia vestir. 

 Embora a sua habilidade intermediária de ferreiro bem treinada reduzisse o limite para 

equipar as coisas, elas precisavam de um status diferente do que a de um morto-vivo em primeiro 

lugar. 

 “É melhor não usar coisas com boas propriedades”. 

 Não havia muitas coisas particulares para vestir além da armadura da Igreja de Freya. Como 

alternativa Weed vasculhou completamente a sua mochila por algumas outras coisas. 

 Saint´s Staff18! 

 Um dos itens derrubados pelo Lich Shire. 

 Tiring! 

 

                                                           
18 NT = Bastão do Santo. 



Saint´s Staff equipado.  

A propriedade do bastão muda de acordo com o domínio morto-vivo. 

O poder verdadeiro do bastão será revelado. 

Você pode usar magia negra. 

 

 Depois de equipar o Saint´s Staff, uma energia negra propagou-se rapidamente através dos 

ossos remanescentes no corpo de Weed. 

 “Identificação!” 

 

Saint Taranhan´s Staff19 

Durabilidade: 90/90 

Dano: 79-98 

O grande santo reverenciado por humanos recebeu um anel da alvorada com um 

segredo escondido, demônios poderiam ser ouvidos no interior dele. O Santo Taranhan 

apreciava sangue, carnificina e decomposição!  

Abrigado entre o seu corrompimento estava um poderoso bastão mágico. 

Restrições: Profissões relacionadas à escuridão. 

Se usado por um sacerdote ou paladino, o poder do bastão varia. 

Opções: 

-600 de Fé. 

-200 de Charme. 

+100 de Estamina. 

+80 de Intelecto. 

+100 de Sabedoria. 

35% de aumento no dano de feitiços. 

Reduz o consumo de estamina em um terreno acidentado. 

Notoriedade sobe por 30 para cada humano assassinado. 

Dedicar um sacrifício vivo pode restaurar vida e mana. 

Magia negra está disponível. 

Nas mãos de um perverso as forças do mal irão ascender mais. 

 

 O status de morto-vivo despertou o verdadeiro poder do Saint´s Staff derrubado por Lich 

Shire! 

 Weed estava significativamente satisfeito. 

 “Pena que o mundo seja relativo a comer e a viver bem. Quando vários homens jovens e 

bons estão sendo usados pelos outros, o ódio está destinado a se acumular”. 

 Quem ferir primeiro ganha. 

 Bater ainda mais com truques desonestos. 

 Especialmente se eles estão sem dormir. 

 Os indivíduos mais ricos do que a maioria! 

                                                           
19 NT = Bastão do Santo Taranhan. 



 Joias não são ajustáveis como provérbios. 

 O mundo é rápido demais para viver honestamente20. 

 Weed tinha mais alguns itens para usar. 

 “Identificação!” 

 

Necromancer Tome21: diretamente escrito por Bar Kahn: 

Durabilidade: 30/30 

O segundo volume escrito lida com a difícil disciplina da magia negra, que fabrica 

mortos-vivos. 

Todas as receitas de mortos-vivos, desde o nível básico até o nível avançado estão 

listadas. 

Escrito diretamente pelo mago gênio Bar Kahn, o livro não é difícil de entender. 

Lidar com a criação de mortos-vivos exige um grande suprimento de mana e não pode 

ser usado descuidadamente. 

Restrições: 

Profissão: Mago 

Nível: 300 

Sabedoria: 500 

Mana: 8000 

Apenas disponível para a profissão Necromante. 

Opções: 

Resistência a magia negra +25 

Capacidade de manufaturar mortos-vivos +2 

Pode fabricar chefes mortos-vivos com inteligência.  

A vitalidade do morto-vivo irá melhorar e a imunidade ao poder divino será 

desenvolvida. 

 

 “Nada mal”. 

 A origem do esqueleto. 

 Graças às características balanceadas dos Skeleton Warriors22, Skeleton Mages23 e 

Necromantes a magia poderia ser equipada e lida.  

 Numerosos feitiços estavam escritos em vermelho. 

 O livro continha um monte de magias de Necromantes. Além de magia de fabricação de 

mortos-vivos, muitas magias de ataque também estavam escritas.  

 Weed primeiro leu a respeito da magia de fabricação do Bone Dragon. 

 

Receitas fáceis de mortos-vivos escritas diretamente por Bar Kahn. 

Bone Dragon: O morto-vivo final que todos os magos querem ver e criar. 

                                                           
20 NT = confesso que esta frase, bem como a dos últimos seis parágrafos não fizeram o menor sentido para 
mim ao ler a versão americana. 
21 NT = livro grosso de necromancia. 
22 NT = Guerreiros Esqueletos. 
23 NT = Magos Esqueletos. 



O corpo morto de um dragão é necessário e muitos reagentes mágicos devem ser 

investidos. 

Em contraste com um zumbi ou um ghoul24, bem como com monstros que surgem 

instantaneamente, o Bone Dragon necessita de cem dias para ser gerado. A defesa 

mágica e a capacidade intelectual são diminuídas significativamente em comparação 

com um Dragão normal, mas a capacidade física toma vantagem de seu aumento de 

vida. Contudo, os pontos fracos do Dragon Bone incluem....... 

 

 Weed zelosamente leu o livro mágico.  

 

 

Tradutor: barafael  

Revisor: barafael 

Fonte da tradução: http://royalroadweed.blogspot.co.il/2014/11/volume-10-chapter-1.html   

Visite-nos: https://lmsnovelbr.wordpress.com/  

 

                                                           
24 NT = É um demônio associado a cemitérios e que consomem carne humana - 
https://pt.wikipedia.org/wiki/Ghoul. 

http://royalroadweed.blogspot.co.il/2014/11/volume-10-chapter-1.html
https://lmsnovelbr.wordpress.com/
https://pt.wikipedia.org/wiki/Ghoul

