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CAPÍTULO 3 – A Ascensão dos Mortos-Vivos 

 

 Weed segurou em uma mão o Saint Taranhan´s Staff1 e, na outra mão, o Livro Mágico de 

Bar-Kahn2. 

 “Wyverns, para o campo de batalha!” 

 Wyvern-1, Wyvern-2, Wyvern-3, Wyvern-5, Wyvern-6 e Wyvern-7. 

 Os Wyverns moveram as suas asas e voaram com orgulho.  

 "Ah-choo!" 

 “Droga, eu estou ficando com frio”. 

 “Meu pecado é que eu conheci o dono errado, agora eu sofro e sofro!3” 

 Nos níveis superiores do Vale da Morte ventos frios sopravam partículas de gelo. Weed 

estava com medo de ser incapaz de suportar o frio apenas pela aproximação deste! 

 Os Wyverns voaram enquanto tremiam de frio. Se não fosse pela roupa colorida de couro 

de lobo, eles não seriam capazes de chegar em qualquer lugar próximo de lá. 

 Os sobreviventes da expedição caíram em desespero à medida que eles viram os Wyverns 

emergindo há pouco. 

 

*** 

 

 “Oh merda, Wyverns estão emergindo”. 

 “Agora nós não podemos fugir”. 

 Contudo, a aparência deles rapidamente esclareceu as coisas sem demora. 

 “Que diabos é aquilo, eu juro que aqueles Wyverns estão vestindo roupas. Por que Wyverns 

estão vestindo roupas?” 

 “Responda-me isto, a aparência dos Wyverns não parece um pouco estranha?” 

 “Aquele rosto angular, excepcionalmente o pescoço curto e a barriga saliente, eu claramente 

já vi em algum lugar”. 

 “As Planícies do Desespero!” 

 “Os Wyverns que ajudaram os Orcs a lutarem contra o exército dos Mortos-Vivos”. 

 “Então....” 

 “Weed! Weed está aqui neste lugar!” 

 A expedição caiu em celebração. 

 O herói dos sonhos deles! 

 Quando perguntado a respeito do aventureiro e herói do continente, o nome Weed iria 

aparecer. 

 “Wyverns estúpidos, não percam a comida!” 

 Quando Weed emitiu o comando para deixá-lo cair, os Wyverns vigorosamente voaram para 

encontrar um lugar para ele observar a batalha. 

 Os Wyverns rigorosamente evitaram a expedição unida para atacar os monstros. Enquanto 

isso, Geumini atirava flechas ferozmente. 

 Os Geomchis, Sacerdotes e Magos reuniram-se ao redor dos monstros e começaram a lutar. 

                                                           
1 NT = Bastão do Santo Taranhan. 
2 NT = Necromancer Tome. 
3 NT = Lamentação de um dos wyverns. 



 Mesmo com o ajuda ampliada, a situação ainda seria difícil de reverter. 

 Weed abriu o Livro Mágico de Bar Kahn. 

 A fim de lidar com o número de monstros, aliados eram necessários. Aliados utilizáveis eram 

abundantes aqui. 

 “Levantem-se espíritos sem descanso que vivem aqui e que são indetectáveis ao olho nu. 

Vinguem-se sobre aqueles que os mataram! Dead Rise4!” 

 A terra de gelo sobre a qual a expedição permanecia escureceu. 

 A terra produziu Zumbis, Ghouls5 e Skeleton Soldiers6! 

 "Kiyahooh!" 

 "Keuhehel." 

 Conforme o exército de mortos-vivos se movia ao longo de uma distância, Weed apontava 

e os comandava. 

 “Lutem. Mate-os. Todos os seus inimigos!” 

 "Keurererel!" 

 Sob o comando de Weed, os mortos-vivos preguiçosamente andaram em direção dos 

Sacerdotes e monstros de Embinyu. 

 Thudding7. 

 Com aqueles movimentos não naturais, eles escorregavam sobre o gelo. 

 Mesmo assim, as garras brandidas pelos Zumbis ascendentes continham uma tremenda 

força. 

 Eles eram monstros fortes e lentos na velocidade. 

 “Weed criou aqueles mortos-vivos!” 

 “Os Mortos-vivos estão lutando contra os monstros”. 

 Disse a expedição que havia caído no caos. 

 Mortos-vivos são inimigos dos vivos, mas eles apenas destruíram os monstros! 

 A profissão de Necromante há muito estava aberta ao público, mas as pessoas ainda não 

tinham terminado de mudar de profissão, de tal modo que ver as habilidades de convocação dos 

mortos-vivos com seus próprios olhos era simplesmente incrível. 

 “Convoco Death Knight8 Van Hawk! Convoco Vampiro Tori!” 

 A convocação de Death Knight e do Lord Vampiro! 

 Uma grande quantidade de Death Knight9 e a face pálida de um vampiro apareceram. 

 “Hoje deve ser um dia de sorte para me encontrar com meu mestre favorito”. 

 O Death Knight começou a bajulação logo que ele foi convocado. Agora que Weed havia se 

tornado a Origem do Esqueleto10, havia uma sensação de intimidade. 

 Weed reconheceu que tinha sido um longo tempo. 

 "Death Knight!" 

 “Mestre, dê-me suas ordens. Com qual deles eu devo lutar? Apenas peça e eu irei trazê-los 

na sua frente como uma oferenda”. 

                                                           
4 NT = Ascensão da Morte. 
5 NT = Demônio associado a cemitérios e que consomem carne humana. 
6 NT = Soldados Esqueletos. 
7 NT = um som maçante de algo pesado ao encontrar uma superfície sólida – a tropa de mortos-vivos de 
Weed caminhando para a chacina kkkk. 
8 NT = Cavaleiro da Morte. 
9 NT = A versão em inglês fala em “stack”, acredito que seja os summons que o próprio Death Knight cria. 
10 NT = Profissão do Weed como Necromante. 



 Death Knight, o amante da vitória, respondeu confiantemente, mas Weed balançou a sua 

cabeça. 

 “Não é isso. Tire o seu capacete e o dê para mim”. 

 "......" 

 “Você não me ouviu? Tire o seu capacete e o dê para mim. Eu irei vesti-lo”. 

 No mundo por apenas cinco segundos e já enfrentava um comportamento perfeitamente 

cruel. 

 Retornou apenas para ser apanhado novamente. 

 O capacete era originalmente propriedade do Death Knight, Weed estava apenas indo 

roubá-lo. 

 “Isso é meu equipamento”. 

 O Death Knight ficou de pé e tentou proteger seu capacete mágico. 

 Weed cerrou um punho. 

 “Você prefere que eu bata em você?” 

 A escolha entre uma mistura de coerção e violência! 

 Weed não exercitava a sua paciência. 

 “Não me faça falar duas vezes”. 

 “... Eu irei dá-lo a você” 

 O Death Knight foi forçado a gentilmente retirar seu capacete mágico. 

 Para os outros, esta atmosfera assustadora iria simplesmente ser considerada como uma 

intimidação, mas Weed havia alcançado um estágio de maestria em seus espancamentos físicos. 

Com a sua proficiência alguns dias eram suficientes para ele levar alguém à submissão! 

 Seria legal ver as pessoas daquela forma, sem livre arbítrio. 

 “Não se preocupe. Eu irei devolvê-lo mais tarde para você usar novamente. Vá Lutar”. 

 “Entendido mestre”. 

 O Death Knight correu em direção aos Sacerdotes de Embinyu. 

 Weed, em seguida, olhou para Tori. 

 “Você pega o Bone Dragon11”. 

 “Entendido”. 

 “Concentre-se mais na defesa do que em ataca-lo. Você não precisa derrota-lo”. 

 À Tori foram dadas ordens para desafiar o Bone Dragon e lutar até o fim. 

 “Vampire Queen12 e Vampire Children13, não fiquem juntos. Nós somos a nobreza da noite”. 

 “Sim meu lorde!” 

 Tori também se transformou em um morcego junto com eles. 

 Dentes afiados de vampiros! 

 Batendo suas asas negras, eles se agarraram ao gigantesco Bone Dragon e incitaram um 

ataque. 

 ‘Você não pode derrotar o oponente, mas você pode, pelo menos, ganhar algum tempo’. 

 Enquanto isso, Weed vestiu o capacete mágico. 

 “Enquanto é transmitido, deixe-o ser visto”. 

 O capacete mágico de ferro amaldiçoado. 

 Na área perfurada entre os olhos, uma brilhante e também traiçoeira luz explodia. 

                                                           
11 NT = Dragão de Ossos. 
12 NT = Rainha Vampira. 
13 NT = Crianças Vampiras. 



 Olhos incandescentes como as chamas do inferno! 

 O capacete mágico de Van Hawk estava entre os itens obtidos a partir do Death Knight em 

Lavias14. 

 De uma vez, ele sempre usava o item, mas não muito tempo atrás, ele criou o Capacete de 

Mithril de uma elegância nobre. Embora ele tenha o devolvido para o Death Knight, ele se viu na 

necessidade de usá-lo uma vez mais. 

 

- Resistência a Magia Negra aumentou. 

 

- Afinidade com os mortos-vivos aumentou por 10. 

 

 O capacete mágico lhe garantiu opções. 

 Weed uma vez mais usou magia para convocar os mortos-vivos. 

 ‘Uma grande quantidade de mana ainda resta’. 

 Primeiro passo básico da magia de convocação de mortos vivos. 

 Criar centenas de corpos mortos consome aproximadamente 4.000 de mana, tão somente. 

 Staff of the Fallen Saint15! 

 Graças ao imenso efeito da arma e de sua mana restante, Weed decidiu equipá-la.  

 ‘A força física da Origem do Esqueleto tende a ser o lado mais forte’. 

 Mesmo sem mana, você pode envolver-se em combate corpo a corpo. 

 Weed abriu o Livro Mágico de Bar Kahn e usou o segundo passo da magia de convocação 

dos mortos-vivos. 

 “Vós, que retornaram para a terra dos vivos. Esta terra negra e corrupta é um lugar sombrio. 

A lei da escuridão eterna nunca irá desaparecer, esculpa isto sobre vocês próprios. Ascensão dos 

Mortos-Vivos!” 

 Bureureu. 

 Vibrações surgiram a partir do Bastão do Santo Caído. 

 Weed viu inúmeros corpos sendo produzidos. 

 Eles não tinham quaisquer pescoços, Dulahans16.  

 Guerreiros dedicados ao combate. 

 Além disso, um número de Skeleton Mages17 ascendeu. 

 Havia centenas de mortos-vivos. A grande extensão tornou difícil deles serem controlados. 

 Graças ao bastão e ao capacete mágico, Weed tinha o comando das forças, mas não podia 

se dar ao luxo de criar mais mortos-vivos, visto que a maioria de sua mana havia sido usada. 

 Apenas cerca de 200 de mana restavam! 

 Um flash de luz veio do capacete mágico que Weed estava vestindo. 

 “Lutem! Guerreiem! Desdobrem seu ódio em direção do inimigo!” 

                                                           
14 NT = Ilha do Céu. 
15 NT = Bastão do Santo Caído, também conhecido como o Bastão do Santo Taranhan. 
16 NT = Criatura lendária proveniente da mitologia irlandesa que não tem cabeça e, geralmente, é visto 
montado num cavalo negro, também sem cabeça, carregando sua própria cabeça nos braços. Diz a lenda 
que quando o cavalo para de correr, um humano morre - https://pt.wikipedia.org/wiki/The_Legend_of_Sleepy_Hollow. 
17 NT = Magos Esqueletos. 

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


 O grito de Weed disseminou-se intensamente. Sua habilidade avançada do Lion Roar18 

exauriu sua mana restante. 

 Os mortos-vivos pularam em direção do Bone Dragon e monstros sob o comando de luta de 

Weed. 

 Os Zumbis lutaram com seus ossos quebrados e, até mesmo, recorriam ao uso de membros 

voadores19.  

 Os Dulahans abraçaram suas abomináveis cabeças próximas aos seus torsos e, no outro 

braço, brandiam as suas espadas. 

 “Lutem!” 

 “Inimigos por toda parte!” 

 Weed também criou vários monstros de classe chefe! 

 Monstros de classe chefe como Dulahans ou Skeleton Mages promoveram um desempenho 

brilhante. 

 Pela primeira vez na batalha, a expedição ficou congelada, paralisada diante do verdadeiro 

poder que a magia necromante tinha. 

 “Inacreditável”. 

 “Tantos mortos-vivos”. 

 Geralmente no jogo você evitaria caçar mortos-vivos! 

 Durante a expedição, a maioria das pessoas viu os mortos-vivos pela primeira vez. 

 Algumas pessoas, contudo, não podia acreditar que seus olhos podiam brilhar desta forma. 

 “Você não acha que os mortos-vivos se parecem um tanto familiares?” 

 “Hmm? Acho que sim”. 

 “Talvez seja o Oberon?” 

 Era um Dulahan estranhamente baixo. Em vez de evitar os inimigos, o Dulahan com um 

corpo pequeno lutou ferozmente. 

 A magia necromante usava os corpos do lugar como elementos. Em outras palavras, se não 

houvesse corpos, o poder do feitiço necromante era obrigado a falhar. 

 Os corpos da expedição, que morreram durante a luta contra os monstros, ressuscitaram 

como mortos-vivos. 

 Toneladas de Zumbis, com seus defeitos expostos, correram em direção do inimigo, 

tropeçando em seus membros mortos. 

 Suas habilidades eram inexistentes, mas eles tinham uma aparência muito similar daqueles 

que foram assassinados no passado. 

 “Mas o que são eles?” 

 Soldados com armaduras enferrujadas. Os Dulahan também consistiam de soldados 

vestindo armaduras de modelos antigos. 

 Aqueles eram os soldados e cavaleiros do Império de Niflheim. 

 Todos aqueles que haviam sucumbido no Vale da Morte até agora foram despertados pelo 

chamado de Weed. 

 "Kyaohoh!" 

 Os mortos-vivos assustadores encurralaram os monstros. 

 Weed viu uma informação silenciosamente emergindo no painel de mensagens. 

 

                                                           
18 NT = Rugido do Leão. 
19 NT = eles literalmente utilizavam de seus membros podres, que se desprendiam, para jogá-los em seus 
inimigos. 



- Você adquiriu experiência. 

- Dulahan matou um Sacerdote de Embinyu com um poder incrível. Devido a 

inacreditável vitória, fama aumenta por 1. 

- Ghoul foi morto. 

- No que diz respeito aos Skeleton Soldiers destruídos no ataque, se você usar a magia 

Dead Rise novamente o custo da mana será pela metade. 

- Mana restante do Skeleton Mage é de 35% 

 

 Os mortos-vivos eram diferentes das esculturas. 

 Diferentemente das esculturas eles consumiam mana, mas tão logo eles eram criados eles 

podiam lutar. Além disso, eles eram tipicamente mais fortes comparados aos de níveis comuns. 

 Porém, os mortos-vivos não obtiveram tamanha força assim, em vez disso, você produzia 

um número significativo de mortos-vivos sempre que fosse possível. 

 A partir dos mortos-vivos vinha um certo percentual de fama e expediência ganhas por eles. 

 Necromantes tinham que avaliar a situação mais rápido do que as outras profissões para 

saber o que fazer com o seu exército de monstros. Em outras palavras, era uma profissão que exigia 

uma liderança considerável. 

 Weed convocou incríveis mortos-vivos de classe chefe! 

 "Kiwowol!" 

 “Corpse explosion20!” 

 “Bone Shield21!” 

 Alguns dos Skeleton Mages usaram Corpse Explosion. Os corpos foram dispersos em frente 

de um monte de inimigos sem qualquer misericórdia. 

 Os abominavelmente fortes Dulahans ficaram excitados e muito selvagens. 

 Eles eram diferentes dos humanos. Nada de bom jamais acontecia com aqueles do além-

túmulo. Depois de entrar em colapso no chão, eles rastejavam sobre suas próprias barrigas e 

mastigavam ruidosamente seus tornozelos22, tentando de tudo para concluir seus objetivos! 

 O horror do implacável exército de mortos-vivos. 

 Eles atacaram com métodos inesperados. Estilos de luta baseados em corpos se 

desfazendo. 

 

*** 

 

 Hall da Fama de Royal Road. 

 Centenas de milhares de telespectadores já estavam olhando para os rumores espalhados 

através da internet. Cada lugar na sociedade recebeu um relatório de transmissão. Considerando 

as milhões de pessoas que os seguiam, os números podiam até ter ultrapassado os vinte milhões. 

 

- Caçada ao Bone Dragon. 

 

                                                           
20 NT = Explosão de cadáver. 
21 NT = Escudo de ossos. 
22 NT = tornozelos dos inimigos. 



- O calor e a seca serão removidos do continente muito em breve. 

 

 Alegria e prazer! 

 As pessoas apreciavam assistir o emocionante momento da vitória. 

 Então a traição de Terose sobre a expedição foi mostrada. 

 Se fosse apenas uma simples traição, ela não teria sido tão importante, contudo, por causa 

da traição, a batalha tornou-se extremamente desvantajosa. Oberon também perdeu a sua vida. 

 

- Isso é como aqueles caras são. 

 

- Covardes vagabundos, por que ir tão longe? 

 

- Que babacas. 

 

- Escória desprezível. 

 

 Os membros da expedição estavam preenchidos com ira sobre a morte do líder deles. 

 Contudo, lhes faltava poder para governar o mundo. Moralmente, eles mereciam ser 

responsabilizados pela traição. 

 Ademais, se eles falhassem, o calor teria de ser suportado por um longo período de tempo. 

 Ofensas imprudentes foram disparadas. 

 Centenas de milhares de insultos envolveram completamente os quadros de aviso. Muitos 

vídeos tiveram de ser tirados do ar em razão das queixas das muitas pessoas que os assistiam. 

 Então ele apareceu. 

 Weed! 

 

- Cara, Cara, é Weed do Continent of Magic! 

 

- Weed está liderando os mortos-vivos. 

 

- Não, ele produziu os mortos-vivos! 

 

 As pessoas estavam excitadas. 

 Um nome ouvido por todos: Weed! 



 Muitas pessoas usavam o famoso nome Weed, mas havia apenas um Weed verdadeiro. 

 O top ás do Continent of Magic que derrotou ambos, a família de vampiros sugadora de 

sangue e o exército dos mortos-vivos. 

 Weed já era uma celebridade. 

 Graças à agitação realizada a partir dos vários meios de comunicação, quando ele vendeu 

a sua conta a um alto preço, ele foi promovido às alturas.  

 Apenas o aparecimento de Weed era suficiente para emocionar as pessoas. 

 

*** 

 

 Weed comandou, seus soldados mortos-vivos criados, para arranhar e morder os 

Sacerdotes de Embinyu e os Evil Soldiers23, que os seguiam.  

 “Ataquem! Lutem! Devorem até o fim!” 

 Weed ordenou cuidadosamente seu exército de mortos-vivos a mirar apenas aqueles 

monstros. 

 

- Você adquiriu experiência. 

- Os seguidores Ghoul pegaram 3 moedas de ouro e 15 moedas de prata. 

- Dulahan obtiveram pano solto. 

- Skeleton Mage pegou um fardo de ervas vermelhas. 

 

 Cada vez que eles matavam um monstro, ele recebia um rendimento. A experiência tendia 

a subir muito rapidamente também. Sempre que os mortos-vivos lutavam, ele recebia um certo 

percentual de experiência, então se engajar em um combate direto ficaria bem sem que a situação 

se transformasse em uma confusão. 

 ‘Essa é uma profissão do grupo de combate também!’ 

 A medida que a caçada de Weed progredia suavemente, lágrimas de tristeza pareciam fluir. 

 Uma verdadeira profissão de combate. 

 A profissão de Necromante se vangloriava da mais alta taxa de crescimento conhecida e de 

gostar dos mortos.  

 Necromantes acumulavam experiência quatro vezes mais rápido do que as outras 

profissões. 

 É claro, a caçada era limitada ao momento, Necromantes geralmente perambulam por aí 

sozinhos, visto que a maioria dos grupos nunca estão confortáveis ao redor deles. 

 Necromante é uma profissão que faz corpos de mortos-vivos. Portanto, a fim de utilizar suas 

habilidades, eles precisam de corpos. 

 O primeiro morto-vivo! 

 Para fazê-lo, você tem que primeiro capturar e matar um monstro com ataques mágicos 

medíocres. A medida que o número de mortos-vivos aumenta, os problemas antecedentes tornam-

se muito mais fáceis de se lidar com, mas ainda havia algumas reclamações. Eles tinham uma 

fraqueza vulnerável à Sacerdotes e Paladinos. Além disso, depois de uma quantidade determinada 

de tempo, você não podia mais manter os mortos-vivos e eles retornariam a serem cadáveres. Para 

restaurar os corpos era necessária uma quantidade enorme de mana. 

                                                           
23 NT = Soldados Maléficos. 



 Comandar grupos de mortos-vivos lentos para a batalha era complicado, visto que eles 

queimavam a mana, que era necessário gastar horas de tédio para reabastecer. 

 Além das habilidades mágicas dos mortos-vivos, a qualidade do material era importante 

também. Dependendo do corpo usado, o poder dos indivíduos variava com mundos de diferença. 

 Se o nível do corpo fosse acima dos 300, mesmo com uma habilidade mágica baixa, você 

ainda podia criar um forte morto-vivo. 

 “Death Knight, Wight24, Banshee25 ou Spector26. Eu gostaria de poder chamar esses 

monstros, mas.....”  

 A Origem do Esqueleto tinha a tendência de um mago, fazendo os passos primário e 

secundários dos feitiços mágicos de convocação dos mortos-vivos do Necromante eram simples de 

usar! Apenas o passo três da magia de convocação do Necromante tinha um limite. 

 Mesmo assim, excelentes ingredientes mostraram-se espetaculares de se utilizar. 

 Os cadáveres da expedição, os corpos dos soldados mortos do Império de Niflheim e, até 

mesmo, os corpos dos monstros inimigos ascenderam como mortos-vivos. Os oponentes excediam 

em números de 1:4 em relação a eles, mas isso era mais do que suficiente. 

 “Provavelmente, você irá morrer”. 

 Conforme a batalha continuava, os mortos-vivos foram obrigados a, incondicionalmente, 

aumentar. A profissão de Necromante tinha uma tremenda vantagem. 

 “Fantástico!” 

 “Esse cara é o mestre, Weed-nim”. 

 A expedição olhou com olhos repletos de inveja. 

 Um verdadeiro aventureiro do Continente de Versalhes. 

 Uma existência absoluta que mostrava que nenhuma missão era impossível. 

 As pessoas na expedição eram obrigadas a reverenciar tal figura. 

 “Hmmm”. 

 Weed também sentiu a atenção conforme ele estava de braços cruzados enquanto assistia 

a batalha. A fim de não expor seu corpo de ossos, ele ficou de uma maneira digna enquanto ele 

assistia a batalha. 

 “Hu hu, meu exército de mortos-vivos está lutando bem”. 

 Weed ficou, moderadamente, acima de 50.000 servos. 

 É claro, a expedição concentrou toda a sua atenção sobre a situação naquele lugar. Eles 

estavam extremamente curiosos a respeito de como os outros, além deles próprios, vieram a este 

lugar. 

 Weed escutou a balbucia dos membros da expedição por meio de seus ouvidos. 

 “Por que um esqueleto?” 

 “Eu não sei, talvez ele tenha ofendido alguém em algum lugar e foi amaldiçoado por isso?” 

 “Eu não penso assim. A maldição ainda está totalmente intacta”. 

 “De qualquer forma, ele irá nos mostrar uma autêntica magia negra?” 

 “Se isso for verdade, nós devemos esperar que ele nos demonstre o poder dos 

Necromantes”. 

 “Weed, o mestre, irá definitivamente nos mostrar uma cena incrível”. 

                                                           
24 NT = Um tipo de morto-vivo que ataca os outros drenando a sua força vital através do toque - 
http://monster.wikia.com/wiki/Wight. 
25 NT = Geralmente vistos como um presságio de morte, podem gritar incrivelmente alto; é tido na Escócia 
como o fantasma de uma mulher - http://monster.wikia.com/wiki/Banshee. 
26 NT = É um monstro do tipo fantasma, nada mais é do que um spectrum, uma forma não corpórea e 
translúcida. 

http://monster.wikia.com/wiki/Wight
http://monster.wikia.com/wiki/Banshee


 As orelhas de Weed formigavam. Não foi embaraço, mas mais porque ele não podia revelar 

o fato de que ele não tinha mais mana! 

 ‘Eu não posso mais usar as habilidades de Necromante’. 

 Sangue fluindo. 

 O bastão mantido em sua mão acrescentou força. 

 Como sempre, corpos sofrerão a partir de uma mente maléfica. 

 Weed mirou seu bastão em direção do corpo dos monstros. 

 Pabababak! 

 O movimento do bastão foi suave. Ele se movia livremente debaixo da palma de sua mão e 

se alojava dentro dos monstros em movimento.  

 Seu fantástico manejo de espada estreou na frente das pessoas com um bastão. 

 Havia uma grande diferença entre espadas e bastões. 

 A espada era uma arma afiada que cortava os adversários, enquanto o bastão era 

simplesmente algo que esmagava os oponentes.  

 O poder de ataque do Saint Taranhan´s Staff era muito melhor do que o da sua espada! 

 Weed indiscriminadamente esmagou os monstros na sua frente. 

 ‘Experiência! Experiência está me chamando’. 

 Itens e dinheiro pegos pelos mortos-vivos retornavam de volta para Weed. Contudo, mais 

do que metade da experiência seria perdida para os mortos-vivos governados. 

 Portanto, Weed cuidadosamente selecionou os monstros com as suas vidas em risco. 

 Com seu supremo e amplo campo de visão, ele percebeu tudo! 

 Embora Weed não pudesse se dar ao luxo de morrer, ele atacou vários monstros de uma 

vez. 

 Onde quer que ele passasse através, os monstros transformavam-se em carcaças.  

 Weed varreu através do campo como uma tempestade. 

 ‘De qualquer maneira, uma vez que o Bone Dragon morra, eu terei que lutar com afinco para 

compensar pela perda de experiência’27.  

 Além disso, a maestria de muitas habilidades valiosas, desnecessário dizer, foi de grande 

perda. 

 Para compensar o seu dano baixo, Weed escolheu apenas os monstros com pouca vida 

restante.  

 “É realmente Weed-nim!” 

 “Mesmo sem magia ele pode lutar”. 

 “Droga! Eu quero caçar monstros movendo meu corpo desta forma”. 

 “Com esse grau de habilidade como um mago, que tipo de dano é aquele....” 

 “Que nível ele está?” 

 A admiração aprofundou-se nos olhos da expedição. 

 Este ponto de vista era inevitável, visto que havia um número significativamente menor de 

monstros por toda parte que ele havia passado.  

 Como um vento ele varreu os monstros, a haste da situação problemática. 

 Weed não partiu dos olhos deles. 

 A mortos-vivos lutaram no lugar das pessoas inativas conforme Weed corria em linha reta 

dentro da multidão e, instantaneamente, destruíra um número de inimigos. 

 Movimentos misteriosos do bastão. 

                                                           
27 NT = Experiência que ele perdeu quando o Bone Dragon o matou. 



 Movimentos notáveis que suavemente conectavam as ações.  

 Parecia que o contínuo combate corpo a corpo até agora era simplesmente uma ficção, pois 

a batalha tinha agora tornado-se limpa e organizada.  

 Na verdade, Weed planejou liberar os mortos-vivos próximos a morte para as pessoas os 

matarem, mas os seus pontos de vista foram completamente opostos. 

 “Você é tão forte!” 

 “Lutando desta forma, tão legal!” 

 A expedição continuamente cuspiu elogios. 

 Os movimentos artísticos de Weed eram suficientes para angariar admiração. 

 A Origem do Esqueleto era uma profissão completa, muito forte nas batalhas. 

 Na melhor combinação com a arma, o Staff of the Fallen Saint, o dano de Weed brilhou ainda 

mais. 

 Para as pessoas comuns, era difícil imaginar a violência e a intensidade das habilidades que 

Weed demonstrava. 

 A trinta metros de distância, um Sacerdote de Embinyu estava morrendo, prestes a ruir! 

 Contudo, a espada acima do Dulahan estava pronta para descer. 

 Neste momento, Weed rompeu uma de suas costelas e com raiva gritou: 

 “Bone-throw28!” 

 Ele lançou a sua costela quebrada em direção ao alvo. 

 O osso afiado foi voando! Apenas a Origem do Esqueleto tinha tal habilidade única. 

 O osso voou com um forte impulso e reivindicou a vida do alvo antes que ele morresse29.  

 

- Você usou uma parte do corpo. 

Até que o osso se recupere, o dano é reduzido por 1,3% e a defesa diminui por 2%. 

 

 Weed moveu-se muito ativamente para lutar, adquirindo itens, lançando ossos e, muitas 

vezes, dirigindo o exército de mortos-vivos. Ele moveu-se todas as vezes sem parar, golpeando 

todos os monstros como um temporal interminável. 

 De certo modo, o espírito de Geomchi também lutou com a expedição. 

 Como resultado, os Sacerdotes e Evil Soldiers de Embinyu não puderam resistir ao ataque. 

 "Kuaaa!" 

 O rugido do Bone Dragon! 

 Tudo o que restava era lidar com o monstro de classe chefe, o Bone Dragon. 

 O Vampiro Tori também estava lutando, mas ele tomou um dano devastador. Dos vampiros 

que lhe serviam, apenas metade permaneceu! 

 Um incontável número de mortos-vivos rugia no chão, mas eles não iriam ajudar muito na 

batalha com o Bone Dragon e a expedição estava agora exausta, sem forças para lutar.  

 Weed estava em conflito. 

 ‘Devo recuar para os flancos agora?’ 

 Ele já tinha assegurado uma rota de fuga. Se ele sacrificasse a vida de Tori, ele podia 

escapar. 

                                                           
28 NT = Lançamento de Osso. 
29 NT = kkkkk, pqp ele deu um KS – Kill Steal - com uma costela..... COM UMA COSTELA kkkk por isso que 
essa novel é foda. 



 ‘Porém, eu não vou saber a verdade da história do Império de Niflheim, que aconteceu no 

Vale da Morte’. 

 A missão tinha prioridade. 

 Vendo como a missão era de um tipo particular, ele tinha que, de alguma forma, limpar a 

situação do terreno. 

 O Bone Dragon havia emergido de uma grande caverna. Talvez lá contivesse o verdadeiro 

segredo do Império Niflheim, mas ir para dentro da caverna enquanto evitava os olhares do Bone 

Dragon seria uma tarefa formidável. Além disso, enquanto ele lutasse, os grandes arredores da 

caverna poderiam entrar em colapso, prendendo-o dentro. Quando fosse hora de sair, aí podia até 

ser um problema maior. 

 ‘Retroceder aqui conduziria a uma oportunidade mais difícil. Matar o Bone Dragon agora!’ 

 Weed tomou uma decisão. 

 Tanto quanto a luta contra os monstros avançava, ele nunca permaneceu na retaguarda. 

Algumas vezes trabalhar meticulosamente por longas horas pode não ser recompensado, mas 

desafios nunca seriam bem-sucedidos sem colocar algum esforço neles.   

 Weed ressuscitou o espírito do lutador incansável do Continent of Magic. 

 ‘Parece que ele vai precisar de um forte golpe’. 

 Weed confirmou a mana reunida durante a luta. Ao lutar apenas com seu corpo, ele 

conservou mana e recuperou cerca de 43%. 

 “Escuridão sombria que cai sobre a lança. Lança nascida a partir das trevas, penetre o 

coração do inimigo. Apareça, Dark Spear30!” 

 Weed abriu seu braço lateralmente e pegou a Spear of Black Life31 de dentro de sua mão. 

 Um nevoeiro traiçoeiro corria a partir da lança. 

 A lança foi criada através da magia negra. 

 Entre os mais poderosos ataques mágicos utilizáveis, ela era uma habilidade que consumia 

muita mana. 

 Mais da metade de sua mana restante foi consumida. 

 “Vá!” 

 Weed, através do poder de sua alma, controlou a Dark Spear em direção ao Bone Dragon; 

 Tori ajudou Seoyoon em direção aos poucos sobreviventes dos Dark Gamers que estavam 

lutando contra o Bone Dragon. 

 Declaração de guerra. 

 No tocante ao Bone Dragon como um jogo, Weed o enfrentou com uma expressão 

determinada de querer infligir dor sobre ele. 
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30 NT = Lança da Escuridão. 
31 NT = Lança da Vida Sombria. 
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