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CAPÍTULO 4 - A Arte de atacar em um Único Ponto. 

 

 Sswaeaeaeaek! 

 A Dark Spear1 rasgou agudamente através do ar e precipitou-se em linha reta, perfurando a 

asa do Bone Dragon2. 

 "Kkeueoeoeo!" 

 O Bone Dragon rugiu imensamente. Ele gritou gemidos dolorosos. 

 “Apenas o começo”. 

 Weed, por outro lado, apenas sorriu. Antes de matar o Bone Dragon, ele apreciou assisti-lo 

se contorcer de dor. 

 Sua felicidade é relativa ao seu sofrimento! 

 Normalmente ele teria, sem dúvidas, dado um sorriso podre, mas agora que ele era um 

esqueleto, ele estava livre para rir cruelmente. Deste modo, ele riu, espalhando significativamente 

as suas temporomandibular3 separadamente. 

 Mais degenerado do que qualquer outro. 

 "Keuheuheuheuheu!" 

 Weed subitamente explodiu em gargalhadas. 

 Ele extraiu um grande número de poções vermelhas de sua mochila. 

 Poções de recuperação rápida. 

 Elas eram bebidas que curavam rapidamente os machucados. Indispensáveis tanto quanto 

ninguém poderia compra-las. 

 “Irmãos mais velhos, tentem se reunir aqui!” 

 55 Geomchis ainda estavam vivos. Com uma vida que transcende até mesmo a das baratas, 

eles sobreviveram a batalha contra os monstros. 

 “Qual o problema?” 

 “O que está acontecendo?” 

 Os Geomchis andaram lentamente em volta do local de encontro. 

 “Se vocês estiverem em perigo, bebam isso”. 

 Weed deu a cada um deles 9 poções vermelhas, sem esquecer de acrescentar algumas 

palavras: 

 “Que belo aroma”. 

 “Oooooo.” 

 Os Geomchis aplaudiram. 

 Para eles, tais coisas eram consideradas o mesmo que saborosas iguarias! 

 Geomchi39 abriu a tampa da poção. 

 “Oh, este perfume suave”. 

 A poção de vida era refrescante e simples. 

 Feita a partir do sangue dos Trolls, a poção era, inegavelmente, uma grande bebida. 

 Os Geomchis viam isso como comer uma guloseima.  

 “Gostoso”. 

                                                           
1 NT = Lança da Escuridão. 
2 NT = Dragão de Ossos. 
3 NT = é a articulação responsável pela ligação da mandíbula com o crânio. 



 O Geomchi39 não tinha a necessidade imediata da poção, então, quando ele estava próximo 

a beber a poção, Weed disse algo insinuante: 

 “Porém....” 

 “Hmm?” 

 “Geomchi16 era um irmão mais velho e um magnífico guerreiro”. 

 “Uh, o que você quer dizer?” 

 Geomchi39 estava muito surpreso e seus olhos cerraram. A morte de Geomchi16 era 

insuportável devido a ele, deliberadamente, estar escapando do perigo. 

 “O que diabos está acontecendo?” 

 “Bem.... o fato é que ele trabalhou com uma mulher que ele gostava na expedição, irmão 

mais velho”. 

 “O que passou pela mente da mulher que a fez gostar do irmão mais velho que morreu?” 

 “Ele lutou para manter os monstros longe dela e morreu bravamente, então a mulher o 

registrou como um amigo”. 

 Registro de amizade! 

 Os olhos de Geomchi39 brilharam e centenas de fotos vieram à vista. Os Geomchis que 

tinham se juntado em volta para pegar as poções também cambalearam. 

 “A desonra do registro de amizade....” 

 “Você está me sacaneando?” 

 “Até agora eu pensei que nós homens apenas tínhamos a habilidade de registrar como 

amigos uns com os outros4”. 

 Geomchi39 indecisamente perguntou: 

 “Você está dizendo que ele realmente registrou uma mulher como uma amiga usando aquele 

método?” 

 “Sim, definitivamente”. 

 “Você viu com seus próprios olhos, não em sonho, correto? Não é alguma história baseada 

em rumores ridículos que você ouviu?” 

 “Eu ouvi o relato diretamente dele. Mulheres gostam de homens fortes. Lutar contra o Bone 

Dragon parecia incrível, mesmo se você falhar você demonstra a sua coragem, assim as mentes 

deles, certamente, terão pensamentos positivos”. 

 Geomchi39 agarrou sua arma. 

 “Weed”. 

 “Sim, irmão mais velho?” 

 “Boa informação, obrigado pelo alerta. Euaaa! Esse velho solteirão lhe deve a sua honra”. 

 Geomchi39 correu em direção ao Bone Dragon com todo o seu poder. Não importava quão 

forte o Bone Dragon fosse, ele não era tão assustador quanto lavar todos os pratos sozinho! 

 O solitário Geomchi39 berrou. Os outros Geomchis que, por conseguinte, o seguiram, 

também correram ferozmente. 

 “Matem aquela coisa!” 

 “Devemos morrer tão bela e elegantemente quanto for possível!” 

 ‘Eles não têm a intenção de desistir de qualquer maneira’. 

 Mais do que qualquer um, os Geomchis apreciavam o combate, não há maneira de que eles 

sempre iriam compreender o oponente como um fardo.  

 

                                                           
4 NT = apenas homens. 



*** 

 

 Até agora, a expedição estava sossegadamente tendo um descanso, quando uma mudança 

ocorreu no exército de magos e sacerdotes. 

 “Toda a mana que eu coletei aqui.... deixe essa luz brilhante ser um ataque de fúria e queimar 

em linha reta em direção do inimigo... Mana Burn5”   

 O ataque de Mana Burn dos magos! 

 O Bone Dragon, que estava voando baixo no céu, caiu no chão uma vez mais pelo ataque 

Mana Burn. 

 Os sacerdotes também uniram forças. 

 “Poderes ionizantes. Por favor garantam a mim o poder para fazer as coisas direito e derrotar 

os monstros. Garanta ao teu servo a força para recuperar a luminosidade. Eu não temo nenhum 

sacrifício nem o conselho contra mim”. 

 A derradeira magia divina estava disponível apenas para os sacerdotes que tinham 

completado o seu segundo avanço6.  

 Noble Sacrifice7! 

 Ela era uma técnica que sacrificava toda a vida e mana a fim de atacar o inimigo. 

 O dano era maior do que o Mana Burn dos magos, mas os sacerdotes não podiam suportar 

lança-la. 

 Eles perderam as suas vidas depois de um único uso. 

 Mesmo depois da morte dos sacerdotes, os grupos da expedição continuaram a lutar 

duramente. 

 Verdadeiramente um último recurso! 

 “kyaooo! Humanos covardes! Coloquem seus orgulhos nesta batalha e lutem 

honradamente!” 

 O corpo do Bone Dragon ardia. De dentro de seu corpo, chamas quentes cresceram e 

floresceram graças ao Noble Sacrifice dos sacerdotes. 

 O Bone Dragon no chão se contorceu com a dor a partir do ataque. 

 Infelizmente, o sacrifício dos sacerdotes exerceu uma destruição mortal sobre os mortos-

vivos e vampiros.  

 “Repugnância a estas luzes quentes brilhando. Elas roubaram o poder de nós da nobreza 

da noite”.  

 O Noble Sacrifice também afetou adversamente Tori. 

 Tori e os vampiros, que lutaram ao se transformarem em morcegos até agora, foram 

transformados em cinzas pelo Noble Sacrifice dos sacerdotes. 

 A morte não foi completa, mas eles receberam um golpe forte que reverteu a convocação8. 

 Contudo, agora havia uma oportunidade. 

 Os Geomchis e os Dark Gamers causaram um tumulto com o Bone Dragon ao brandirem as 

suas espadas e armas para ele. 

 Matem o Bone Dragon! 

 Porém, o Bone Dragon não sucumbiu. 

                                                           
5 NT = Queima de Mana. 
6 NT = evolução da profissão, quem já jogou mmorpg sabe que existe a primeira profissão, segunda, terceira 
e até mais, você vai se especializando conforme ganha nível. 
7 NT = Sacrifício Nobre. 
8 NT = quando um summon morre ele não desaparece como um monstro comum, ele retorna ao item usado 
para sumoná-lo e somente pode ser usado novamente quando estiver recuperado. 



 “Humanos estúpidos! Aprendam o que significa me irritar!” 

 Ele brandiu sua cauda, de metros de comprimento, como um chicote para atacar os 

humanos. 

 “Ice Bolt9!”. 

 Ice Bolts caíram como chuva do céu. Os Geomchis, Dark Gamers e Seoyoon também se 

encontraram com os Ice Bolts. 

 O Bone Dragon sustentou dano a partir da magia às custas de toda a região. 

 Ice Bolts estreitos foram, lindamente, derrubados de forma aleatória. 

 "Kkyaahak!" 

 “Me ajudem!” 

 Os magos, elementalistas e sacerdotes, que perderam seus poderes, foram os primeiros a 

morrer. 

 Sobre o Vale da Morte, não havia lugar para evitar a queda dos Ice Bolts.  

 Você podia apenas absorvê-los com o seu corpo! 

 “Caia lança sagrada da destruição. Lança nascida a partir das trevas, penetre o coração do 

inimigo. Apareça, Dark Spear!” 

 Assim que Weed recuperou sua mana, ele convocou novamente a Dark Spear e, em 

seguida, se aproximou silenciosamente do Bone Dragon.  

 ‘É melhor estar próximo a este corpo enorme’. 

 Weed violentamente perfurou o Bone Dragon com a lança. 

 Sem necessidade de ataques especiais. 

 Retalhe! 

 A figura gigante caindo no chão foi agredida por muitos ataques. 

 Movendo-se a uma velocidade espetacular, os Geomchis chegaram, mas foram recebidos 

com uma resistência mágica naquele momento, tornando-os incapazes de cortar o Bone Dragon. 

 Ao invés de nível ou habilidade, era um comportamento instintivo. 

 Eles combinaram os seus movimentos e cortaram o Bone Dragon. 

 “Matem ele!” 

 “Nós podemos vencer desta forma”. 

 Graças ao sacrifício dos magos e sacerdotes, o grande corpo do Bone Dragon estava preso 

no solo, permitindo que ele fosse atacado. 

 Mesmo assim, o enorme Bone Dragon ainda tinha mais de 20% de sua vida restando. 

 Subitamente, os olhos do Bone Dragon brilharam com esplendor. Ele abriu a sua boca e 

respirou profundamente. 

 “Droga!” 

 “Todo mundo fora daqui!” 

 “Weed, os Geomchis e os Dark Gamers empunharam as suas espadas e recuaram conforme 

tudo queimava. 

 Sopro! 

 A mais forte habilidade de ataque do Bone Dragon, o sopro que estava explodindo de sua 

boca era um sinal para escapar. 

 “Quantas vezes ele pode usar esse sopro?” 

                                                           
9 NT = Raio ou Arremesso de gelo – Parece ser semelhante ao Ice Bolt do Bingryong que, por ser um dragão 
de gelo, tem magia do elemento gelo e pode lançar magias sem utilizar-se do ambiente. Nada mais é do que 
o arremesso de pedaços de gelos contra os humanos, por todo o Vale, seja a partir da magia, seja a partir do 
ambiente ao balançar a cauda. 



 No fundo de seu âmago, a primeira prioridade de Weed era evitar o sopro. 

 O Bone Dragon, que conseguiu tirar a sua cabeça do chão, preparou o seu sopro de forma 

incompleta e o disparou. 

 Puhwahwahwahwak! 

 O sopro foi disparado em direção ao chão! 

 O terreno de gelo derreteu. 

 Usando o recuo de seu sopro, ele ascendeu ao ar e voou a grande altura. Uma vez no ar, o 

sopro começou a inundar por toda a parte. Foi extremamente mais fraco do que o primeiro sopro, 

mesmo assim, havia mais do que poder suficiente sobrando. 

 Até agora, os Geomchis e os Dark Gamers apenas tinham mal se esquivado, agora eles 

estavam derretendo. 

 Os Geomchis como último recurso revigoraram as suas energias ao beber as poções, mas 

as poções essencialmente apenas garantiram um breve momento de estimulação na taxa de 

recuperação de vida. 

 A quantidade recuperada pela poção não podia ser comparada com a vida perdida pelo 

ataque. 

 Depois do forte ataque, os Geomchis foram obrigados a enfraquecer e não puderam lidar 

com a vida perdida pelo sopro. 

 Os Dark Gamers e os Geomchis eram os últimos guerreiros restantes que eram 

responsáveis pelos combates diretos. 

 Antes de tudo, Weed e Seoyoon perceberam que havia apenas alguns Paladinos 

sobreviventes que podiam curar eles mesmos, então eles rapidamente fugiram. 

 Contudo, suspenso no ar, o Bone Dragon flutuante parecia ter um poder reserva 

remanescente. 

 “Eu irei destruir tudo! Demon Spear10” 

 Uma lança enorme apareceu em frente do Bone Dragon. 

 Todavia, em comparação com a Dark Spear criada por Weed, ela era uma lança de um nível 

muito maior de magia negra! 

 O ataque mágico de alta classe necessitava de pelo menos habilidade avançada 3 em magia 

negra. 

 Era muito provável que a mana do Bone Dragon estivesse, virtualmente, exaurida devido ao 

uso do sopro até agora. 

 Weed não esqueceu de mirar na lacuna entre as asas e as costelas do Bone Dragon. 

 A distância era suficiente para atacar o monstro inativo. 

 Sswaeaeaeaek! 

 A Demon Spear liberou um som feroz enquanto voava em direção ao Weed. 

 Uma tempestade foi deixada como consequência da enorme lança negra.  

 Usando seu poder de controle, o Bone Dragon não perdeu seu alvo. 

 “Droga!” 

 Weed recuou e correu. 

 “Death Knight! Mortos-vivos na frente, bloqueiem isso!” 

 Com poucos mortos-vivos restando, o grupo foi inútil. 

 Eles de alguma maneira conseguiram compensar o poder da Demon Spear em um esforço 

para sobreviver, mas a Demon Spear ainda continuou a perfurar através dos corpos dos mortos-

vivos! 

                                                           
10 NT = Lança do Demônio. 



 Parecia altamente improvável que o Death Knight e os mortos-vivos tivessem defesa 

suficiente para resistir ao ataque.  

 Os corpos perfurados de mortos-vivos sumiram como poeira. 

 “Desculpe mestre!” 

 Mesmo o Death Knight Van Hawk teve a sua convocação revertida. 

 A Demon Spear agora se aproximava virtualmente bem na frente de Weed. 

 ‘Nunca pensei que eu morreria duas vezes em um dia. Hoje é, realmente, o pior dia para 

sempre’. 

 O poder do sangue necromante, o poder de rejeitar a morte! 

 Sua maior fraqueza estava emergindo. 

 “Cold Sealed Eyes11!” 

 Weed fechou seus olhos. 

 Finalmente, tudo iria terminar.. 

 ‘Se eu tiver sorte talvez eu irei sobreviver’. 

 Porém, mesmo depois de alguns segundos, nenhuma dor foi sentida. 

 “Ele errou? Impossível”. 

 Weed abriu seus olhos. Então ele viu a mulher em sua frente bloqueando a lança. 

 Seoyoon! 

 Ela sacrificou o seu corpo para bloquear a Demon Spear, mas em troca disso, Seoyoon 

estava morrendo. 

 Weed tirou as suas bandagens com pressa, mas a vida dela já estava próxima a se esgotar. 

 Não importa o que o Bone Dragon usou até agora, Seoyoon era capaz de resistir a isso. 

 Contudo, com uma cara ansiosa e impaciente, Seoyoon abriu a sua boca: 

 “Amigo....” 

 Fazendo algo inimaginável! 

 Nunca em seus sonhos Weed pensou que ela poderia dizer aquela frase. 

 ‘Ela não era muda?’ 

 Mesmo a própria Seoyoon ofereceu uma expressão assustada para as suas palavras.  

 Como se tivesse vindo do céu em si, uma clara e brilhante voz.  

 Weed então ouviu a voz de uma pessoa rígida. 

 

- Seoyoon solicitou para registrá-lo como amigo. Você irá aceitar? 

 

 Weed rapidamente assentiu. 

 “Sim”. 

 

Seoyoon-nim foi registrada como uma amiga. 

 

 Foi apenas por um breve momento, mas Seoyoon morreu com um rosto bastante aliviado. 

 

*** 

                                                           
11 NT = Olhos Frios Cerrados. 



 

 Quando Seoyoon descobriu a respeito do primeiro sopro que o Bone Dragon emitiu, parte 

de seu coração pareceu desmoronar. 

 ‘Weed. Ele está morto’. 

 Na realidade, o tempo que eles gastaram juntos não foi longo, mas os sentimentos dela, 

tranquilamente, cresceram. 

 Olhando para as esculturas que ele criou, ela descobriu a afetuosidade. 

 Comendo a comida que ele criou, ela aprendeu uma simples felicidade. 

 Em qualquer lugar que eles permaneceram juntos, ela foi capaz de se sentir confortável. 

 Aquele era um amigo. 

 Seoyoon sabia que Weed foi morto por causa do Bone Dragon. Ela não sabia por que ela 

sentia uma raiva tão densa. 

 Como esperado de uma Berserker, pela primeira vez ela entregou seu corpo à fúria. 

 Sem se preocupar com sua vida, ela atacou o Bone Dragon. 

 Porém, de alguma forma, Weed sobreviveu. 

 Sua forma mudou muito, mas Geumini e os Wyverns que apareceram ao lado de Weed eram 

inconfundíveis. 

 A partir dos sons dos membros da expedição, ela também ouviu a história.  

 ‘Você está vivo’. 

 A própria Seoyoon sentiu um pouco de alegria. Em um canto quente de seu coração, ela se 

sentiu aliviada. 

 ‘Você se preocupou desnecessariamente’. 

 Envergonhando-se sozinha em vão, ela silenciosamente dedicou-se à batalha. 

 ‘De qualquer forma, eu não sou alguém que pode receber amor. Novamente eu não estou 

fazendo missões com os outros’. 

 Em um canto de sua mente e coração, ela planejava apenas permanecer com Weed até o 

fim da missão, onde eles iriam se separar um do outro. 

 Desde o começo, essa era a escolha natural para alguém como ela, desacostumada a 

passar um tempo com os outros. 

 Tal conclusão já havia sido feita. 

 Porém, quando a Demon Spear voou em direção a Weed, ao contrário de seus 

pensamentos, seu corpo se moveu primeiro. 

 ‘Não!’ 

 Seoyoon bloqueou a frente de Weed. 

 Era normal para ela não continuar a lutar depois de um golpe crítico da Demon Spear. 

 ‘Estou morrendo’. 

 Seoyoon teve uma premonição de sua morte. 

 Não houve arrependimentos sobre a perda de nível ou habilidade12.  

 Em todo caso, a obtenção de tais coisas não era exatamente devido à caçada. 

 Enquanto caçava sozinha, ela sofreu incontáveis mortes. 

 Em razão do tempo perdido pelo acesso restrito por um dia, ela mudou e tentou não morrer 

se possível fosse e, eventualmente, o medo da morte em si desapareceu.  

 Se você morre próximo a aldeias ou cavernas, você seria conjurado em zonas seguras. 

Entretanto, o problema era onde fica esse lugar e para onde ir a fim de encontrar Weed.  

                                                           
12 NT = a versão em inglês não colocou “perda”, mas preferi colocar para deixar claro o contexto da ideia. 



 ‘Encontrar essa pessoa mais uma vez é muito improvável. Se por acaso nós não nos 

coincidirmos nesta vasta terra, eu serei incapaz de vê-lo. Separação eterna....’ 

 Seoyoon estava confusa pelo súbito distúrbio em seu coração. 

 Separar-se de alguém. 

 Tendo acreditado que ela não tinha recebido amor, ela não sabia que se separar 

eternamente de alguém iria partir o seu frágil coração. 

 Ela o encarou. Então, inconscientemente, ela disse: 

 “Amigo...” 

 

- Weed-nim foi registrado como um amigo. 

 

*** 

 

 Seoyoon veio e pegou Weed de surpresa, fazendo-o tremer de medo. 

 ‘O que no mundo essa mulher maléfica está fazendo aqui! Ela está, definitivamente, 

tramando algo perverso’13. 

 Diz-se que lindas rosas originalmente têm espinhos. 

 O nível de beleza de Seoyoon era comparável à arte do século. A pele, corpo e o rosto. Não 

existia um lugar onde a imperfeição pudesse ser achada. 

 Mesmo os seus cabelos de ébano14, livremente fluídos, elegantemente correspondiam à sua 

figura fantástica. 

 Não importa quem, seja um pintor ou um poeta, eles não podiam expressar habilmente o 

charme dela. Descrever adequadamente a beleza e a atmosfera que ela irradiava era realmente 

difícil. 

 Seu cabelo levemente solto até os seus ombros, pele branca, olhos, etc. Era impossível para 

qualquer um manter seus olhos longe de seu rosto. 

 Weed, por outro lado, estava concentrado a respeito do veneno que combinava com a sua 

beleza. 

 ‘Até agora ela era capaz de falar mas não o fazia!’ 

 Houve inúmeras oportunidades para falar, mesmo quando cozinhando ou caçando, mas até 

agora ela nunca havia falado uma palavra, fazendo com que os outros do grupo a confundisse com 

uma pessoa muda. 

 ‘Esta deve ser uma armadilha cruel. Ela irá me acusar de ignorá-la quando ela falou e de 

não fazer algo, que eu não sabia nada a respeito. Vulgar, tal atitude vulgar. Como pode existir uma 

mulher com tal atitude vulgar como esta?’ 

 Weed aumentou ainda mais a sua vigilância sobre Seoyoon. 

 ‘Mas, por que ela subitamente me pediu para registrá-la como amiga, por que? Até agora 

nenhum acordo havia sido feito ainda’. 

 Weed rapidamente aumentou as suas suspeitas sobre as intenções puras dela. 

                                                           
13 NT = morra Weed. 
14 NT = ébano é a designação comum às árvores do gênero diospyros, da família das ebenáceas, que 
produzem madeiras nobres, muito escuras e densas. Também é aplicado no sentido figurado para elogiar 
aquilo que possui a cor preta - https://pt.wikipedia.org/wiki/%C3%89bano. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/%C3%89bano


 Escuridão, backstabbing15, conspiração, intriga ou fraude, Weed pensou em todas as 

possibilidades. 

 Subitamente, uma tática sinistra passou por sua cabeça. 

 ‘De jeito nenhum .... é isso mesmo! Eu sabia’. 

 Weed bateu na palma de sua mão depois de vir com uma razão sólida. 

 ‘Ela disse para nos registrarmos como amigos logo antes dela morrer! Mulher, você terá que 

me procurar primeiro’. 

 Todo mundo derruba itens quando eles morrem. Weed acreditou que quando Seoyoon 

morresse, ela se preocuparia acerca dos itens derrubados e assumiu que, ao adicioná-lo como 

amigo, ela podia deixar suas coisas com ele, aquele que nunca perderia ou venderia as suas 

coisas16! 

 ‘Deve ser isso. Você é uma mulher cruel’. 

 Weed uma vez mais tremeu depois de sugerir como os seres humanos podem empregar 

tais cálculos a fim de prosperar. Talvez fosse mera coincidência que a Demon Spear tenha a 

golpeado17. Esse lugar é a terra do gelo. Poderia ter sido má sorte e ela, por acaso, escorregou no 

gelo, quem sabe! Weed havia fechado os seus olhos no fim, tornando o que ele sabia ainda mais 

desconhecido. 

 ‘Poupando-me deliberadamente de propósito porque você acreditou que podia permitir-se 

morrer para, mais tarde, se aproveitar de mim. Isso mesmo. De modo algum isso foi um escorregão’. 

 A decisão impulsiva de Seoyoon foi, sobretudo, para proteger Weed. 

 Weed não viu isso desta maneira e pensou sobre o motivo conforme ele examinava o lugar 

onde Seoyoon morreu. Ele, em seguida, observou os itens prometidos que foram derrubados! 

 “Que diabos”. 

 No local da sepultura da Seoyoon estava o couro grosso criado a partir do couro de porco. 

Foi Weed que fez aquelas roupas para o inverno. Apenas isso foi derrubado.  

 ‘Itens exclusivos de alto calibre sequer caíram. Tão lamentável, quando eu tento eu apenas 

não tenho qualquer sorte’18. 

 Weed pegou as roupas de couro enquanto se queixava. Então, o Bone Dragon chegou para 

entregar a zombaria. 

 “Ohh! Homem tolo e presunçoso. Este é seu limite”. 

 As imensas asas do Bone Dragon batiam enquanto ele flutuava no céu! Uma pressão 

pesada do vento atingiu a neve ao redor e quebrou o gelo dentro das regiões. 

 Weed, assim como os poucos sobreviventes que restavam da expedição viu o poder agitar-

se dentro de seu estômago. Os membros da expedição estavam frustrados. 

 “Agora nós estamos acabados”. 

 “Ele está quase morto graças aos sacerdotes e magos, mas nós não temos um método de 

luta para lutar contra o Bone Dragon enquanto ele está voando no céu”. 

 Eles se sentiram completamente impotentes. 

 “Se não fosse a traição...” 

 Mesmo quando era tarde demais para se arrepender, não se podia ajudar! 

 Até agora, Weed criou muitos mortos-vivos a partir do solo. 

 Dulahan, Death Knight, Zumbis, Ghoul, etc. 

                                                           
15 NT = coisas desagradáveis que as pessoas dizem ou fazem a fim de prejudicar a reputação de alguém, 
geralmente quando ela não está presente. 
16 NT = Facepalm para o Weed, como ele pode ser tão burro, quando ele é tão lógico nas quests. 
17 NT = Mas que belo de um ...... 
18 NT = bem feito. 



 Contudo, esses monstros característicos são conhecidos por serem de pouca ajuda quando 

estão lutando contra um Bone Dragon voando no céu. 

 Era possível para os Skeleton Mages usarem magia, mas eles não infligiriam dano 

significativo contra o Bone Dragon. 

 A expedição sentiu-se desesperada enquanto assistia Weed. Não havia mais ninguém que 

pudesse lutar. 

 “Volte às suas origens. Retornem mortos-vivos!”  

 Weed memorizou o feitiço. Todos os mortos-vivos lutaram contra a força da terra conforme 

eles perdiam seus poderes e desabavam. O motivo foi para recuperar uma fonte de mana.  

 A expedição acreditou que Weed havia abandonado eles, aumentando a responsabilidade 

deles. 

 “Ah. Finalmente!” 

 “A menos que vocês morram, vocês não partirão”. 

 O Bone Dragon gargalhou aos seres humanos ridículos. 

 “Raça humana tola! Sinta a transgressão do tempo!” 

 Mas foi então que.... 

 “Bone Dragon, a sua mente ainda não percebeu? Você não pode ver o que está 

acontecendo?” 

 Weed não recuou nem um pouco enquanto ele insultava o Bone Dragon.  

 “É um absurdo pensar que eu irei encontrar o meu fim aqui, com quem que você acha que 

está falando?” 

 “Você, seu idiota!” 

 Weed tinha como objetivo intimidar o Bone Dragon com isso. 

 Para o Bone Dragon, comida com medo era desnecessária. 

 É claro, ele era conhecido como um monstro difícil de capturar. Normalmente, seria como 

bater em uma rocha com um ovo. A luta em si nunca teria começado! 

 Porém agora a situação mudou muito. 

 ‘Devido a batalha, a sua vida havia caído para menos de 20% e, com aquele monte de 

feitiços, não devia haver qualquer mana restante’. 

 Não havia razão para pânico. 

 Devido à excessiva perda de vida, uma quantidade significativa de força física e poder serão 

reduzidos. 

 Aparentemente, ele se gabava de um esplendor ultrajante, quando, na realidade, ele tinha 

enfraquecido significativamente. 

 O combatente sentiu a vantagem19. 

 Weed gritou: 

 “À batalha, Bingryong!” 

 Usando o Lion´s Roar20, o grito de Weed abalou o Vale da Morte. 

 Wareureureu! 

 Uma vez mais, o gelo acima do Vale quebrou e a neve caiu. 

 "Keurwarwarwarwarwa!" 

 E, em resposta, um grito rasgando o céu foi ouvido de longe. 

 Alguma coisa estava chegando. 

                                                           
19 NT = a versão americana fala em “fight” e não “fighter”, adaptei para ter sentido, levando-se em 
consideração que ‘luta/combate’ não sente nada. 
20 NT = Rugido de Leão. 



 No início, ele foi considerado como um passarinho, mas ele cresceu cada vez mais em sua 

forma! 

 Bingryong! 

 Bingryong emergiu enorme, de um tamanho de centenas de metros. Ele era quase tão 

grande quanto o Bone Dragon. 

 “Avante! Destrua-o!” 

 Sob o comando de Weed, Bingryong voou a uma tremenda velocidade enquanto ele investia 

em direção ao Bone Dragon. 

 Kwaaaaang! 

 Bingryong chocou-se contra o Bone Dragon! 

 O Bone Dragon, que outrora pairava no céu, tinha caído no chão. 

 Bingryong deu boas-vindas à grande oportunidade! 

 Contudo, Bingryong também rolou no chão. 

 Tal impacto enorme também enfraqueceu a sua condição. 

 “Eu irei lhe matar”. 

 “O criador ordenou a lutar. Eu irei lhe matar!” 

 Bingryong e o Bone Dragon odiavam um ao outro e lutaram ferozmente. 

 O Bone Dragon foi o primeiro a atacar. 

 Como um esqueleto com uma grande cabeça, ele de um uma mordida na lateral do 

Bingryong. 

 Quebrando cegamente o gelo em pedaços o eixo das asas foi finalmente ferido. 

 O ataque do poderoso Bone Dragon! 

 Porém, aquilo não parou Bingryong. Ele bateu as suas patas traseiras e a cauda dentro do 

corpo do Bone Dragon e, imprudentemente, cortou-o com o seu pé da frente. 

 “Keuaag!” 

 “Ahh! Isso machuca!” 

 O Bone Dragon gritou ao bombardeio do Bingryong. Enquanto seu corpo pesado ainda 

estava no ar, ele mordeu e cortou seu oponente.  

 A luta entre os dois dragões transformou a superfície em escombros de um tornado. 

Formidáveis ventos trouxeram uma enxurrada de neve e gelo, bem como um terremoto que fez 

levantar o impossível.  

 Weed calmamente assistiu a batalha entre o Bone Dragon e o Bingryong. 

 ‘O Bone Dragon enfraqueceu’. 

 O poder de Bingryong era forte o suficiente para empatar. Mesmo assim, ele estava até certo 

ponto ansioso para lutar contra o Bone Dragon simplesmente porque ele estava cansado de 

esperar.  

 Se o Bone Dragon estivesse em perfeita condição, ele teria subjugado o Bingryong em um 

instante ao rasgar o seu pescoço fora. 

 ‘A luta é uma simples questão de qual lado morre antes’. 

 Weed não era o tipo de apenas recuar e assistir. 

 “Wyvern-3! Avante!” 

 “Imediatamente, mestre!” 

 Os Wyverns não eram valentes o suficiente para ousar ficarem próximos ao perímetro do 

Bone Dragon. Eles apenas vieram e aceitaram seus destinos como um trajeto para evitarem morrer 

pelas mãos de seu mestre. 

 Weed escalou o topo do Wyvern. 



 “Voe. Nós vamos lutar”. 

 “Entendido mestre!” 

 Houve uma emergência quando eles estenderam suas asas. Weed investigou a respeito. 

 

- A força está reduzida devido ao frio. 

 

 O frio do céu do Norte foi muito duro para lidar com. No passado, havia um frio intenso à 

medida que eles pairavam nos céus. Porém, se eles esperassem, seria incerto se eles seriam 

capazes de matar o Bone Dragon. 

 ‘Não espere boa sorte. Lute você mesmo!’ 

 Abordo do Wyvern, Weed trouxe de volta a Dark Spear. 

 Para assegurar a destruição da vida do Bone Dragon, ele diretamente se envolveu no 

combate. 

 “Voem à máxima velocidade!” 

 Sob os comandos de Weed, os Wyverns bateram suas asas ainda mais violentamente. 

 Vento enlouquecedor! 

 Weed, em seguida, cruelmente lançou a Dark Spear em direção às costelas do Bone 

Dragon. 

 Furando através do campo de batalha, ela penetrou a barreira de vento que envolvia o 

Bingryong e o Bone Dragon. 

 Pakagak! 

 Extraordinária resiliência21, enquanto faíscas surgiram. 

 ‘A fonte de vida do Bone Dragon é a sua defesa. Em razão de sua extraordinária defesa e 

vida, ele não irá morrer. Então, como eu posso matá-lo?’ 

 Weed relembrou de muito tempo atrás quando ele aprendeu a usar a espada no dojo. 

 “Lee Hyun, você pode derrubar aquela árvore tão grande, que você não pode envolver os 

seus braços em torno dela, com a sua espada?” 

 À pergunta de Ahn Hyundo22, Lee Hyun balançou a sua cabeça. 

 Isso era impossível. 

 Não importa quão afiada a espada fosse, havia um limite na espessura das árvores antes 

que elas não pudessem mais serem cortadas. Especialmente no caso de árvores vivas, que 

resistiam a dezenas de métodos de cortes com machados. 

 Comparativamente, as armas com o atributo sagrado e das trevas23 não são apropriadas 

para cortar madeira.  

 “Golpear com uma espada é.... irracional eu penso”. 

 “Realmente? É difícil, mas não impossível. Seus irmãos mais velhos podem fazer isso. Com 

uma espada eles podem derrubar grandes árvores. Dentre os estagiários, isso é possível para cerca 

de metade deles”. 

 Lee Hyun estava confuso. 

                                                           
21 NT = capacidade que um indivíduo apresenta, após o momento de adversidade, conseguindo se adaptar 
ou evoluir positivamente frente à situação; é voltar ao estado normal. 
22 NT = Geomchi. 
23 NT = na versão americana está light/dark weapons, preferi deixar como atributo, pois por mais que o 
narrador esteja falando da vida real de Lee Hyun no dojo, acredito que ele tenha feito uma correlação com as 
armas de Royal Road. 



 “Como tal coisa é possível? Não importa quão bons eles sejam em manejar uma espada, a 

força necessária para realizar tal tarefa é irracional”. 

 “A espada estará cortando o ‘grão’24 da madeira”. 

 “Grão?” 

 “Em ambos, céu e terra, todas as coisas possuem ‘grãos’, então você simplesmente corta 

ao longo do fluxo. Sem ter que despender grande força, você pode cortar qualquer coisa que você 

quiser. Mesmo se for uma rocha ou metal, enquanto você cortar ao longo do ‘grão’, não é difícil de 

cortar”. 

 “Eu também posso fazer isso?” 

 “Se você fizer o esforço. Uma grande espada não nasce, ela é mitigada dezenas de vezes. 

Uma espada sozinha não é nada, mas uma espada dedicada por uma pessoa através do sofrimento 

pode cortar através de qualquer coisa no mundo”. 

 Ahn Hyundo falou ativamente de seu passado onde ele afiou a sua maestria com a espada 

diretamente a partir do campo de batalha durante a sua juventude. 

 Então, por acidente, ele mudou de rumo para uma história diferente em Royal Road. 

 Ahn Hyundo explodiu em gargalhadas. 

 “Em Royal Road, no Continente de Versalhes, havia muitos elementos interessantes. Nós 

procuramos e achamos um resultado similar”. 

 “Você está me dizendo se você seguir o ‘grão’, qualquer coisa pode ser cortada?” 

 “É significantemente diferente, mas sim. Depois de muita experiência o melhor método que 

nós descobrimos foi basicamente concentrar o poder em um único ponto”. 

 “Eu gostaria de saber o que você quer dizer com isso”. 

 Sem hesitação, Ahn Hyundo virou-se para dizer para Lee Hyun a respeito de Royal Road. 

Você pode empunhar uma espada em qualquer lugar lá. Era um jogo de realidade virtual que não 

ignorava essa qualidade. 

 Está escrito que as espadas são para proteger a si mesmo, disciplinar-se e cuidar de sua 

família. 

 Ele sabia o porquê Lee Hyun jogava Royal Road, então não havia razão de condená-lo.  

 “Eu irei lhe contar. A maneira que nós empunhamos a espada é diferente a cada vez que 

um monstro recebe o dano. Eu acredito que você sabe disso, correto?” 

 “Sim, o poder da espada varia quando corta áreas diferentes”. 

 Em Royal Road, você deve mover diretamente o seu corpo. 

 Em razão de você ter que mover o seu corpo para manejar a espada, o dano é dependente 

de vários fatores.  

 Postura e circunstâncias equilibradas, poder e velocidade, técnica, ataque e defesa dos 

monstros, todos estes elementos principais são determinantes para o valor do dano, juntamente 

com inúmeros elementos menores. 

 “Sim, essa é a principal razão. Estatísticas e níveis são importantes, mas a maneira de dar 

o dano máximo é através do ponto de convergência”. 

 “Isso seria atacar o ponto vital? 

 “Esse é um caminho aceitável, mas alguns não tem qualquer ponto vital para ser atacado. 

Contudo, até mesmo os monstros mais poderosos são obrigados a sucumbir à criptoanálise25. 

Esteja avisado, este método não é executado facilmente”. 

                                                           
24 NT = entenderão mais à frente. 
25 NT = é a arte de tentar descobrir o texto cifrado e/ou a lógica utilizada em sua encriptação ou chave - 
https://pt.wikipedia.org/wiki/Criptoan%C3%A1lise; aqui foi usado de maneira figurada no sentido de achar a 
resolução para aquele problema. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Criptoan%C3%A1lise


 Lee Hyun sempre teve dúvidas a respeito dos ataques ultrajantes dos Geomchis. Não 

importava quão similar uma profissão fosse das artes marciais, o dano era tipicamente mais forte 

em comparação. 

 Quando os níveis deles estavam próximos ao 50, eles adquiriram uma profissão do grupo 

de combate e rapidamente tomaram conta dos monstros, forçando Lee Hyun a se admirar. Então 

ele perguntou: 

 “O que é criptoanálise?” 

 “É quando você atinge o mesmo lugar de novo e de novo”. 

 “Isso eu sei. Quando você continuamente atinge uma parte, você pode causar um dano 

superficialmente maior até certo ponto”. 

 Ele tinha obtido informação sobre como caçar antes de começar em Royal Road. Em outras 

palavras, Lee Hyun usou este método para combater relativamente bem. Esse segredo não podia 

ser chamado de especial. 

 Ahn Hyundo simplesmente riu e falou da história fundamental. 

 “Você já viu golpes concentrados em um único ponto?” 

 “Mas isso não resulta em um efeito tão grande. Contudo, eu tenho certeza de que há outro 

significado em suas palavras. Você quer dizer, precisamente, bater naquele ponto novamente?” 

 “Você é rápido para entender. O lugar uma vez atacado, ataque-o novamente e ele irá, 

seriamente, enfraquecer posteriormente. Menor do que uma unha, menor do que um grão de arroz, 

foque todos os ataques naquele ponto26. Mesmo se lhe faltar força, você ainda pode destruir o 

monstro”. 

 Ahn Hyundo sabia que seus ensinamentos não eram algo que qualquer um poderia usar. 

Você deve manejar a arma com toda a sua força e atacar um ponto menor do que um grão de arroz 

repetidamente. 

 Mesmo contra alvo imóveis, há momentos em que você não estará confiante do sucesso.  

 Para os alvos energeticamente ativos como monstros, você deve prever e entender os 

movimentos relativos com antecedência e, no momento decisivo, você deve alinhar cada ação para 

explodir simultaneamente. 

 Um ser humano excepcional, é difícil até sonhar com tal condição. 

 Ahn Hyundo disse sem hesitação: 

 “Dezenas de milhões de milissegundos. Para trazer a espada para o combate e para a vida 

desaparecer, o tempo é para ser determinado. Naquele momento certo, não é impossível trazer a 

sua força vontade. Isso é possível porque os seres humanos não são máquinas”. 

 

Tradutor: barafael  

Revisor: barafael 

Fonte da tradução: http://royalroadweed.blogspot.co.il/2014/11/volume-10-chapter-4.html  

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

 

                                                           
26 NT = aqui está o significado daquele ‘grão’ falado anteriormente, é o tamanho microscópico do local que 
deve ser atingido inúmeras vezes para maximizar o poder de ataque. 

http://royalroadweed.blogspot.co.il/2014/11/volume-10-chapter-4.html
https://lmsnovelbr.wordpress.com/

