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CAPÍTULO 2 - A Origem do Esqueleto 

 

 A KMC Mídia informava a história do Continente de Versalhes. 

 O trabalho de Shin Hye Min1 e Oh Juwan, no programa de transmissão, era de contar as 

últimas informações. 

 “Sr. Oh Juwan, você me disse que se certas condições são conhecidas e se missões 

especiais são feitas, alguma coisa específica irá acontecer?” 

 “Sim. A Unicorn Company2 disse: ‘no caso das profissões de produção, depois que suas 

habilidades atingem um certo nível, elas podem embarcar em uma missão rara que é gerada’”.   

 “A missão não é como o primário33?” 

 “É um pouco diferente para as classes de produção como, por exemplo, no caso dos 

ferreiros, que podem operar seu próprio estúdio como recompensa”. 

 “Até mesmo oficinas de joias?” 

 “Sim, com base na tecnologia acumulada, o estúdio deles pode ser aberto. É possível 

também empregar operadores”. 

 Até agora, ferreiros apenas eram capazes de levantar castelos para reis, lordes e nobres. A 

ferraria era uma forma de emprego executada pelos outros. 

 Depois de adquirir habilidades até uma certa extensão, ferreiros poderiam forjar sob o seu 

próprio nome e criar a sua própria história. 

 “No futuro, cidades e países irão querer mais oficinas para aumentar a velocidade do 

desenvolvimento tecnológico. Profissões de produção surgiram para se tornarem a esperança do 

futuro”. 

 “É uma coisa positiva. Muitas pessoas com profissões de produção podem agora podem sair 

e sonhar”. 

 “Retornando à história a respeito das missões relacionadas a profissões …. Nós não 

sabemos especificamente o que acontece com as missões geradas. Por exemplo, eu ouvi sobre 

uma missão para ferreiros que permite a criação de estúdios também. Há justamente tantas 

alternativas para missões relacionadas a profissões que eu aconselho as pessoas a nunca 

desistirem”. 

 Oh Juwan explicou enquanto transpirava. Ele estava lendo a partir de um script por 

aproximadamente duas horas. 

 “Correto, o que acontece se essas habilidades de trabalho estiverem muito especializadas 

Sr. Oh Juwan?” 

 “A Unicorn Company, em uma entrevista particular, declaradamente disse que as pessoas 

estão próximas de cruzar esta linha. Embora tal pessoa ainda tivesse que aparecer. Royal Road é 

um jogo muito grande em essência. Além disso, é baseado na intensa orientação física da realidade. 

Quando você pensa sobre isso, especializar uma habilidade é muito difícil”. 

 “Mas se eles especializarem as habilidades da profissão, eles irão conseguir algo?” 

 “Grande fama e, se eles pertencerem a um reino, eu acho que eles conseguirão um título”. 

 Oh Juwan tentou prosseguir com um comentário esperado e comum, mas Shin Hye Min não 

perdeu a mudança na expressão dele. 

 “Nós estamos transmitindo juntos por mais de um ano Oh Juwan, você sabe que você tem 

um hábito de ficar piscando sempre que você tenta esconder algo?” 

                                                           
1 NT = Maylon. 
2 NT = Empresa desenvolvedora do Royal Road. 
3 NT = sem informações sobre o que esse primário3 significa. 



 “Haha, é?” 

 “Por favor deixe-nos saber o que está acontecendo agora”. 

 “Aqui está a verdade. Bem…” 

 Oh Juwan sorriu, embora envergonhado, e falou tranquilamente: 

 “Não é o fim quando eles especializam suas profissões”. 

 “Não é o fim? Uma vez que as habilidades estejam evoluídas, eles alcançaram o estágio 

final do processo de produção, não é isso? 

 “Não. É dito que ao mesmo tempo haverá um novo começo. As habilidades que lhes foram 

dadas serão usadas para alguma coisa relacionada ao continente. Para essas profissões cumprirem 

suas missões superiores eles devem formar grupos capazes de quebrar as informações 

reminiscentes4 da história principal do Continente de Versalhes. Tanto quanto eu posso dizer é que 

as missões não têm associação com raças … até agora. Eu realmente não sei nada mais do que 

isso”. 

 “É muito divertido quando as coisas apenas são divulgadas”. 

 “Eu tenho certeza de que você poderia pensar isso. Eu ainda estou um pouco longe de 

dominar o meu trabalho. Eu ainda cometo erros com isso”. 

 “Habilidades de profissão são muito difíceis de elevar durante o período do crescimento 

elevado. Obrigado por me dizer”.  

 “Eu tive a honra de conversar com a linda Srta. Shin Hye Min, eu sou o único que deveria 

estar grato”. 

 “Oh, eu aprecio o elogio. Isso me lembra que hoje eu comi a fruta que você me trouxe”.  

 “Então eu terei que comprar mais frutas quando eu for para casa hoje”. 

 Shin Hye Min e Oh Juwan agora estavam prontos para desligar a transmissão. A parte1 era 

convidar pessoas a partir do painel para conversar. A parte2 era dizer-lhes as informações que eles 

tinham. A transmissão, que durou mais de duas horas, estava finalmente terminada e era a hora de 

descansar. 

 ‘Eu deveria sair com Pale-nim e me divertir’. 

 Shin Hye Min seguiu o enredo e se preparou para o momento da finalização da transmissão. 

Subitamente, a assinatura de uma extensão da transmissão brilhou. 

 ‘Agora não é a hora de terminar com essa coisa?’ 

 A aparência das telas de TV refletiu a luta súbita da expedição no Vale da Morte. A batalha 

da Expedição do Norte foi ligada em tempo real. 

 Oh Juwan estava em pânico, mas Shin Hye Min rapidamente respondeu: 

 “Telespectadores, é nosso prazer tentar e fornecer a vocês as histórias do Continente de 

Versalhes. Transmissões oportunas e precisas! Sem finalizar a transmissão, nós lhe enviaremos as 

notícias assim que elas chegarem”. 

 Oh Juwan tinha aprendido como se adaptar a situações em ritmo acelerado. Ao olhar para 

o conteúdo da tela da TV iluminada, ele adivinhou que estava relacionado com a expedição, então 

ele rapidamente deu uma explicação: 

 “Antes disso telespectadores, o que iremos lhes dizer nunca foi ouvido antes, uma 

informação a respeito da Expedição do Norte. A expedição liderada por Oberon, seu capitão, parece 

que finalmente entrou no Vale da Morte”. 

 Oh Juwan vangloriou-se por causa de uma extensa rede em Royal Road. 

 Através de uma boa sorte, ele estava familiarizado com o prestigioso Oberon, permitindo-

lhe ouvir as notícias a respeito da expedição diretamente dele. 

                                                           
4 NT = lembrança vaga ou incompleta de um passado conservado na memória. 



 Shin Hye Min e Oh Juwan apenas leram o que estava escrito no monitor e, em seguida, 

contaram a história através de seus fones de ouvido. 

 “Chase me falou a notícia. Atualmente no Vale onde a expedição entrou, há uma alta 

probabilidade de que as miçangas quebradas da Serbian Witch5 estejam lá! As miçangas quebradas 

da Serbian Witch irão afastar o calor no continente principal”. 

 O cansaço de Shin Hye Min e Oh Juwan a partir das duas longas horas de transmissão havia 

ido embora. 

 Como qualquer outra pessoa que gostava de Royal Road, dar novas informações aos 

telespectadores os preenchia com um sentimento de orgulho. 

 Shin Hye Min abriu fogo primeiro: 

 “A expedição está em uma aventura para achar as miçangas quebradas da Serbian Witch! 

Atualmente está sendo transmitido em tempo real. Independentemente do tempo da transmissão, 

a história das aventuras da expedição no Continente de Versalhes irá continuar até o final para os 

nossos telespectadores engajados”. 

 A transmissão era para durar até o amanhecer para mostrar aos telespectadores o que eles 

queriam. A história sobre o Continente de Versalhes já havia se transformado na prioridade máxima 

da grade horária da estação. Se necessário fosse, horas de show seriam estendidas em cima de 

qualquer outro programa! 

 Shin Hye Min e Oh Juwan viram a base do Vale da Morte na tela de visualização criada a 

partir da aventura do atarracado anão Oberon.  

 A luta sangrenta da expedição. 

 À medida que eles batalhavam contra os horrorosos Sacerdotes da Igreja de Embinyu e 

hordas de monstros, o Bone Dragon voava em torno do céu comendo a expedição. 

 Todas essas coisas apareceram através da visão do anão Oberon. 

 Shin Hye Min pensou consigo mesma: 

 ‘Pale-nim tem que ver isso’. 

 Todos os usuários eram suscetíveis à informação a respeito de Royal Road. O 

acontecimento de uma missão muito rara, que poderia rapidamente levar à eclosão de uma guerra. 

Milhões de pessoas estavam assistindo. Dentro de apenas alguns minutos, houve um crescimento 

explosivo nas avaliações, multidões de dezenas de milhares se reuniram nas ruas em frente a 

grandes telas de televisão. 

 Na verdade, para Shin Hye Min e Oh Juwan, não importava quão longa a transmissão fosse. 

Eles desfrutariam perfeitamente porque era sobre Royal Road! 

 Shin Hye Min disse as suas expectativas: 

 “Bem, eu espero que a expedição derrote o Bone Dragon e adquira as miçangas quebradas 

da Serbian Witch”. 

 Oh Juwan assentiu com a cabeça. 

 “Parece possível. A Guilda Cold Roses não está sozinha e há um monte de usuários ilustres 

na expedição”. 

 “Eu estou supondo que a expedição se formou, principalmente, devido a recompensa. 

Porém, Sr. Oh Juwan...”  

 “Sim?” 

 “Quão poderoso é o Bone Dragon?” 

 “O Bone Dragon é um monstro muito poderoso. Apenas guildas que ousaram entrar em 

localidades com monstros perigosos serão capazes de aguentá-lo. Quando estiver andando 

sozinho à noite, se você o encontrar, fuja imediatamente”. 

                                                           
5 NT = Bruxa Sérvia. 



 “Eu apenas posso imaginar quão terrível seria me encontrar com um Bone Dragon a noite”. 

 À noite no Continente de Versalhes, os monstros aumentavam a suas forças por 50%, 

reduzindo-se, portanto, o aparecimento do número de monstros que as pessoas eram capazes de 

caçar. As pessoas, geralmente, tendiam a fazer uma pausa da caçada de monstros à noite. 

 Em primeiro lugar, caçar um monstro de classe chefe a noite não era diferente do que um 

ato de suicídio. Os itens e a experiência recompensados não eram indispensáveis, considerando 

todo o risco presente. 

 Então na tela, à medida que foi mostrado, eles prestaram atenção no torso do Bone Dragon 

na superfície, cravejado com machados. 

 Anões os arremessaram, como lenha, com uma mão implacável! 

 Shin Hye Min, animadamente, cerrou seus dois punhos. 

 “Tomara que os esforços daqueles que lutaram na expedição terminem em sucesso”. 

 “Sim. Magos estão ficando prontos para lançar grandes magias novamente. Eles parecem 

visar o corpo do Bone Dragon”. 

 “Eu acho que é um maciço campo de fogo”. 

 “O ataque kamikaze liderado pelo mago Drum foi lançado!” 

 E assim, Shin Hye Min e Oh Juwan explicaram a luta como se fosse uma transmissão de 

um jogo de futebol. 

 

*** 

 

 Weed também estava assistindo à expedição lutar contra o Bone Dragon. 

 ‘Um Bone Dragon. Certamente é mais forte do que o Tori’. 

 Tori era um Lorde Vampiro. O poder de vampiro de transformar alguém em uma pedra era 

um ataque mágico muito forte e destrutivo. 

 Porém, o Bone Dragon tanto quanto um grande monstro, literalmente pisoteava sobre 

numerosos membros da expedição. Era correspondente a um elefante contra um grupo de formigas. 

 “Eles irão ser usados ao máximo, keukeukeu”. 

 Weed registrou um sorriso malicioso. 

 Ele ganhou muito quando a expedição ignorou perfeitamente que seu emprego era o de um 

escultor! 

 ‘A desgraça de outrem é minha felicidade!’ 

 Embora Oberon tenha recrutado algumas outras pessoas, incluindo Weed, ele deu 

tratamento preferencial à sua guilda. 

 A maioria das batalhas terríveis foram ganhas, mas a expedição ignorou o serviço do 

escultor. 

 Tinha se tornado comum para os trabalhadores das profissões de produção, que faziam 

armas ou armaduras, serem ignorados. Mesmo para aqueles com habilidades de nível elevado, 

apenas pouco respeito era mostrado e o que não mudou foi, essencialmente, que as pessoas 

apenas olhavam para eles quando eles precisavam de algo. Os trabalhadores da força tarefa 

apenas queriam o dinheiro para que eles pudessem comer a qualquer hora. 

 É evidente que as profissões artísticas e de produção eram, pelo menos, algumas vezes 

úteis no tratamento. 

 Enquanto cozinheiros, escultores e arquitetos assistiam as pessoas da expedição, as 

mudanças essenciais que eram reconhecidas não foram suficientes. 

 As profissões artísticas e de produção, atualmente mortas, provaram de fato ser verdade. 

 Weed relembrou a hora que o sopro do Bone Dragon inundou o local. 



 “Eles poderiam ter fornecido proteção integral”. 

 Os sacerdotes e magos tiveram tempo para espalhar magia defensiva ao redor. Muitas 

profissões de produção, incluindo cozinheiros e comerciantes teriam vivido se eles tivessem feito 

isso. Weed tinha a vantagem de sua vida monstruosa e teria sobrevivido de alguma forma, mas 

ninguém foi protegido pela magia. 

 “Não valia a pena nos salvar”. 

 Consumir mana para manter inúmeras pessoas vivas, que não ajudariam diretamente na 

batalha, acabaria em aniquilação. Já que eles não precisavam manter a assistência dada, eles 

poderiam se concentrar mais na distribuição do poder para as lutas. 

 Não era uma decisão atribuída aos magos ou clérigos, mas preferencialmente um 

julgamento de Oberon naquele momento. 

 Em primeiro lugar, é assim que o mundo é. 

 “O Bone Dragon é forte demais também”. 

 O Bone Dragon atingiu a terra, aumentando os mártires da expedição. 

 Uma situação perigosa! 

 Os Geomchis e os Dark Gamers executaram jogadas surpreendentes. 

 “Honey, eu estou machucado!” 

 Volk atravessou as lacunas dos Sacerdotes de Embinyu enquanto brutalmente empunhava 

sua grande espada. 

 “Aguente aí baby. Nós não podemos encontrar o nosso fim aqui!” 

 Lynn Der tratou seu marido e outros Dark Gamers. 

 Os Dark Gamers, em vez de atacar de forma imprudente o Bone Dragon, lidaram com os 

monstros, reduzindo de forma constante os inimigos. 

 Cada um dos Geomchis também estavam espalhados por toda parte. 

 “Aqueles caras!” 

 “Prove isto!” 

 Graças à melhoria de ataque e defesa via habilidades de afiação de espada e polimento de 

armadura de Weed, os Geomchis agora eram capazes de lutar uniformemente contra os monstros. 

 As outras pessoas também notaram que isso não era normal. 

 “É perigoso Geomchi350!” 

 "Yow!" 

 Geomchi350 não foi cercado pelos monstros. Através da análise minuciosa da situação, ele 

mostrou apenas os melhores movimentos. 

 Ele enfrentou apenas os monstros espalhados e oprimiu cada um deles. 

 Os Geomchis individualmente lutaram contra cada um deles, mesmo sem apoio de um mago 

ou sacerdote! 

 Weed acenou com a sua cabeça. 

 “Neste ritmo, o Bone Dragon será finalizado sem dificuldade”. 

 Não importa quão forte um monstro era, ele não poderia cuidar de todas as forças da 

expedição. 

 No continente gelado do Norte, sangue vermelho fluía através do Vale. O Bone Dragon 

rejeitado nunca irá parar o avanço dos heróis. 

 As pessoas escutaram a voz dos bardos à medida que eles tocavam suas canções para um 

maior sucesso. 

 Dançarinas dançaram adequadamente. Algumas vezes elas escorregavam e caíam no gelo, 

mas mesmo assim elas não paravam de dançar. 



 Os bardos receberam assistência das dançarinas. 

 Shamans6, Summoners7 e Elementalists8 estavam, cada quais, dedicados às suas próprias 

missões. 

 A expedição teve pesadas perdas, mas parecia estar ganhando a batalha em si. 

 ‘Enquanto lidam com os monstros, eles deparam-se com o Bone Dragon. Cerca de metade 

morreu, mas ainda não seria tão difícil de ganhar’. 

 Weed decidiu não intervir até o fim da luta. 

 Os Geomchis não eram pessoas que iriam morrer nesta batalha, suas vidas foram baseadas 

em cuidar de seus corpos e, portanto, não havia necessidade para Weed ir. 

 ‘De qualquer forma, eu não posso simplesmente ir com este corpo’. 

 Sua aparência estava atualmente transformada na de um esqueleto. 

 Ser confundido com um monstro não seria de todo incomum nesta situação. 

 Além disso, o tratamento mágico dos sacerdotes traria efeitos adversos. Portanto, seria 

melhor ficar escondido dos olhos da expedição. 

 Weed ocultou-se e simplesmente assistiu à situação se desdobrar. 

 ‘Porém, o que aquela mulher está fazendo?’ 

 Seoyoon estranhamente chamou a sua atenção.  

 Mesmo quando o inimigo da vida, o Bone Dragon, apareceu, ela continuou a arrastar a sua 

espada no fronte da expedição.  

 Enquanto o Bárbaro Oberon retirou um pouco de suas forças até certa extensão, Seoyoon 

atacou violentamente com impulso contínuo. 

 A característica do Berserker de atacar continuamente foi aplicada no Bone Dragon. 

 Ela sustentou inúmeras lesões enquanto lutava na vanguarda durante todo o tempo, fazendo 

com que a batalha estourasse em mais caos. 

 Foi então que a situação se inverteu. 

 Monstros foram reduzidos até certo ponto quando uma grande calamidade ocorreu dentro 

da expedição. 

 Parte da expedição mirou suas espadas atrás de seus colegas.  

 "Keueok!" 

 “Por que de repente....?” 

 “Nós estamos do mesmo lado. Parem de atacar!” 

 “Sacerdotes, afastem a condição de sedução. Vamos lá, apressem-se e conjurem a magia 

divina!” 

 Eles sabiam que eles tinham que usar magia divina em seus próprios colegas capturados 

na magia da sedução a partir dos escritos sagrados dos Sacerdotes de Embinyu. 

 Enquanto isso, as pessoas na expedição não pararam de atacar. Aqueles que foram pegos 

se defendendo morreram. 

 Os Sacerdotes desataram a gritar! 

 “A magia de remoção não está funcionando!” 

 “Eles ainda estão atacando os nossos aliados!” 

 Não foram os monstros que confundiram as pessoas. 

                                                           
6 NT = Xamãs - é o sacerdote ou sacerdotisa do xamanismo que entra em transe durante rituais xamânicos, 
manifestando poderes sobrenaturais e invocando espíritos da natureza, chamando-os a si e incorporando-os 
em si - https://pt.wikipedia.org/wiki/Xam%C3%A3. 
7 NT =  Convocadores. 
8 NT = Elementalista, um mago que lida com os cinco elementos da natureza. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Xam%C3%A3


 Era a traição no momento decisivo! 

 Terose, da Guilda Crimson Wings9, estava segurando sua espada invertida. 

 Todo esse tempo, a Guilda Crimson Wings havia esperado pacientemente. Eles adquiriram 

equipamentos apropriados, especificamente itens especiais de mudança de rosto, além de 

armaduras e espadas. 

 Então, no momento crucial, eles revelaram a suas verdadeiras formas. 

 O disfarce de Terose retornou à sua armadura original e a imagem desenhada sobre o seu 

rosto foi removida. 

 “Nós exploramos esta terra fria na procura do Bone Dragon!” 

 Flavio, o guerreiro bárbaro próximo a Oberon imediatamente o interceptou. 

 Keueuk!  

 “Por que.....?” 

 “Para nós, Crimson Wings, isso não pode ser atendido. Nós iremos tomar conta do Bone 

Dragon, mas não se preocupe. Seu papel não será em vão”. 

 Flavio cortou profundamente Oberon. 

 Um golpe fatal! 

 Os nervos de Oberon não estavam preparados para a súbita eclosão de guerra civil dentro 

da expedição e durante a batalha contra o Bone Dragon. Seus colegas feridos e indefesos 

encontraram o fim completo. 

 Ao contrário de seu habitual personagem, Oberon estava com uma raiva extrema. 

 “Você estava esperando até agora para trapacear”. 

 “Vocês não deveriam terem sido enganados. Apenas porque nós pertencíamos à expedição 

não significava que nós compartilhávamos o mesmo objetivo”. 

 “Covardes, eu não irei cair desta forma....” 

 Como esperado de um forte guerreiro, Oberon tentou resistir, mas então uma sombra 

ascendeu em suas costas. 

 “Isso irá, definitivamente, matar você”. 

 O medo tomou conto de seu rosto conforme ele vislumbrava o assassino, Dane, enquanto 

este o atingia com seu punhal. 

 

Golpe Fatal de um assassino! 

Paralisia do corpo. 

Veneno se espalhou rapidamente por todo o corpo. 

Se você não parar o sangramento da ferida, a vida continuará a abaixar. 

 

 O punhal envenenado de Dane foi enterrado em Oberon. Ele não podia mover seu corpo 

paralisado. 

 Os olhos de Flavio e Dane se encontraram. 

 “Se ele se recuperar todo esse trabalho será em vão”. 

 “Então tudo o que falta é finalizá-lo”. 

 Flavio e Dane continuaram o golpeando com suas armas. Eles se juntaram próximos ao 

Bone Dragon e destruíram Oberon em um ataque em conjunto. 

 Com seu corpo paralisado, Oberon não podia resistir aos ataques de ambos. 

                                                           
9 NT = Asas Carmesim. 



 “Bastardos covardes! Eu terei a minha vingança algum dia!!!” 

 Oberon jurou vingança e morreu. 

 A expedição foi notificada da morte de Oberon. 

 “O capitão está morto”. 

 “Os malditos traidores mataram o nosso capitão. Eles devem pagar por isto!” 

 A expedição caiu em um estado de desordem. Uma batalha feroz eclodiu entre as guildas 

aliadas de Oberon e os mercenários contratados por Terose. 

 Terose não participou diretamente do combate e, em vez disso, foi para o local onde os Dark 

Gamers estavam reunidos. 

 ‘Eles são movidos a dinheiro de qualquer maneira. Ainda que a Cold Roses seja uma grande 

guilda, nós apenas precisamos oferecer uma remuneração a eles’. 

 A Guilda Crimson Wings estava oficialmente terminada, mas em vez de razoavelmente 

encontrarem um novo lugar, eles permaneceram ligados ao seu legado. 

 “Volk, eu quero contratá-lo”. 

 Terose olhou para Volk no meio dos Dark Gamers. 

 A Masmorra do Rei Bersos. Eles tornaram-se conhecidos enquanto participavam juntos em 

uma difícil missão de rank A. 

 “Nós estamos aqui diante de você com um propósito. Nós iremos lhe pagar se você vier e 

nos ajudar ao invés de ajudar a expedição. Se você quiser, nós estamos dispostos até a lhe dar 

metade dos itens do Bone Dragon”. 

 Terose acreditava que Volk e os Dark Gamers iriam aceitar a oferta. Viver pelo dinheiro, eles 

recrutavam pessoas para morrer a qualquer hora por dinheiro. Ao invés de sentimentos vagos de 

amizade, os mercenários eram fiéis à realidade! 

 Porém, Volk balançou a sua cabeça: 

 “Me desculpe, eu não posso fazê-lo”. 

 “Por que não? Você tem um problema com a minha proposta? Nós estamos ofertando um 

contrato com melhores condições do que o de Oberon”. 

 “Me desculpe. Eu recebi um adiantamento”. 

 “Sério....” 

 Capítulo 4 da Lei dos Dark Gamers. 

 Pegue o dinheiro, mantenha a promessa. Não importa quantos benefícios hajam para colher, 

você deve, absolutamente, cumprir o contrato.  

 A maioria das pessoas não sabiam que quando os Dark Gamers pegavam o dinheiro, eles 

não iriam quebrar o contrato. 

 Quando um grupo tem uma reputação incrivelmente baixa eles não podem ganhar dinheiro, 

portanto, para o benefício dos Dark Gamers, uma regra foi implementada.  

 No momento que você aceita um contrato, você promete não o abandonar.  

 Sendo dito que eles não iriam agir de acordo, quando presenteados com dinheiro, pareceu 

como um monte de bobagem para Terose. 

 Uma careta surgiu em seu rosto. 

 “Nós podemos dar mais do que duas vezes a quantidade do que eles prometeram. Não, nós 

iremos lhe pagar três vezes a mais”.  

 “Me desculpe, mas nós não podemos. Nós estamos sujeitos ao contrato. Quando o contrato 

expirar, então nós poderemos ajudar, mas agora não”. 

 Os Dark Gamers foram incapazes de aceitar a oferta de Terose. 

 "Keuoooo!" 

 Enquanto isso, o Bone Dragon e os monstros tornaram-se cada vez mais ativos no ataque.  



 A expedição não podia mais se concentrar enquanto os usuários seniores estavam 

ocupados lutando entre si. 

 Indiferentes, os Dark Gamers observaram com neutralidade e lutaram contra os monstros, 

mas eles foram incapazes de bloquear tudo. 

 “Kiuooh! Humanos, matem eles!” 

 “Acreditem no mal. Trilhem o mal!” 

 Embora ferido, o Bone Dragon e os monstros lançaram ataques cruéis. 

 O Vale da Morte literalmente tornou-se o cemitério de muitas pessoas. 

 Em um ponto, o equilíbrio começou a desabar. A linha principal do poder deslocou-se dos 

humanos dominantes para o Bone Dragon e monstros. 

 “Merda!” 

 “É por causa daqueles traidores”. 

 Já era muito tarde para parar de lutar uns com os outros e concentrarem-se nos monstros. 

 Para tornar as coisas piores, a situação não permitiu que eles acreditassem uns nos outros. 

 Era difícil para a expedição acreditar nos homens de Terose que mataram o líder da Guilda 

Cold Roses. Se eles combinassem mais uma vez a sua força total eles teriam uma chance, mas 

eles eram incapazes de fazer deste modo, então eles tiveram um aumento no dano acumulativo 

recebido. 

 Finalmente, o Bone Dragon quebrou a restrição da linha de defesa. 

 A fim de capturar o Bone Dragon, seu movimento devia ser selado pelo ataque constante, 

mas devido à lacuna de ataques ele conseguiu se libertar. 

 "Keueoeoeo!" 

 O Bone Dragon agitou as suas asas desdobradas. 

 Conforme ele voava para longe a pressão do vento derrubou Terose e seus homens, 

juntamente com os guerreiros da expedição. 

 “Droga!” 

 Terose tentou se levantar com pressa. 

 “Gleem” 

 Naquele momento, os olhos do Bone Dragon iluminaram-se. 

 O Bone Dragon inspirou profundamente, expandindo a sua boca.  

 Puwahak! 

 Com um poderoso sopro, ele destruiu Terose e os guerreiros da expedição. 

 "Aaaaah!" 

 “Por favor, me ajude!” 

 “Meu corpo.... meu corpo está derretendo!” 

 O Bone Dragon liberou a sua arma mais poderosa: o seu sopro. 

 Concentrados em um único lugar, Sacerdotes, Elementalists e Magos com baixa estamina 

literalmente forçaram o seu caminho sem interrupção.  

 “Façam isso!” 

 “Vamos!” 

 Assustados, eles tentaram fugir como moscas enquanto lançavam magias defensivas.  

 Os sobreviventes rapidamente tentaram evitar quaisquer incidentes ao tentar evitar a morte 

daqueles que sofreram danos significativos. 

 Conforme seus corpos ficavam pretos, suas vidas decaíam exponencialmente. 

 Este era o resultado de serem alimentados com o sopro envenenado. 



 Inicialmente unidos, eles lançaram magias defensivas nos guerreiros para, lentamente, 

enfraquecerem o sopro do dragão, mas eles não podiam impedi-lo de engoli-los. 

 “Treatment of the hand10!” 

 “Heal11!” 

 “Recovery12!” 

 Os Sacerdotes apressadamente lançaram magias de recuperação. 

 Reduzindo o veneno enquanto recuperavam a vida! 

 “Anti-Posion13!” 

 “Poison Cure14!  

 Os Sacerdotes agressivamente lançaram magias de desintoxicação. 

 Graças ao esforço diligente deles, seus colegas atingidos pelo sopro sobreviveram, mas a 

situação já tinha se tornado desesperadora. 

 Os restos da expedição foram numerados em 400. O número de sobreviventes ainda era 

bastante significativo. Mesmo assim, eles não podiam mais lutar contra o Bone Dragon. 

 Eles careciam diretamente de guerreiros combatentes. O restante dos Sacerdotes, Magos, 

Elementalists, Arqueiros, Bardos e Dançarinas eram profissões fisicamente vulneráveis. 

 “Droga! Está acontecendo novamente”. 

 Volk pontuou uma reclamação. 

 Como no último pedido que ele apanhou, ele iria perder a sua vida novamente15. Você iria 

receber uma grande recompensa se você morresse por um compromisso, mas para os Dark 

Gamers, a própria morte era uma grande perda. 

 Os Dark Gamers, incluindo Volk e Lynn Der, uniram-se em um lugar. 

 “O que nós devemos fazer?” 

 “Contratualmente nós não podemos fugir”. 

 “Então....” 

 “Legal, vamos lutar!” 

 O sangue começou a fluir nos Dark Gamers depois de um longo tempo. 

 Royal Road era um trabalho para os Dark Gamers fazerem dinheiro, mas eles basicamente 

amavam o país.  

 Quando estavam lutando contra monstros, eles eram geralmente forçados a serem passivos 

para chegar em casa. 

 Contudo, pela mão invisível de Deus, eles terminaram lutando contra o Bone Dragon e 

monstros, fazendo seus peitos queimarem com o espírito. 

 "Euaaa!" 

 “Mate-os agora!” 

 “Corte-os! Corte-os!” 

 Em um estado de loucura, os Dark Gamers ignoraram os monstros insignificantes e correram 

exclusivamente em direção ao Bone Dragon. 

 “Woo.. acerte, acerte, acerte!” 

 “Tudo certo! Excitante, não é?” 

                                                           
10 NT= Tratamento da Mão. 
11 NT = Cura. 
12 NT = Recuperação. 
13 NT= Anti-Veneno. 
14 NT = Cura de Veneno. 
15 NT = Ele está se referindo a missão do escorpião rei que matou todos os Dark Gamers que estavam com 
a Guilda Crimson Wings e trouxe o calor para o Continente de Versalhes. 



 Quando o Bone Dragon os derrubava eles simplesmente riam. Os Dark Gamers levantavam-

se novamente como zumbis e corriam para atacar novamente! 

 Enquanto isso, os Geomchis tiveram que lidar com os monstros. Magos e Sacerdotes 

lutaram cuidadosamente enquanto observaram os seus arredores, mas eles não aproveitaram 

plenamente os Geomchis. 

 Depois de lutar contra dezenas de monstros até ele estava em pedaços, ele não podia mais 

aguentar. 

 "Keueuk!" 

 Geomchi apareceu ferido e desabou à medida que ele morria. 

 Weed decidiu intervir na batalha depois de receber a notícia.  

 “Eu desejo que eu não seja forçado a entrar”. 

 A morte de Geomchi, no entanto, não podia ser negligenciada. Deste modo, Weed primeiro 

enviou um sussurro: 

 “Irmão Geomchi16”. 

 “Huh? Weed?” 

 Geomchi16 disse com um tom de voz muito sereno ao contrário do seu rosto cruel de 

combate. 

 Ele era o mais velho após o Geomchi. Tendo passado por um monte de caos na vida real, 

ele nunca perdeu o seu raciocínio calmo. 

 “Eu ouvi a respeito do ataque do sopro do dragão. Isso significa que Ahn Hyundo16 morreu?” 

 “Morreu. Algumas circunstâncias de um tempo atrás me permitiram sobreviver”.  

 “De qualquer forma, deixe me ajuda-lo. Por favor chegue com segurança na retaguarda”. 

 “Não, não há necessidade”. 

 As palavras de Geomchi16 foram um pouco inesperadas. 

 “Por favor espere até eu morrer primeiro”. 

 “Como?” 

 “Se você não estiver na frente dela eu terei uma chance de mostrar para ela que eu sou um 

grande homem”. 

 Próximo a Geomchi16 estava uma linda sacerdotisa, chorando, tremendo e lançando uma 

magia de tratamento.   

 Neste lugar frio e perigoso, onde a fome e monstros inigualáveis espreitavam, ela assistiu 

um homem arriscando a sua vida! 

 Geomchi16 decidiu sacrificar o seu corpo. 

 Na realidade, essa situação nunca iria acontecer. Geomchi16 tipicamente espancava os 

intimidadores à vista. 

 Eventualmente, Geomchi16 gloriosamente entrou em colapso enquanto lutava com Evil 

Soldiers17. 

 Sua vida havia caído para um nível mortal, ao ponto que o fornecimento de tratamento 

mágico era inútil.  

 “Me desculpe, minhas habilidades não eram boas o suficiente. Teria sido melhor se eu 

morresse em vez disso....” 

 “... Está tudo bem, você fez tudo o que podia”. 

 Os grandes olhos da Sacerdotisa Yevhen estavam preenchidos com lágrimas. 

 Ela focou seus olhos no Geomchi16. 

                                                           
16 NT = Geomchi. 
17 NT = Soldados Maléficos. 



 Com uma presença forte no campo de batalha, ele sempre cuidou dela. 

 Agora ele perdia a sua vida. 

 “Novamente ficaremos longe, um dia nós iremos nos encontrar novamente. Mesmo assim 

eu gostaria de lhe proteger, você me daria a honra?” 

 Geomchi16 passou alguns dias se preparando para este momento. Ele especificamente 

treinou sob os cuidados do mestre playboy, Zephyr. 

 Ele disse que para as mulheres, uma voz de luto lamentando por não ser capaz de protege-

las era altamente eficaz em tocar os seus sentimentos. 

 “Sim, meu nome é Libby”. 

 “Geomchi16”. 

 Registro de amizade! 

 Tendo completado o seu objetivo, Geomchi16 podia, finalmente, morrer. 

 ‘Eu consegui’. 

 Weed ergueu-se de seu esconderijo18. 

 Um corpo feito apenas de ossos! 

 Uma imagem na forma de um esqueleto avançou para a expedição. 
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18 NT = Agora o pau vai comer. 
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