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CAPÍTULO 5 - Os Tesouros de Niflheim  

 

 Kaaaang! 

 Weed lançou a Dark Spear1 dentro das costelas do Bone Dragon2. 

 Apunhalada devastadora! 

 A Dark Spear foi perfeitamente cravada dentro das costelas, mas o corpo do Bone Dragon 

permaneceu intacto. 

 Ele permaneceu forte e sua aparência estava, em grande parte, inalterada, mas pelo menos 

a sua vida decaiu superficialmente. 

 Weed arremessou novamente a Dark Spear. Pouco antes do ataque, ele precisamente mirou 

de novo! 

 ‘Eu devo combinar minha respiração à lança. Relaxe os músculos. Esqueça todo o resto. 

Apenas um ponto está exposto. Largo. Ilimitado’. 

 Kaaaaang! 

 Desta vez houve uma ressonância ainda maior. 

 

- Golpe fatal atingido. Adiciona 29% de dano. 

 

 Weed empunhou a Dark Spear livremente em sua mão. 

 ‘Até que ele seja destruído!’ 

 Balançar, cortar e esfaquear. 

 Todos os ataques podem ser concentrados em direção a uma única localização. 

 Foco em um único ponto. 

 Peoseoseok! 

 Ao fim de cinco ataques, a costela do Bone Dragon quebrou em pedaços. 

 "Keuaaag!" 

 Bingryong estava lutando contra o Bone Dragon conforme este gritava em agonia. 

 “Seu maldito covarde! Morra!” 

 O Bone Dragon balançou a sua cauda, mas era muito tarde para Weed, que já tinha 

escapado com o Wyvern3. 

 “Meu ataque apenas começou”. 

 Weed embarcou no Wyvern e rapidamente voou para o céu negro. 

 Bingryong e o Bone Dragon estavam entrelaçados em sua batalha aérea conforme eles 

desferiam ataques um contra o outro. 

 Ainda danificado a partir do ataque anterior, a costela despedaçada do Bone Dragon 

permaneceu exposta. 

 As ações já eram difíceis no chão agora necessitavam de equilíbrio no ar, criando uma 

pequena lacuna para mirar sobre. 

 Era a hora de oferecer um pesadelo ao Bone Dragon, mas isso necessitaria de um incrível 

controle a curta distância. 

 Porém, Weed não estava confiante, dada a situação. 

                                                           
1 NT = Lança da Escuridão. 
2 NT = Dragão de Ossos. 



 

- Devido ao frio a força será reduzida por 16%. 

 

 A partir dos ventos frios que sopravam no topo do Vale da Morte, o corpo atingiu os seus 

limites. 

 A condição de morto-vivo o permitia suportar um pouco de frio, mas devido ao tempo 

congelante, sua força e estamina decaíam rapidamente.  

 O frio também causou tontura aos Wyverns, fazendo-os deslizar diversas vezes. 

 Se eles caíssem no chão gelado, suas vidas não podiam ser garantidas.  

 ‘Ainda que agora não reste muito’. 

 Weed leu os movimentos do Bone Dragon. 

 Ele finalmente alcançou seu limite depois de receber um tremendo dano da expedição e por 

Weed ter quebrado muitos dos ossos em seu corpo. Aparentemente, o tempo do Bone Dragon 

chegaria ao fim dentro de momentos.  

 Os Wyverns e o Geumini também esculpiram3 o Bone Dragon aqui e ali. 

 “Moscas malditas, vão-se embora, bastardos!” 

 O Bone Dragon lutou ferozmente a partir dos golpes. Mesmo assim, o ataque decisivo dos 

Wyverns, Bingryong e Weed não cessou. 

 Em razão de seu corpo ter sido envolvido com o do Bingryong, escapar era impossível. 

 Com uma dignidade solene o Bone Dragon apareceu, mas os magos da expedição foram 

arrastados brutalmente para o chão. Todavia, ele diligentemente demonstrou sua grandeza mesmo 

à véspera de sua morte. 

 “Vamos lá!” 

 Weed controlou o Wyvern e pousou sobre a cabeça do Bone Dragon. 

 “Hora de acabar com isso”. 

 Era um grande esforço bater no Bone Dragon enquanto estivesse em sua cabeça. 

Simultaneamente, Weed mirou a Dark Spear exclusivamente em um único ponto e atacou rápida e 

sucessivamente. 

 Kwak! Kwajik! Kwagwagwak! 

 

- Golpe fatal atingido. Adiciona 46% de dano. 

 

- Golpe fatal atingido. Adiciona 95% de dano. 

 

- Golpe fatal atingido. Adiciona 129% de dano. 

 

- Golpe fatal atingido. Adiciona 167% de dano. 

                                                           
3 NT = esculpir no sentido de atacar em um ataque de pinça, pacientemente, atacando de pouco em pouco e 
recuando, visando aumentar o dano gradualmente. 



 

- Golpe fatal atingido. Adiciona 215% de dano. 

 

 Golpear um pequeno ponto sucessivamente aumentou o dano exponencialmente! 

 "Keueoeoeo." 

 A resistência do Bone Dragon quase desapareceu completamente. Com sua vida caindo 

para baixo dos 10%, tornou-se ainda mais difícil se movimentar. 

 Mesmo assim, algum tempo restava até o fim do Bone Dragon. 

 Se ele fosse um monstro normal, ele teria perdido a vontade de lutar imediatamente, mas 

como era de se suspeitar, quando se lida com monstros enormes, particularmente monstros chefes 

nominados de uma região, ele mantinha uma tenacidade.  

 ‘Você sabe, tudo o que você está fazendo e me deixar cansado’. 

 Com o vento frio soprando, a estamina de Weed rapidamente diminuía à medida que ele 

lutava. 

 Dada as variáveis, se a batalha se prolongasse, o Bone Dragon podia escolher a 

autodestruição. 

 Weed gritou para o corpo visível no ar: 

 “Bingryong, use o seu sopro!” 

 “Entendido mestre!” 

 Bingryong tomou uma respiração profunda e exalou. 

 O Ice Breath4 que congelava tudo! 

 Sem nenhum lugar para escapar, o Bone Dragon mergulhou em direção aos pés de 

Bingryong no momento em que o sopro foi lançado. 

 Jjeojeojeojeok! 

 Naquele momento, o corpo do Bone Dragon ficou congelado e duro instantaneamente! 

 No seu estado normal, ele teria repelido o ataque até certo ponto devido a sua resistência 

mágica, mas com seu estado anormal, o Ice Breath literalmente congelou o corpo do Bone Dragon. 

 Foi então que.. 

 Weed pulou no ar e conforme ele aterrissava, ele lançou a lança para baixo com uma força 

esmagadora.  

 

- Golpe fatal atingido. Adiciona 122% de dano. 

 

 O alvo de outrora, o ponto foi atingido com precisão novamente. 

 "Keueoeoeo!" 

 A rachadura no crânio do Bone Dragon estendeu-se através de uma área cada vez mais 

ampla, por todo o caminho até a sua língua, momento em que o crânio quebrou em detritos de gelo. 

 

- Você subiu de nível. 

- Você subiu de nível. 

- Você subiu de nível. 

                                                           
4 NT = Sopro de Gelo. 



- Você subiu de nível. 

- Você subiu de nível. 

- Você subiu de nível. 

- Você subiu de nível. 

 

- O Bone Dragon Kurenbereu, que uma vez dominou o Vale da Morte, entrou em seu 

descanso eterno. 

 

- Devido à grande conquista, fama subiu por 230. 

- Carisma aumentou por 3. 

- Espírito de Luta aumentou por 2. 

 

 Muitas janelas de mensagens passaram através da cabeça de Weed. Algumas indicaram 

que seu nível tinha subido. Com a caçada bem-sucedida ao Bone Dragon, uma enorme experiência 

seria adquirida. Mesmo com o nível atual de Weed estando acima de 300, seu nível deveria ter 

subido por pelo menos 10, mas já que ele caçou o dragão juntamente com a expedição, a 

experiência foi dividida e ele recebeu um total de 7 níveis. 

 Contudo, havia algumas coisas ainda mais urgentes. 

 Adquirir itens! 

 Weed desceu para a superfície e correu para o local onde o Bone Dragon havia caído. 

 No topo da colina no Vale da Morte, todos os itens estavam por todo o local. 

 Alguns livros antigos, um monte de ossos e um escudo. 

 Syasyasyak! 

 Suas mãos se moveram rapidamente em direção aos itens com uma mentalidade de 

combate. 

 

- O peso atual excedeu a capacidade de força. 

Penalidade: 35% de aumento na taxa de consumo de estamina. 

 

 Apesar de ter se transformado na Origem do Esqueleto5, ele perdeu a força para adquirir os 

itens. 

 “Agora é a hora de encontrar a verdade a respeito do Império Niflheim”. 

 Weed finalmente desceu da colina para terminar o seu trabalho. 

 Lentamente. 

 Rastejando como uma tartaruga. 

 Devido à carga pesada, cada um de seus passos era feito com o máximo de cuidado. Suas 

pernas tinham de ser perfeitas para compensar a sua força insuficiente. 

 ‘Com todo esse sofrimento, é melhor eu conseguir alguma coisa boa’. 

                                                           
5 NT = nome da profissão que ele adquire após negar a morte. 



 A renda adquirida era o acontecimento de um grande negócio! 

 Quando Weed chegou na parte inferior da colina, ele determinou a sua recompensa. 

 “Identificação!” 

 

Emblema do Império Niflheim. 

Durabilidade: 5 

O significado do emblema é baseado na família imperial. 

Os cavaleiros reais leais do, outrora nobre, Império Niflheim ganharam respeito de 

todos. 

Pode ser anexado à armas e armaduras. 

Opções: 

+ 100 de Dignidade. 

+ 50 de Charme. 

+ 200 de Fama. 

 

Nobres de Niflheim #2 

Os esquemas feudais do Império de nobreza estão escritos no livro. Depois de eras, é 

desconhecido se eles são utilizáveis 

 

Ossos de Dragão apodrecidos. 

Durabilidade: 250/250. 

Grandes quantidades de ossos de dragão. No passado, foi especulado ser mais duro do 

que Mithril devido à sua própria fonte de mana, mas a partir de agora, ele é 

extremamente corrosivo. Ainda assim, ele é incomparável com minérios normais, tanto 

quanto materiais preciosos.  

Ferreiros irão reunir experiência excepcional a partir do manuseio dos ossos de dragão. 

Item de ferraria de primeira classe. 

Opções: 

Ajuda a aumentar a habilidade de ferraria. 

Quando manufaturada uma arma, ataque de envenenamento será adicionado. 

Pode criar uma armadura com uma resistência especializada. 

Odor ligeiramente desagradável. 

 

Ancient Shield6. 

Durabilidade: 300/300. 

Defesa: 86 

Escudo velho criado com um toque delicado. Nunca foi usado antes. Feito de Mithril e 

ossos de um animal desconhecido. Originalmente possui um espelho brilhante como 

                                                           
6 NT = Escudo Antigo. 



superfície que captura a luz. Depois de muitos anos, a sujeira agora o cobre. Devido à 

oxidação profunda depois de ser armazenado por muito tempo, ele está além de 

qualquer outra reparação. 

Restrições: 

Sacerdotes não podem usá-lo. 

Nível: 400 

Deve ser capaz de utilizar escudos. 

Opções: 

40% de Defesa Física. 

35% de Resistência Mágica. 

30 de Agilidade. 

+45 de Espírito de Luta  

- Todos as estatísticas relacionadas ao combate sobem por 7. 

- Aumenta o efeito adicional das habilidades por 20%. 

- Chance de confundir o inimigo. 

- Controle sobre os mortos-vivos reforçado por 25. 

Quando a durabilidade for reduzida, não pode ser reparado. 

 

 Quatro tipos de itens foram deixados para trás pelo Bone Dragon. 

 Recusando-se a abandonar sequer um único item! 

 Particularmente o Ancient Shield, um item excepcional de classe rara. Uma enorme defesa 

era extremamente útil em batalhas. 

 Em razão dele não poder ser reparado, ele seria abandonado quando a durabilidade 

acabasse. 

 ‘Dada a sua durabilidade extremamente alta, eu suponho que eu possa usá-lo por alguns 

meses, pelo menos’. 

 Se ele não for usado em caçadas normais, ele pode ser usado, até mesmo, por períodos 

mais longos. 

 Os itens que não podiam ser reparados eram difíceis de lidar com. Cada vez que ele é usado, 

seus nervos ficam no limite conforme a sua durabilidade diminui. 

 As pessoas procuram separadamente por itens raros a preços relativamente baratos, mas 

dado o grau de defesa e das muitas opções do Ancient Shield, ele poderia ser vendido por um valor 

bem alto.  

 ‘Os ossos de dragão apodrecidos podem contribuir, consideravelmente, às habilidades de 

ferraria e eles podem criar um monte de equipamentos necessários para se usar ou vender’. 

 Weed deu um sorriso sincero conforme ele, lentamente, descia a colina e entrava na caverna 

a partir da qual ele viu o Bone Dragon emergir. 

 Caverna arrepiante. 

 Uma caverna feita com gelo tão claro quanto o vidro. 

 “Então essa é a fonte do frio”. 

 Depois de ser enviado para o norte, era a primeira vez, depois de um tempo, que Weed 

encontrou um lugar tão frio. 

 “Se isto se arrastar por muito tempo eu irei congelar até a morte”. 

 Weed apressou seu passo conforme ele andava para dentro da caverna. Quanto mais fundo 

ele entrou, mais frio ficava. 



 Pinturas foram desenhadas nas paredes. 

 Os cavaleiros do Império de Niflheim pareciam estar lutando contra monstros. Cenas 

intensas descreviam cavaleiros e magos atacando da sua maneira hordas inteiras de monstros. 

 A última figura era de um mago de túnica azul abrindo uma caixa contendo algumas 

miçangas. 

 Então todos os monstros e humanos congelaram. 

 Olhando para as pinturas, Weed especulou: 

 ‘Elas estão falando a respeito da batalha final do Império Niflheim?’ 

 Não muito longe, no final da caverna, caixas foram colocadas lado a lado. 

 Caixas de ferro pesado. 

 Os padrões inscritos revelaram que elas eram tesouros nobres do Império Niflheim.  

 ‘Sorte grande’. 

 Weed estendeu a sua mão. 

 

A caixa está trancada. Uma chave é necessária. 

 

 Tremores severos surgiram sobre o osso do crânio de Weed.  

 ‘De jeito nenhum.... eles não podem ser sérios. Eu não penso assim’. 

 Weed uma vez mais tentou forçar a abertura da caixa. 

 Contudo, não saiu como planejado. 

 

A caixa está trancada. Uma chave é necessária. 

 

 Habilidade de desbloqueio de Aventureiros ou Ladrões. 

 Era uma habilidade essencial para abrir portas ou caixas fechadas. Porém, não havia tal tipo 

de habilidade para Weed. 

 Amaldiçoado com a profissão de Moonlight Sculptor7, não havia qualquer habilidade das 

profissões aventureiras. 

 ‘Esta porcaria de profissão, ela é tão inútil’. 

 Weed lutou duramente para superar a tristeza. Contudo, próximo as caixas estava um 

pequeno papel. Weed o leu. 

 Eventos narrando os últimos seis anos do Império de Niflheim. 

 “Nosso Império Niflheim foi invadido por hordas de monstros”. 

 “Florestas do Norte, não há dúvidas de que os monstros vieram a partir das Dark Forests8”. 

 “A capital imperial ardente entrou em colapso”. 

 “Os leais cavaleiros e soldados entregaram as suas vidas, mas não foi suficiente para lidar 

com tantos monstros”. 

 “Assim, como um último recurso, nós conduzimos os monstros para o centro do Vale”. 

 “As miçangas quebradas da Serbian Witch9”. 

                                                           
7 NT = Escultor do Luar. 
8 NT = Florestas da Escuridão. 
9 NT = Bruxa Sérvia. 



 “Transmitidas de geração em geração dentro da família real do Império, os objetos 

amaldiçoados foram usados para combater os monstros”. 

 E, finalmente, envolto dentro do papel, estava uma chave dourada. Weed abriu as caixas 

imediatamente com a chave.  

 A primeira caixa continha ouro e joias, preenchida até a borda. O ouro brilhava e as joias 

eram deslumbrantes. 

 ‘Isso tem que ser pelo menos 150.000 moedas de ouro’. 

 Não importa quão poderoso você seja, você não pode ignorar um tesouro. 

 Weed encaçapou todos os tesouros que haviam dentro da caixa, sem restrição.  

 

- O peso atual excedeu a capacidade de força. 

Penalidade: 59% de aumento na taxa de consumo de estamina. 

 

 Na segunda caixa, vários materiais estavam reunidos. 

 Minérios para a manipulação de um ferreiro, bem como panos e couro para costurar. 

 ‘Nada deve ser deixado para trás’. 

 

- O peso atual excedeu a capacidade de força. 

Penalidade: 78% de aumento na taxa de consumo de estamina. 

 

 A terceira caixa continha armas e armaduras do Império de Niflheim. 

 Armas antigas velhas salpicadas com poeira. Com lâminas enferrujadas, um péssimo 

desempenho era garantido a acontecer. 

 As roupas também eram desatualizadas e pareciam que desmoronariam quando fossem 

tocadas. 

 ‘Mesmo roupas velhas também podem ser usadas!’ 

 Weed as embolsou também. 

 Dentro da última caixa restante continham as miçangas quebradas da Serbian Witch.  

 O objetivo da expedição! 

 A partir das miçangas quebradas da Serbian Witch fluiu um frio inimaginável. 

 Weed sabia muito bem que ele tinha que desistir das miçangas. 

 Se você fosse capaz de vende-las, você poderia conseguir um monte de dinheiro, mas em 

vez disso, a sua vida era mais preciosa. 

 ‘Eu morrerei no momento em que as tocar’. 

 As miçangas quebradas da Serbian Witch possuíam uma inacreditável magia de gelo. O 

corpo seria transformado em gelo como um efeito colateral por tocá-las sem proteção. 

 Assim, a fim de prevenir o pior, ele teve que abandonar a sua ganância excessiva. 

 “Embora seja muito ruim”. 

 Weed olhou fixamente para as miçangas quebradas da Serbian Witch. 

 Objetos com capacidades especiais de combate não eram classificados como pilhagem10, 

mas eles também eram itens alvos da expedição. 

                                                           
10 NT = itens derrubados de monstros ou de missões. 



 Esses arrependimentos duradouros não podem ser ajudados. 

 ‘Tem que ser um item raro, pelo menos.... a contrário dos rumores, você podia possuir uma 

habilidade mesmo se você não tivesse conhecimento a respeito dela’. 

 Você arriscaria a sua vida para agarrar isso, mas a cada passo você se move em direção à 

morte, o que significa que você não pode se mover. 

 ‘Devo pegá-las de qualquer maneira?’ 

 Weed era ganancioso como esperado. 

 Quando se enfrenta fantasmas mortos, cuidado deve ser tomado. 

 Ele pegou uma pequena miçanga em sua mão, a uma velocidade extremamente baixa. 

 Hwaaaag! 

 Então um frio foi derramado a partir da miçanga quebrada da Serbian Witch. 

 

- Devido ao frio, você foi paralisado por 13 segundos. 

Depois que a paralisia é lançada, provável chance de se desenvolver em um resfriado 

aumenta por 25%. 

 

 Situação de resfriado. 

 "Ah-choo!" 

 Weed foi, finalmente, capaz de desistir das miçangas. 

 Na verdade, mesmo se ele as obtivesse, ele não teria outra opção a não ser colocar o objeto 

sobre o altar dos Deuses para afastar o calor do continente. 

 Embora dedicado à expedição apenas por um tempo, Weed ainda pertencia a ela, então sua 

contribuição seria recompensada. 

 Weed esperou até que a paralisia fosse lançada e escapou da caverna. Houve um peso 

considerável sobre os seus passos ao sair. 

 

*** 

 

 Hall da Fama! 

 O número de telespectadores cresceu exponencialmente até que ultrapassou a marca de 

um milhão. Considerando cada transmissor e o tempo real de transmissão, havia, pelo menos, 20 

milhões de telespectadores. 

 "Hugelgelgel!" 

 “Onde está a minha cabeça?” 

 “Humanos. Muitos humanos vivos que eu quero comer”. 

 A inacreditável batalha dos mortos-vivos. 

 

- Essa é a magia necromante? 

 

- Eu nunca achei que os mortos-vivos assustadores teriam tanta vantagem na batalha. 

 



- Cadáveres continuam a se acumular, criando mais servos mortos-vivos. 

 

 Através do vídeo, a profissão Necromante explodiu em popularidade. 

 Sempre que o exército de monstros mortos-vivos, liderados por Weed, predominaram, os 

fóruns estouravam em apoio. 

 Porém, depois dos monstros subjugarem a expedição, poucas pessoas que podiam 

continuar a lutar permaneceram. 

 

- Parece realmente difícil. 

 

- É muito difícil, mesmo para Weed. O Bone Dragon é realmente forte. 

 

- Maldição. Se não fosse a traição... 

 

- Ainda assim, foi uma batalha maravilhosa. 

 

 Nada era esperado de Weed porque era simplesmente muito irracional. 

 As atividades do exército de mortos-vivos e dos Geomchis eram de tão grande qualidade, 

que muitos estiveram satisfeitos por um longo tempo. 

 Contudo, não deu certo como eles esperaram. 

 Do nada, um Dragão de Gelo apareceu! 

 A magnífica cena da luta, em que Bingryong ficou preso com o Bone Dragon foi inesquecível. 

 “Por favor. Por favor!” 

 Eles estavam rezando para o filme do Hall da Fama com Drum e os magos. 

 A fim de que a expedição tenha sucesso, eles tinham que pegar o Bone Dragon de alguma 

forma. 

 Quando ele não caiu, eles ficaram horrorizados. 

 Então Weed apareceu segurando a Dark Spear enquanto ele voava sobre um Wyvern. 

 Era complicado voar através do ar em Wyverns. Era extremamente difícil de fazê-lo 

enquanto estivesse usando magia simultaneamente, mas isso era apenas parte da dificuldade. 

 Não importa qual ataque, os ossos do Bone Dragon não tinham a expectativa de quebrar. 

 Nos fóruns houve um alvoroço enorme, diferente de qualquer outro. 

 

- Isso nunca aconteceu quando Oberon e os outros guerreiros golpearam o Bone Dragon. 
Qual diabos é o nível dele11? 

 

                                                           
11 NT = Nível do Dragão. 



- Parece ser, pelo menos, acima dos 400. 

 

- Como ele fez aquilo? Usando magia para infligir dano? Eu não posso acreditar que a 
vida dele iria cair daquela forma. 

 

Até agora, o Bone Dragon tinha enfraquecido consideravelmente a partir da batalha, 
mas para danificar o corpo ao ponto de quebra-lo era totalmente inesperado. 

 

 Estatística, níveis e maestria de habilidade, é natural usar elas como ponto de referência até 

certa medida. 

 A cena que Weed mostrou no vídeo da transmissão era tão inacreditável ao ponto de fechar 

a boca de todos os telespectadores. 

 Porém, eles logo descobriram a razão. Weed foi visto batendo repetidamente apenas em 

uma determinada área. 

 

- Atacar o mesmo ponto! Isso irá aumentar o dano provocado. 

 

- Cryptanalysis12, ela aumenta o dano e neutraliza completamente a defesa do 
oponente. Teoricamente é possível, mas eu não posso acreditar que ele pode usar isso 

na prática desta forma! 

 

- Bater em um único lugar realmente faz o seu dano ficar mais forte? 

 

- Ele realmente bateu apenas em um único ponto? 

 

 Algumas pessoas apareceram e responderam as questões. 

 

- Em minha experiência, eu, de alguma forma, ataquei o mesmo lugar e produzi um 
dano adicional. Foi tão incrível que eu tentei novamente depois, mas sem sucesso. 

 

- Você deve golpear o ponto perfeito novamente. Se houver até mesmo o menor erro irá, 
provavelmente, falhar. 

 

                                                           
12 NT = explicações nas notas do capítulo anterior. 



- Isso geralmente não é aplicável aos monstros menores. É mais fácil quando se lida com 
os monstros maiores e mais lentos porque você está mais propenso a enfraquecer áreas 

específicas com o mesmo ataque. 

 

 As pessoas observaram de perto os atos de Weed. Certamente, ele de forma infalível e 

repetida atingiu apenas o mesmo ponto. 

 Enquanto no ar, em cima de um Wyvern, ele rapidamente empunhou a sua arma e 

precisamente golpeou a mesma posição! 

 Isso aconteceu por não significar que era uma tarefa fácil. 

 Usando todo o seu poder para manejar a sua espada e golpear exatamente apenas um 

único ponto. Cortando perfeitamente, balançando e esfaqueando continuamente. 

 Ataques como raios com incrível precisão! 

 Excelente flexibilidade e movimentação, ela era uma técnica fabulosa.  

 

- Bem... 

 

- Esse é o Weed-nim. 

 

 Cada vez que os ossos do Bone Dragon quebravam, a admiração vinha à tona. 

 E, finalmente ao término do grande esforço, quando o Bone Dragon morreu, emoção e 

excitação preencheram o ar. 

 Sentiu-se como se fosse uma mentira que o monstro avantajado e perigoso havia morrido. 

 A expedição, Bingryong, os Wyverns e o Vampiro Tori, todos atacaram, mas foi Weed quem 

destruiu o Bone Dragon.  

 Ao ver a realidade incrível, os sobreviventes da expedição aguentaram lá, estupefatos. 

 Weed, entretanto, moveu-se lentamente. Ele entrou em uma caverna dentro do Vale da 

Morte e, depois de um tempo, saiu, andando lentamente para longe da terra coberta por neve. 

 Ombros solitários e reclusos de um aventureiro. 

 Ao longe, ele deixava passos pesados conforme ele partia. 

 Aqueles da expedição, que ainda estavam vivos, acordaram e começaram a se mover. Na 

caverna que eles viram Weed entrar, eles descobriram uma caixa aberta com as miçangas 

quebradas da Serbian Witch. 
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