Volume 9
CAPÍTULO 10 - A Invasão
Sswaaaa!
Debaixo da cachoeira de tirar o fôlego, cinco homens estavam brandindo suas espadas.
"14.930.641!"
“14.930.642!”
“14.930.643!”
Os homens com a espada em punho estavam gritando números astronômicos!
Eles eram os Geomchis.
Geomchi, Geomchi2, Geomchi3, Geomchi4 e Geomchi5!
Depois de se despedirem de Pale e o restante do grupo, eles foram bem no fundo das
Cordilheiras Yoroki para praticarem com suas espadas.
Geomchi3 balançou sua espada alegremente.
“Apenas homens fortes são populares no mundo! Os homens fortes não precisavam ter
medo ou sofrerem de qualquer coisa”.
Na realidade, homens fortes não eram os conquistadores que eles acreditavam a partir das
histórias. É claro, mulheres da mesma idade tinham medo deles, mesmo suas mães e irmãs mais
novas tinham medo.
Todos os dias eles praticavam com seriedade seus manejos de espada.
“Mãe, por favor me dê um pouco de comida!”
Geomchi3 gritou no momento em que ele chegou em casa. Ele estava com muita fome.
“Oh, certamente, eu irei lhe fazer um pouco. Apenas espere por um momento...”
Contudo, enquanto cozinhava, sua mãe tremia com medo.
Dominar a espada também disciplinava a mente e o corpo e isso significava ajudar a viver
honradamente. Embora não houvesse nenhum caso grave de comportamento malicioso em direção
à sua família, as mudanças em sua aparência e voz eram suficientes para assustar a sua mãe.
Este era apenas o começo.
Há alguns dias ele apenas gritou sem pensar:
“Eu estou com fome!”
“Kkkkaaaaaaaaaaackk!*
Crash1!
Sua mãe derrubou a tigela que ela carregava e gritou.
Embora ela adorasse seus filhos, ela sofria com medo ao assistir sua criança ficando mais
forte dia após dia.
Em razão disso, Geomchi3 efetivamente considerou abandonar a espada e sentou sozinho
para ter uma conversa com seu pai.
“Pai.”
“Sim? Fale. Conte-me o que você quer.”
“Você vai me ouvir?”
“Por que você está tão sério? O pai irá escutar...”
“Eu estou planejando parar de estudar a espada, seguir seus passos e trabalhar”.
“Keoheok!! Você está dizendo que você quer ser como eu?”
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O pai de Geomchi3 conduzia uma fábrica de arroz.
A loja recebia muitos pedidos via internet, incluindo grandes supermercados. Eles
costumavam contratar muitos trabalhadores para ajudá-los com a loja.
De acordo com o julgamento de Geomchi3, o trabalho da família parecia estar indo bem.
Porém seu pai apenas balançou a sua cabeça.
“Isso não está certo. Você tem que fazer o que você quer. Estude a espada. Quais são os
seus pensamentos sobre estudar no exterior? Por cerca de 10 anos...”
“...”
Os traumas mentais de infância de Geomchi3 não terminavam aí. Era difícil para ele olhar
para si mesmo no espelho depois de lavar o seu rosto, mas sua família foi cuidadosa para não ferir
os seus sentimentos.
Geomchi4 não era diferente.
No ginásio, andando pelas vielas.
“Hey você! Venha aqui e dê uma olhada nisto”.
Ele foi chamado pelo valentão do bairro e fazia parte de uma gangue no colegial. Ele estava
fumando cigarros e mascando chicletes.
Geomchi4 lentamente levantou sua cabeça e o olhou diretamente nos olhos:
“Me desculpe”.
“Eu cometi um erro”.
“Me poupe...”
O valentão rapidamente apagou o cigarro e se desculpou.
Rumores foram espalhados a respeito de Geomchi4 ser um bandido e que ninguém jamais
deveria mexer com ele durante seus dias de juventude.
Geomchi5 também tinha a sua situação.
A carteira de identidade saiu não muito tempo antes de seu segundo ano do ensino médio
e o governo começou uma operação de limpeza de larga escala contra membros de gangues.
Em razão de sua fisionomia carregada e ameaçadora, enquanto ele estivesse andando na
rua, houve um tempo em que ele era preso e arrastado até a delegacia.
Era definitivamente uma situação em que ele deveria ficar nervoso, mas ele se continha.
Principalmente porque entre os bandidos que eram arrastados para a delegacia, muitos eram
esmurrados por toda a parte por Geomchi5!
Os Geomchis, que estavam escondendo todas as suas experiências dolorosas, encontraram
esperança em Royal Road.
Geomchi2 falou:
“Este lugar pode ser o nosso paraíso”.
“Isso mesmo. Sahyung2”.
“Se nós aumentarmos o nosso nível então nós poderemos encontrar garotas!”
Geomchi3 e Geomchi4 disseram em voz alta.
Há um monte de homens solteiros atualmente. Contudo, para aqueles caras que nunca
tiveram um único encontro, uma “mulher” era um problema muito urgente.
As únicas mulheres que eles conheciam eram as suas mães e aquelas que faziam parte de
sua família. Eles eram homens ingênuos que nunca haviam beijado uma garota.
Os olhos de Geomchi3 brilharam:
“Portanto, vamos dar tudo de nós. Nós não podemos perder nosso tempo ociosamente”.
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“Okay, eu entendo!”
Geomchis treinaram no fundo das montanhas e vales.
Eles caçaram monstros para aumentar os seus níveis. Eles abraçaram o conselho que Weed
havia dado a eles.
Na investigação deles sobre o método para se tornarem um mestre, Weed respondeu:
“Vocês apenas têm que trabalhar duro”.
Era um conselho muito simples.
Geomchi2 foi o único que veio e pessoalmente perguntou. Já que ele estava perguntando a
um discípulo muito mais jovem, embora isso machucasse o seu orgulho, o desejo urgente tinha uma
importância muito maior.
A esperança de velhos solteiros de conseguirem se casar mesmo que um dia mais cedo!
“Há alguma maneira que nós podemos utilizar para aumentar nossos níveis e fama mesmo
que um pouco mais rápido?”
“Hmm, se é isso o que você pretende, não há outra maneira do que o trabalho duro. Você
tem que colocar mais esforço do que os outros”.
“Que tipo de esforço nós devemos realizar? Se for caçar monstros, nós temos confiança
nisso”.
Lutar tornou-se uma segunda natureza para Geomchi2, tanto quanto dormir ou comer eram.
Os monstros de Royal Road tinham uma série de ataques padrão. Os lobos favoreciam
ataques frontais e os ladrões usavam punhais revestidos de veneno. Em casos onde os monstros
empunhavam machados, teria que tomar cuidado com os ataques rápidos e diretos.
Em razão dos Geomchis calcularem o tempo individualizado das armas deles e os
movimentos dos inimigos, eles eram capazes de caçar mais eficientemente.
Weed contou o seu segredo pessoal:
“Vocês devem, sinceramente, trabalhar duro. No caso do mestre ou dos sêniores, vocês
podem aumentar a suas defesas até certo ponto ao vestir melhores equipamentos”.
Geomchi2 assentiu com sua cabeça. Depois de vestir itens defensivos, o dano tomado de
monstros diminuiu tremendamente.
“Você está correto. É muito melhor vestir uma armadura”.
“Já que ela é pesada. Ela entorpece seus movimentos, mas esse é um sacrifício para uma
defesa melhor. Além de que, se você tomar um monte de golpes de vez em quando, você pode
aumentar a sua Resistência e seu Espírito de Luta, que irão ajudá-los a longo prazo. Entretanto,
isso irá doer um pouco”.
“Tomar golpes muitas vezes.... se você quiser dominar a espada, é algo que todo mundo
tem que experimentar. E o que mais?”
“Deve ser bom se você puder complementar a sua fraqueza desta forma. Contudo, para
aumentar o seu nível realmente rápido, você deve ter dano alto”.
“Hmmm, você está certo. Você tem que ter um dano alto para caçar rapidamente. Porém,
como você lida com isso?”
“Você tem que aumentar sua habilidade com a espada”.
A importância das habilidades em Royal Road não podia ser subestimada. Foi revelado que,
mesmo o jogador de nível mais alto, BardRay, tinha uma habilidade com a espada apenas no nível
avançado 4.
Poderiam haver muitas razões para isso.
Enquanto liderava um grande grupo principalmente para caçar monstros que davam um
monte de experiência, não haveria oportunidade suficiente para brandir uma espada. Em razão dele

priorizar o uso de habilidades poderosas em vez do manejo básico da espada, as proficiências de
suas habilidades estavam em uma extremidade inferior.
A arte do manejo da espada era o básico da batalha.
Dependendo do nível de habilidade de uma espada, ela pode exercer um enorme poder de
ataque.
Os Geomchis tinham um único objetivo.
Dominar a espada!
Também para pavimentar o caminho para a próxima geração de espadachins.
O objetivo era desafiar o impensável.
O plano era simples. Enquanto dominavam o manejo da espada, eles também poderiam
aumentar os seus níveis.
Sempre caçando monstros do mesmo nível ou levemente mais altos do que o deles próprios.
Depois de dominar o manejo da espada, o dano resultante durante as caçadas estava esmagador.
Isso fez com que seus níveis subissem mais rapidamente.
Embora Weed tenha gasto um monte de tempo em outras habilidades, ele não ficou para
trás dos outros devido a isso.
Weed deu este conselho, que não era nada espacial. Se você jogou Royal Road então você
teria sempre que saber disso.
Porém, nem todos poderiam seguir este conselho.
A maioria das pessoas que jogavam Royal Road estava fazendo isso apenas por diversão.
Apenas menos de 10% dos jogadores jogavam com o propósito de caçar. Este não era um número
a ser ignorado, a quantidade de esforço feito por estes 10% era muito maior.
Muitas pessoas não poderiam manejar uma espada por 18 horas seguidas. Quem poderia
por 1 mês, 2 meses ou 3 meses?
Muito provavelmente, muitos não seriam capazes.
Porém, para os Geomchis isso era possível.
Quando eles não estivessem fazendo o seu trabalho favorito, não se sentiriam alegres.
“Eu tenho segurado uma espada todos os dias desde que eu tinha 7 anos até agora, aos
meus 35 anos de idade”.
Enquanto os Geomchis estavam próximos às árvores da cachoeira, monstros renasceriam
algumas vezes e eles brandiriam suas espadas, transformando-se nos verdadeiros monstros.
Enquanto estava aprendendo o caminho da espada, Geomchi3 ocasionalmente via os
olhares fixos de questionamento de seu professor.
A espada!
Ele era o estudante mais entusiasmado quando ele segurava uma espada. Sempre que ele
sentia os olhares dos outros estudantes ele corava.
“Royal Road não tem regras que restrinjam as pessoas mais velhas, correto? Nós ainda não
somos casados...”
***
Weed caçou de dia e de noite.
Devido à estátua “Warm Lovers”3 eles não ficaram resfriados e aumentaram a velocidade de
sua caçada.
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Desde a luta contra os Ice Trolls, Lamias e os outros monstros no penhasco, quatro dias
haviam passado. Em razão dos Dibase Priests, o Death Knight4 e os Vampiros tinham perdido cerca
de metade de suas forças.
A situação era que a ameaça dos monstros havia diminuído!
“Aqueles monstros esmagaram as plantas e a maioria delas desapareceu”.
De manhã cedo Weed teve que retornar para dentro do Vale da Morte para plantar as
sementes.
“Identificar!”

Sementes de Madeira Élfica:
Durabilidade: 1/1
Uma semente de uma variedade de flores, árvores e ervas.
Embora as sementes sejam muito raras, a maioria delas está em boa condição.
Devido a benção dos Elfos, elas podiam ser semeadas em qualquer lugar, mas elas
cresciam mais rápido em lugares férteis.
Quantidade: 100.000

Havia tanto quanto cem mil sementes diferentes.
Weed puxou a faca de esculpir de Zahab e olhou para o céu.
Uma quantidade inumerável de estrelas estava brilhando.
O ar fresco e a brisa fria.
Esse foi um dia muito quente no Norte.
“Esse é um bom clima para plantar sementes”.
Weed agachou-se no chão e começou a cavar um buraco com sua faca. Weed usou a faca
de Zahab como uma espátula.
Quebrar o gelo, desenterrar a sujeira e plantar a semente.
“Você deve crescer bem”.
Ele dividiu moderadamente as sementes e as plantou de acordo com o tamanho.
Para as sementes grandes ele as plantou espaçadamente. Para as plantas mais leves, ele
cuidadosamente as juntou e plantou.
Weed tinha alguma experiência. No passado, ele cuidou de uma pequena plantação.
Verdade seja dita, ele não poderia sequer imaginar comprar ingredientes para os pratos
secundários!
Alface, brotos de feijão, esses eram legumes que cresciam em um pequeno quintal e depois
eram comidos.
Manter o florescer das plantas era muito fácil. Uma vez que elas germinassem, as plantas
crescem rapidamente. Quando esses legumes forem misturados com arroz e massa de pimenta
quente cria-se um prato maravilhoso. Dez mil won5 não é muito caro para um restaurante, mas
desta forma, poderia ser utilizado de forma mais eficiente.
Mesmo para uma Macieira6, duas árvores seriam plantadas e todas os frutos seriam
consumidos.
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Tendo vivido assim, plantando sementes em um solo adequado.
Apenas para essas pessoas que são tolerantes e usam o trabalho duro!
Weed plantou sementes de lugar em lugar e, após uma hora, ele ficou preocupado que o
broto não tivesse quebrado a superfície. As plantas germinaram e absorveram os nutrientes ao
redor delas, crescendo a uma notável velocidade.
1 dia, 2 dias, 3 dias....!
A medida que o tempo passava e os monstros no Vale da Morte diminuiam, a área onde as
sementes foram plantadas aumentava, pouco a pouco. Plantas verdes desnorteantes cresceram
aqui e ali, como ervas daninhas. A maioria cresceu na forma de plantas floridas, mas algumas
cresceram como árvores.
Weed lutou contra monstros enquanto ele esperava pelo crescimento das árvores e plantas.
Não era necessário aniquilar todos os monstros. Porém, a fim de se certificar que nenhum
pisaria sobre as plantas ele teve que destruir todos eles.
Weed plantou por toda a área que os Vampiros. Death Knight, Bingryong e Wyverns
defenderam. Eles arranjaram a defesa para as plantas. Naquela hora, Alveron também foi de grande
ajuda.
Alveron plantou cuidadosamente as sementes.
“Weed-nim7”.
“Sim?”
“A Deusa Freya gosta do nascimento de uma nova vida. Você se importa se eu rezar por
uma colheita abundante?”
A Deusa Freya era o símbolo de abundância. Portanto, se Alveron rezasse isso aumentaria
o efeito das plantas colhidas em duas vezes ou até mesmo três vezes.
“A fim de que elas cresçam rapidamente... por favor reze”.
“Sim”.
“Misecordiosa Deusa Freya, pelo poder da terra concedei para essa colheita a tua
recompensa”.
As árvores começaram a crescer rapidamente depois da prece de Alveron. Quando o Sol as
atingiu elas sugaram os nutrientes que as cercavam e cresceram a uma velocidade notável. Com
apenas a benção dos Elfos tal velocidade seria impossível.
Logo as árvores mantiveram frutos abundantes. Havia frutas comuns como maças, uvas,
pêssegos, ameixas, nozes, castanhas e bolotas8. As árvores continham uma grande variedade de
frutas.
Weed também foi capaz de colher trigo e arroz.
“Finalmente, é hora de comer”.
Weed recolheu o fruto.
Maçãs geladas. Pêssegos gelados!
Depois de cortar e afastar a camada dura, congelada, o restante das frutas era delicioso.
Weed desenterrou batatas, batatas doces e, até mesmo, ervas medicinais.
Ervas vermelhas ajudavam a curar mais rápido as feridas. A mais abundantes eram as ervas
amarelas, que aumentavam a recuperação de estamina.
“Salada de Fruta, chá de ameixa e pão poderia ser feito com castanhas”.
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Como um cozinheiro, Weed poderia fazer diferentes pratos. Sobremesas poderiam
aumentar as estatísticas ainda mais quando consumidas. Como as árvores bloqueavam o vento
frio, a área tornou-se mais conveniente.
Como se preenchido com o desejo de Weed, o solo do Vale da Morte tornou-se inundado
com flores e árvores. Plantas cresceram até a fronteira do território dos monstros. Árvores não
cresceram para além de um limite determinado.
Onde o forte vento frio do Vale da Morte soprava, plantas não iriam crescer.
“Há alguma coisa aqui”.
Weed olhou do penhasco acima em direção ao Vale da Morte, localizado abaixo.
A área estava bloqueada com o gelo.
Dentro da parte mais profunda do Vale da Morte havia um enorme vento frio soprando.
Tão acessível quanto possível o penhasco não deixou que ele chegasse mais próximo. A
maioria do vento frio soprou para cima, em direção ao céu.
Mesmo com os efeitos da comida quente e da estátua, o vento era insuportavelmente frio.
“Para completar a missão nós temos que viajar mais distante...”
Weed não poderia avançar do penhasco. Ele teria que entrar a partir da frente do Vale da
Morte.
Duas missões em uma. A fim de investigar o vento que estava soprando sobre as plantas
no Vale da Morte, Weed teria que ir mais adiante.
“O problema são os monstros...”
Os monstros nativos do Vale da Morte!
Eles estavam com cerca de meados do nível 300. Porém seria uma história totalmente
diferente quando os chefes aparecessem.
Com esta quantidade de monstros fortes, o nível do chefe deles deveria ser muito mais forte.
Você não pode sequer imaginar o problema no momento, seria diferente dependendo de quais
monstros aparecessem.
“Esta é uma região especial na história da queda do Império Niflheim. Então não seria
incomum se extraordinários monstros aparecessem”.
Weed sentiu uma sensação alarmante.
Os chefes devem ser, pelo menos, tão fortes quanto Tori ou até mesmo mais fortes do que
Lich Shire!
***
Enquanto isso a Expedição ao Norte, liderada pela Guilda Cold Roses, sofria enquanto eles
se moviam. Então, um dos rangers9 observou um caminho.
“A posição que outrora foi o maior castelo da Vila do Norte foi encontrada. Porém, nós ainda
temos que adquirir qualquer informação relacionada ao nosso objetivo. Talvez maiores informações
possam ser encontradas ao andar ao redor da cidade e do castelo”.
Drum fez o relatório com uma voz fraca. O líder da guilda Oberon escutou o Mago Drum
conforme ele terminava:
“Nós não podemos explorar aquele caminho. Eles já estão falando ressentidamente sobre
nós”.
Se não fosse pela reputação de Oberon e pelo poder da guilda, as queixas saturadas a
respeito da expedição teriam sido suficientes para destruí-la.
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Doreum assentiu com sua cabeça em concordância:
“Então, há apenas um caminho”.
“Apenas um?”
“A melhor opção é mover-se para um local mais alto. Sendeim Valley. Nós iremos para o
que os residentes chamam de Vale da Morte”.
As pessoas ficaram abismadas, de olhos arregalados, à nova destinação deles no mapa.
O mapa do terreno da Região do Norte foi concluído através do reconhecimento direto. Os
aldeões foram ouvidos, mas os interiores não foram explorados. De fato, apenas o nome e a
localização poderiam ser vistos no mapa básico.
Kerberos achou o Vale da Morte. Ele estava em um lugar isolado ao extremo Norte do
Continente do Norte.
“Um lugar próximo a capital do Império Niflheim. É próximo ao Bent Castle 10. Existe uma
razão para que nós devamos ir?”
O Ranger simplesmente respondeu:
“Porque aquele lugar é muito frio”.
“Ele é frio?”
“Sim. É a parte mais fria do Continente do Norte. Tente lembrar se você tem algo que pode
reduzir a temperatura do continente. Julgando pelos rumores, talvez o colar da Serbian Witch11
esteja quebrado”.
“O colar de miçanga12 de vidro quebrado da Serbian Witch!”
A Serbian Witch que apareceu na história do Continente de Versalhes.
Ela fez muitas coisas. As miçangas quebradas da Serbian estavam entre os itens únicos de
mais alto grau já registrados.
“Eu não posso ter certeza, mas, de acordo com a informação que nós recebemos dos
viajantes e dos residentes, o Continente do Norte não era uma área originalmente tão fria”.
“Você está dizendo que a razão para o Norte ser tão frio é devido as miçangas quebradas
de Serbian, correto?”
“É provável que este seja o caso”.
Os olhos de Oberon, Drum e Kerberos se encontraram.
Naquele momento, eles não tinham uma opção melhor.
Oberon decidiu:
“Okay. Vamos nos dirigir ao Vale da Morte”.
A expedição apertou seus estômagos famintos enquanto eles marchavam.
Não havia muita provisão de comida restando.
Embora os Rangers pudessem ter se afastado do grupo para caçar por comida, eles eram
os únicos que sabiam a localização precisa do Vale da Morte, portanto ficar juntos era menos
arriscado.
Whiiing!
Cada vez que o vento frio soprava a força expedicionária encolhia seus corpos.
Especialmente durante as tempestades de gelo, eles resistiam debaixo de um penhasco que
deixava a força expedicionária tremendo de medo.
“Se isso continuar assim nós seremos dizimados”.
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“Está tudo bem. Apenas tenha certeza de tomar cuidado com a chegada de novas
tempestades”.
“É claro! Eu estarei observando cuidadosamente com ambos os olhos. Não se preocupe
comigo”.
Pavo e Gaston permaneceram grudados.
Um arquiteto é necessário para cavar um buraco. Portanto, se você estiver junto dele durante
uma tempestade gelo você pode rastejar para dentro do buraco até que seja seguro sair novamente.
Havia um monte de artesões em volta de Pavo. Artesãos como ferreiros e alfaiates.
“Whew, nós precisaremos de arquitetos para sobrevivermos”.
Pavo não pensou nisto e balançou a sua cabeça.
Eles haviam sonhado com uma aventura. Se eles quisessem construir construções fortes
eles precisariam dos arquitetos. Contudo, Pavo não queria depender de outras pessoas e sentir-se
mal. Ao seu redor os cozinheiros estavam recebendo olhares frios.
“Eles deviam ter um pouco de comida reserva....”
“Eles irresponsavelmente esgotaram todos os ingredientes alimentares”.
Os cozinheiros pensavam diferente.
‘Eles comeram com entusiasmo quando nós cozinhamos para eles’.
‘Vamos tentar fazer algo mais saboroso’.
‘Nós apenas cozinhamos... não é nossa culpa!’
Contudo, não era a hora de se queixar, os cozinheiros apenas poderiam aguentar as suas
reclamações.
A fome forçou a expedição a entrar no Vale da Morte. Embora eles esperassem tempestades
de neve e gelo, eles não encontraram nenhuma das duas.
Porém, conforme eles se moviam mais fundo no Vale eles encontram um tremendo vento
gelado.
“Ah-Choo.”
“Abençoo-o você!”
A expedição, que mais se assemelhava a um grupo de refugiados, passou por muitas
dificuldades, mas finalmente chegaram ao seu destino. Eles foram surpreendidos mais uma vez.
“Há flores brotando mesmo nesta terra fria”.
“Há árvores crescendo”.
As flores amarelas, que não combinavam com os seus arredores, estavam brotando por toda
a parte. As árvores estavam bloqueando o forte vento que o Vale era tão orgulhoso de ter.
Os rangers não fizeram nada além de ficar de boca aberta.
“Quando nós viemos aqui antes nós não...”
“Isso não estava aqui antes, para onde todo o gelo foi?”
Oberon perguntou de uma maneira calma, mas séria:
“O que está acontecendo?”
Doreum balançou a sua cabeça.
“Me desculpe. Eu não sei”.
Eles estavam felizes de ver um Vale repleto de flores ao invés de gelo. Na verdade, esta
cena foi registrada em suas memórias por algum momento.
Qualquer expressão de frieza e de dentes batendo havia se dissipado. Para eles, o lugar era
diferente de qualquer outro.
A expedição estava surpresa que isso estava realmente acontecendo. As pessoas ficaram
na entrada do Vale da Morte!

Eles avistaram Weed.
Weed, Seoyoon e Alveron, todos estavam na direção do vento. Oberon e a expedição vieram
lentamente através da neve.
Porém, o olhar de todos estava preenchido com surpresa, focados em Weed.
“Aquele homem, é Weed correto?”
“Isso mesmo. Eu vi o escultor Weed em Rhodium”.
Gaston e Pavo sabiam de Weed.
O Dark Gamer Volk também ouviu sobre ele.
“Um escultor chamado Weed?”
“Honey13!Você disse que o escultor do Reino de Rosenheim tinha o mesmo nome, correto?”
“O nome Weed não é incomum, mas o rosto.... é o mesmo! Weed. É o Weed que esculpiu o
buquê que eu usei para me confessar a você!”
Os olhos de Volk estavam arregalados com a surpresa.
Seu vestuário era diferente daquele que ele vestia em Rhodium. Quando Volk inicialmente
encontrou Weed ele parecia o mais miserável dos mendigos. Ele apenas notou o rosto semelhante
quando Weed estava vestido em trapos. Porém, depois de ouvir o nome, Volk teve a certeza.
“Nós finalmente nos encontramos novamente, Weed”.
Volk queria ver Weed, mas ele nunca teria pensado que ele o encontraria no Continente do
Norte, onde nenhum jogador jamais se aventurou. Ele começou a correr em direção a Weed.
“Weed!”
“Hey, é o Geomchi320!”
“Venha aqui e me faça alguma comida. Eu estou morto de fome. A comida que você faz é
incrivelmente saborosa”.
“Euheoheoheong”
A fome dos Geomchis fez o seu caminho em direção a Weed.
Oberon, Kerberos e Drum escutaram a conversa de Volk e dos outros.
“Escultor?”
Drum disse com interesse.
“Então... parece ser o caso”.
Oberon assentiu em concordância.
“Aquele cara é o famoso escultor que esculpiu a Sphinx14?”
Depois de fazer a estátua da Sphinx, todas as guildas quiseram recrutá-lo.
Oberon também enviou pessoas para recrutá-lo, mas Weed já havia deixado o Reino de
Rosenheim. Ele queria encontrar Weed de alguma forma, mas não tinha expectativas de vê-lo aqui.
Kerberos sorriu brilhantemente:
“Se ele é o escultor Weed então, na verdade, nós somos sortudos”.
Drum concordou prontamente.
“Se ele criou uma escultura em algum lugar por aqui, ela seria de grande ajuda para a
expedição”.
Como de costume, Weed não estava satisfeito com a chegada deles. A expedição tinha
desenvolvido uma nova conscientização das profissões artísticas e de produção.
Especialmente em condições climáticas extremas, lutando para viver e sendo necessário
arcar com um preço. Avaliação aberta para com as profissões!
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Outras profissões artísticas e de produção não tiveram a oportunidade.
Elas tinham sido ignoradas e não eram capazes de adaptar-se a um grupo de caçada normal.
Contudo, mesmo por si mesmo, era difícil sobreviver no Continente do Norte, portanto isso
demonstrava a habilidade notável dessas profissões.
O escultor novato Deep tinham feito uma escultura de fogo!
Um grande número de pessoas foi beneficiado por esta escultura.
A utilidade dos escultores foi reconhecida.
Weed levou a expedição para o lugar onde sua estátua estava.
“Está quente”.
“Agora eu sinto que eu irei viver”.
Os Geomchis foram capazes de deitarem-se e esticarem suas pernas.
Oberon e o restante da expedição viu os Geomchis e a estátua.
“Poderia este ser o efeito da estátua?”
Oberon e o restante da expedição ficaram surpresos.
O ar em torno da estátua era diferente. Era mais fácil de respirar e ela exalava calor.
Em razão de estar frio mais cedo, eles não foram capazes de usar suas forças totais em
combate. Mas agora, eles não sentiam mais o frio.
“Escultores, que profissão maravilhosa”.
Porém, a surpresa da expedição não terminou com isto. Quando eles comeram a comida
que Weed havia feito eles perceberam o quanto as suas estatísticas subiram.
O ferreiro Truman veio até Weed sorrateiramente. Ele era um homem velho com uma barba
branca.
“Escultores são impressionantes. A destreza por trás deste trabalho é incrível, qual
habilidade causou isto?
Truman tinha conhecimento a respeito de outras classes de produção, incluindo as
profissões artísticas.
Escultores em si eram muito difíceis de aumentar o nível. Porém, se eles forem nivelados
para cima, eles podem revelar-se uma profissão de destaque ao longo de muitas áreas.
Com olhos afiados, Weed examinou Truman de cima a embaixo.
‘Hammer of Palmoru15. Ele aumenta o efeito de itens forjados por um ferreiro por 20%’.
Era um item único que poderia ser vendido acima de alguns milhões de won em um site de
leilões. Uma faca de esculpir de um escultor, diferente de um suprimento de um ferreiro, era
razoavelmente comum.
‘Vestindo uma armadura exclusiva à um cavaleiro’.
‘Um ferreiro pode vestir qualquer armadura. Esta pessoa é da expedição? Este velho homem
deve ser Truman’.
Weed estava muito mais feliz depois de identificar a outra pessoa.
“Eu já vi você antes”.
“Oh, isso é incrível. Você está, provavelmente, na vanguarda dos escultores”.
O alfaiate Cadmus também apareceu.
“Incrível, Sr. Escultor. Você não sabe quanto eu aprecio as suas esculturas”.
Weed não poupou gentilezas, apenas porque eles poderiam ser úteis para ele.
“Embora isso não seja muito, aqui está um presente”.
Weed entregou a Truman e Cadmus algumas pequenas estátuas como lembranças.
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Elas eram bugigangas deslumbrantes.
Era uma simples mercadoria que não venderia por muito, mas era tudo o que era necessário
para comprar um favor de um oponente. Era uma peça trivial sem nenhum nome, mas ainda era
feita por Weed.
Weed compartilhou amizade com Pavo, Gaston e outras pessoas que faziam parte da
expedição.
Então Oberon apareceu para Weed e se apresentou como o líder da Guilda Cold Rose.
“Eu tenho algumas coisas que eu gostaria de lhe perguntar”.
“O que é?”
Weed perguntou educadamente.
Essa é a atitude principal de Weed para determinar o objetivo deles antes de tentar tornarse amigável com eles!
Ele tinha adivinhado qual era o propósito da expedição.
Oberon disse:
“Nós pretendemos ocupar o Vale da Morte com uma força militar, mas para ser honesto eu
não penso que isso será fácil. Eu desejo que você nos ajude nesta matéria”.
“Com o que eu posso ajudar?”
“Com muito eu espero, eu irei lhe pagar qualquer valor. Pelo menos eu irei lhe pagar pelos
efeitos da estátua, para que os compartilhe conosco. Aquela estátua é muito importante para nós”.
Oberou olhou para a estátua “Warm Lovers”.
Os olhos dos membros da guilda Cold Roses preencheram-se com metade de inveja e
metade de admiração. Muitos dos membros de nível elevado tentaram muitas coisas para superar
o ambiente hostil, mas sofreram, e um simples escultor criou uma estátua que fazia o que eles não
puderam.
Weed estava a meio caminho da morte por causa do frio, mas os membros da expedição
apenas viram um grande artista.
Trabalhando da maneira deles para o seu escultor favorito.
Artistas que viajaram o continente fazendo lindas estátuas eram muito respeitados.
Weed felizmente permitiu isso.
“Tudo bem. Use a estátua tanto quanto você desejar”.
“O preço ... quanto será?”
“Eu não preciso de nada. Nos encontrar em um lugar como este deve ser o destino. Nós
iremos cooperar totalmente”.
“Eu não posso apenas pegar isso. Se você quiser qualquer coisa me fale quando quiser”.
“Não. Eu não criei esta estátua na esperança de conseguir dinheiro, então como eu posso
pedir por isso?”
“Mas...”
Qualquer um que conhecesse o Weed habitual nunca acreditaria no que estava acontecendo
aqui.
Pavo e Gaston pegaram esta oportunidade para olhar para o lado e enviar um sinal para
Weed, mas ele foi ignorado. Ele não estava olhando para lugar algum além de para Oberon.
Eventualmente Oberon assentiu com a cabeça:
“Eu não quero pegar ela de graça. Ela será de imensa ajuda para nós. Então que tal isto, eu
percebi que, como um escultor, você não tem protetores de pulsos. Eu irei dar a você estes aqui”.
Weed pegou os protetores de pulso como se ele não tivesse escolha. Ele não poderia olhar
para as informações do item enquanto muitas pessoas estivessem assistindo, mas ele poderia falar
que era feito de um material raro.

Então Weed perguntou:
“Há um nível ou restrição de classe para vestir isso, correto?”
Oberon respondeu amigavelmente:
“A restrição de nível é 200, mas pode ser usado independentemente da profissão. Ele tem
uma boa resistência mágica e duas propriedades. Nós obtivemos do monstro chefe da Holden
Dungeon16”.
De alta classe”
Weed sorriu amplamente.
“Obrigado pelo presente maravilhoso”.
Classe rara e única, dependendo das propriedades que cada um tivesse a diferença poderia
ser enorme. Porém Oberon não era o tipo de pessoa que vestia itens luxuosos se eles não fossem
bons.
‘Monstro chefe da Holden Dungeon? Um monstro raro que apenas aparece uma vez ao mês!
E a queda de bons itens não acontecem muitas vezes’.
Talvez eles descobriram a masmorra antes de muitas pessoas saberem sobre ela e
conseguiram boas pilhagens antes das caçadas as pegarem. Era a política de Oberon somente
trocar coisas de igual valor.
‘Eu o julguei corretamente’.
Weed tinha analisado muito rapidamente Oberon.
‘Um guerreiro justo’.
Ele tinha uma reputação boa excessivamente conhecida por toda a parte em Royal Road.
Pessoas presumiam que com boa reputação a atitude das pessoas também era justa, contudo,
muitas vezes não é o caso. Oberon era uma das raras pessoas que viviam de acordo com os
rumores.
Pedido educado!
No Continente de Versalhes, aqueles que tinham poder governavam.
Mesmo que ele fosse apenas um escultor, ele perguntava primeiro ao invés de tomar pela
força, se fosse necessário.
Oberon era um leal e respeitável guerreiro.
Para algumas pessoas, poderia ser contra produtivo se eles agissem de forma indireta.
Algumas pessoas podiam tentar negociar, mas acabavam desistindo. Esse era o porquê, na maioria
das vezes, as negociações muitas vezes eram conduzidas pela força.
Depois de analisar a situação, Weed respondeu em conformidade.
Como um escultor, havia algumas habilidades que deviam ser adquiridas!
Para ser capaz de vender mercadorias por até mesmo uma moeda de cobre a mais, seria
de grande ajuda.
Weed vestiu os protetores de pulsos enquanto sorria brilhantemente.
“Está bom. Muito obrigado”.
“Mais uma coisa, eu tenho uma pergunta. O que vocês estão fazendo neste lugar?”
“Eu estou...”
Mesmo se o Continente Central estivesse quente devido a maldição, Oberon e a expedição
acharam estranho que um escultor estivesse lá.
“Estava perguntando em muitos lugares diferentes por ajuda para despertar a alma de um
escultor. Então, no meio de minha viajem, eu recebi um pedido de uma garota”.
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“Um pedido?”
“Ela me pediu para plantar flores e árvores no Vale da Morte”.
“Ah!”
Oberon, Drum e Kerberos finalmente entenderam as súbitas mudanças no Vale.
‘Essa pessoa está fazendo uma missão’.
Um escultor fazendo uma missão no Norte!
Uma missão para transformar uma terra estéril em algo bonito. Oberon não perguntou a
respeito do grau de dificuldade da missão.
“Essa é maneira como ela foi descoberta. Nós iremos tentar explorar o Vale da Morte. Isto
é, se você não se importar que a expedição explore a região, ok?”
Weed respondeu à pergunta dele com um sorriso suave.
“Eu sou um escultor profissional e eu tenho orgulho de meu trabalho. Porém, eu me sinto
culpado sobre destruir a natureza”.
Ele quebrou um galho de árvore e começou a fazer uma escultura a partir dele. A fim de
economizar dinheiro, Weed sempre usava a base de grandes árvores enquanto ele a esculpia com
sua faca!
Weed mostrou os sentimentos de um artista que amava a natureza.
“Agora tudo o que resta é plantar mais algumas árvores e flores. Se você se livrar dos
monstros isso fará meu trabalho muito mais fácil. E.... nós podemos seguir a expedição?”
“Nos seguir?”
“Sim. A expedição está se dirigindo mais fundo em direção ao Vale da Morte, correto?”
“Sim, nós estamos”.
“Eu gostaria de ver a expedição lutar corajosamente”.
“Eu não recomendaria isso. No caso de uma emergência nós não poderíamos lhe proteger...”
Enquanto Oberon disse isso, Drum o cutucou e lhe enviou um sussurro:
‘Capitão, eu irei cuidar dele. Tanto quanto eu sei, ele não entrou em uma guilda. Depois dele
observar nossa guilda em ação nós poderemos tomar a oportunidade para recrutá-lo’.
‘Mas eu não sei o perigo que pode estar nos esperando. Você pode não ser capaz de mantêlos seguros’.
‘Está tudo bem. Eles não são iniciantes. Eles podem tomar um ou dois golpes sem morrer’.
‘Mas ainda....’
‘Capitão, seu senso de responsabilidade é muito forte. Você quer que esta pessoa se sinta
rejeitada?’
Kerberos, o Mago, percebeu que eles estavam enviando sussurros um para o outro e
interceptou ao enviar seu próprio mini sussurro:
‘Capitão, esta pessoa já é parte de uma missão no Norte. Palavras podem ser perigosas,
você não pode levá-los de volta’.
A decisão foi, eventualmente, deixada para Oberon.
Oberon assentiu:
“Vocês podem seguir se vocês quiserem, está tudo bem. Mas se houver uma emergência
nós não seremos capazes de garantir sua segurança”.
“Obrigado”.
Com isso, Weed foi capaz de andar junto com a expedição.
Conforme a expedição pressionava mais fundo dentro do Vale da Morte ele poderia plantar
as sementes e seria capaz de agarrar os segredos do Império Niflheim.

Weed, junto de Alveron e Seoyoon, entraram nas unidades de suporte na retaguarda e
seguiram a expedição.
A expedição estava procedendo com pressa.
“Movam-se! Capturem o Vale da Morte antes do anoitecer!”
“Unidades de suporte na retaguarda da formação, patrulheiros conduzam-nos a qual
caminho devemos ir!”
“Usem proteção mágica, enquanto os cavaleiros se preparam para dominar o núcleo da
área. Conduza os monstros para um lado. Tenham certeza de proteger os arqueiros! Magos,
preparem-se para conjurar um feitiço”.
A formação da expedição adotou um posicionamento de ponta de lança e avançou
rapidamente. De todo o tempo que eles passaram na Região Norte eles trabalharam muito bem
juntos.
Assassinos, ladrões e arqueiros estavam pavimentando o caminho à frente. A missão era
prender e matar qualquer monstro que eles encontrassem.
“40 armadilhas fixadas. Preparações completas”.
“Vamos para a próxima área”.
“Venha! Venha! Vamos!”
Doreum era tolerável o suficiente para lidar com o reconhecimento de monstros e liderar o
caminho. Porém, ele estava chocado ao ver uma demanda relativamente grande de monstros.
Os monstros usaram maldições para assassinar alguns jogadores.
“À frente!”
“Os inimigos agora são Lizard Soldiers17 e Lizard Kings18”.
“Magos, inibam fogo. Ataquem!”
“Uoooo”
Os cavaleiros lideraram o ataque.
Eles estavam segurando seus escudos e espadas à medida que eles corriam em direção ao
inimigo. Weed teve que admitir que aquela opressão dos cavaleiros exercia uma tremenda pressão.
Kwa-gwa-gwang!
Arqueiros e magos disparavam pesadamente sobre o inimigo.
Eles estavam apoiando as linhas do fronte de batalha.
Grandes explosões mágicas ocorreram.
O grupo de magos no centro, liderados por Oberon, tinha um tamanho considerável.
Dark Gamers e membros da Guilda Cold Rose participavam na batalha enquanto as
profissões de suporte permaneciam na retaguarda.
Os monstros no Vale da Morte estavam sendo assassinados em um instante.
Enquanto isso o carismático Weed foi para a retaguarda.
“Há plantas recém semeadas espaçadas por aqui. Por favor, tentem ser cuidadosos!”
Pavo e os outros arquitetos estavam escavando a fim de construir. Os Geomchis também
estavam escavando para plantar as sementes. Mesmo os cozinheiros, que não tinham nada para
fazer, se juntaram.
Cadmus, o alfaiate e Truman, o ferreiro, que eram famosos por todo o Continente também
se juntaram. Eles haviam recebido lembranças de Weed, portanto, não poderiam se dar ao luxo de
ficar em volta, sem fazer nada.
“O que diabos vocês estão fazendo?”
17
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Algumas vezes os membros da expedição olhavam para trás, para a cena inestimável da
natureza, mas as classes de produção na retaguarda não pareciam interessadas.
Weed seguiu a expedição e plantou sementes ao longo do caminho. Uma vez plantadas,
elas cresceram rapidamente e começaram a florescer.
Weed acabou de plantar todas as sementes que ele tinha.
Ttiring!

Missão Plant Flowers19 completa: Sementes foram plantadas no Vale da Morte para
cumprir o desejo de Prina.
O crescimento das plantas e árvores criará uma floresta no futuro.
Desde os tempos antigos, Anões e Elfos lutaram através do Vale da Morte.
Na beira do Vale vivia uma raça especial. Eles construíram uma aldeia para eles próprios
e produziram muitas coisas. Porém, eles nunca esqueciam de agradecer de volta à terra
que os abastecia.
Recompensa da Missão: Quando você retornar à Aldeia Morata você será apresentado
ao amigo de Prina.

Missão Completa!
Agora tudo que resta é a missão relacionada a honra perdida do Império de Niflheim.
A tensão de Weed se dissipou.
‘Levou um pouco de tempo para lidar com os monstros, mas a missão não era tão difícil’.
Eles quase morreram devido ao frio cruel. Contudo, graças à ajuda de Tori, Seoyoon,
Alveron e dos outros eles foram capazes de resolver a missão.
Ele também foi sortudo de ser capaz de viajar junto com a expedição.
Contudo, seu nervosismo permaneceu.
‘A expedição tem sido atacada pelos monstros inúmeras vezes. Se não tivesse sido pela
expedição eu teria que gastar mais 40 dias. Porém, por que há tantos monstros nesta área?’
A expedição entrou no Vale da Morte.
Weed havia visitado as partes elevadas de ambos os lados do Vale! Esta era toda uma área
diferente que ele não havia estado.
“Humanos. Vocês ousam pisar aqui”.
“Nós somos aqueles que apagaram o Império Niflheim do mapa”.
“Kyareureureureu!”
“Matem os invasores!”
“Sangue, Maldição. Sangue que flui como um rio através deste vale”.
Subitamente, Sacerdotes vestidos de preto e monstros começaram a aparecer.
Usando magia, os Sacerdotes comandaram os monstros.
Alveron os assistiu rangendo seus dentes. Foi a primeira vez que ele teve tal reação.
“Huh?”
“É um grupo de religiosos que adoram os Espíritos Malignos! Estes sacerdotes são devotos
e fieis aos poderes do mal e ganharam as suas forças pelo assassinato de inocentes. Cada Igreja
do Continente tem sido, por muito tempo, qualificada pelo público. Contudo, o Continente excluiu a
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Igreja Embinyu para prevenir confusão. Eu nunca imaginaria que eles estariam em um lugar como
esse...”
Weed olhou em volta.
Felizmente a expedição estava tão focada na batalha que pareceu que eles não ouviram a
história de Alveron. A batalha se intensificou à medida que mais Sacerdotes de Embinyu se
juntaram.
Seoyoon estava próxima o bastante para ouvir a história de Alveron.
"..."
Porém, Weed não se preocupou com isso, pois ela não era uma pessoa que iria,
descuidadamente, dar com a língua nos dentes!
Weed relembrou das palavras dos Necromantes de quando ele havia lutado contra a Legião
dos Mortos Vivos.
O Necromante olhou em volta e disse:
“Nós Necromantes experimentamos grandes sofrimentos ao longo de nossas vidas. Porém,
agora o mal-entendido será esclarecido e nós seremos capazes de, formalmente, aceitar discípulos
e desenvolver a magia negra”.
“Eu oro pelo sucesso”.
“Vocês, que tem sofrido por causa de nosso pedido egoísta. Em retorno, eu irei lhes ensinar
um segredo. Você acha que o Continente de Versalhes atualmente está em paz?”
“Huh?”
“Uma escuridão desconhecida ergue um mal profundo por toda parte no interior das cidades.
A Igreja de Embinyu tem 10 líderes reconhecidos”.
“Líderes?”
“Baseado na Igreja de Freya, o grupo tinha se escondido nas sombras, conhecido de outra
forma como Templo de Valhalla. Eles acreditam no Espírito do Mal da Água e eles querem que o
mundo seja convertido em escuridão. Dentre estes 12 líderes, um deles viveu como o fundador de
Baseurin. É um lugar pacífico durante o dia, mas quando o céu se transforma em noite, um festival
se manifesta. A conquista total vai exatamente como eles queriam”.
“Baseurin não é seguro. A Igreja Embinyu foi uma ameaça maior à paz do Continente de
Versalhes do que a Legião dos Mortos Vivos”.
‘Quanto mais a história avança, mais parece que isso pode ser Baseurin’.
Era uma pista para uma grande missão. Pelo menos uma missão escondida de grau de
dificuldade A ou maior.
‘Até agora não houve informação de qualquer pessoa ter adquirido uma missão de grau de
dificuldade S’.
Normalmente a fama adquirida variava muito dependendo da missão. Uma missão que
requer uma grande pista para alcança-la, geralmente, tem uma dificuldade maior e melhores
recompensas.
‘A terra de Baseurin’.
Weed recordou suas memórias com facilidade.
Esta batalha era muito mais difícil para a expedição. Os Sacerdotes de Embinyu davam
danos constantemente.
“Droga. Onde é que esses caras...”
“Protejam eles! Não importa o que, bloqueiem!”

Desde que chegou aqui, a expedição estava praticamente ilesa20, mas agora 10% deles
haviam morrido.
Os patrulheiros e os assassinos haviam sido aniquilados e muitos magos foram mortos pelos
Sacerdotes de Embinyu, em razão de suas baixas estaminas.
“Oh, porteiro do inferno! Desça aqui e purifique os pecadores!”
Os Summoners21 da Igreja Embinyu tinham chegado. Um grande número de monstros,
incluindo o Cerberus22 causaram danos à expedição.
A expedição estava, embaraçosamente, à beira do colapso.
Mobilizar rapidamente os magos no começo da batalha poderia infligir um dano maciço no
inimigo, contudo, a mana dos magos foi esgotada na noite antes da batalha, depois de um longo
avanço.
Demonstrando que o poder no início da batalha era impossível, os sacerdotes foram
esgotados.
“Não desistam!”
“Nós temos que destruir aqueles caras!”
Oberon teve a coragem de avançar. Mostrando para a sua expedição a confiança de que,
como comandante, não se importava com a sua própria vida.
As guildas aliadas e os Dark Gamers, que estavam assistindo a batalha da retaguarda,
finalmente se juntaram à luta. Com a exceção dos comerciantes, todas as profissões de combate e
os Bardos entraram na batalha.
Como resultado, os números da Igreja Embinyu começaram a diminuir. Os cavaleiros que
atravessaram o inferno e os rangers; um ou dois morreram pelo ataque maciço dos arqueiros.
O rosto de Weed estava relaxado, mas logo começou a ficar sério.
‘Isso não é suficiente para vencer. Estes são apenas monstros fracos e chefes’.
Os Sacerdotes de Embinyu não eram tudo aquilo. Weed estava certo de que ele ouviu
alguma coisa. Foi então que....no final do Vale da Morte uma enorme forma de uma sombra
apareceu!
Uma grande pilha de ossos elevou-se da superfície.
As mandíbulas dos membros da expedição caíram com a visão. Uma coisa inimaginável
apareceu: Um dragão.
Um Dragão, a criatura mais forte na terra, depois de sua morte e de ser congelado, ele
reviveu através da magia negra como um morto-vivo.
“Eu não posso acreditar nisso!”
“Eu nunca pensei que haveria um Bone Dragon23 aqui”.
O Bone Dragon era um monstro morto-vivo. Um dragão verdadeiro não poderia ser
comparado com ele. Mesmo assim, não havia um grupo que já tivesse capturado um dragão.
Padadadak!
O Bone Dragon tropeçou quando ele bateu as suas asas. Ele apenas foi tão petulante quanto
anteriormente. Ele tinha mais de 400 metros de cumprimento e a força criada por, simplesmente
bater as suas asas, era enorme.
Hwi-ri-ri-ri-ri Hwi-ri-ri!
O vento severo, que soprava através dos ossos, fazia um som estranho.
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NT = aqueles que sobreviveram ao frio, é claro.
NT = invocadores.
22 NT = Cérbero, um cão com várias cabeças que era o guardião da entrada do inferno, segundo a mitologia
grega.
23 NT = Dragão de Ossos.
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Um ruído ameaçador de sangue frio!

Você está em um estado de medo.
Temporariamente atordoado.
Agilidade reduzida por 15%
Sabedoria reduzida por 30%.

O espírito de luta estava baixo apenas pelo rugido do dragão.
“Whoa!”
Algumas pessoas se viraram e tentaram escapar.
Eles não queriam morrer lutando com o Bone Dragon.
Era compreensível. Contudo, Dragões eram criaturas que não sabiam como mostrar
misericórdia.
O Bone Dragon desdobrou suas asas, voou sem hesitação e atacou a expedição.
Com dentes podres, o Bone Dragon antecipadamente moveu seu corpo e pescoço e engoliu
os membros da expedição por inteiro.
“Kkeu-a-ak!”
Sabendo que a formação estava à beira do colapso, Oberon gritou:
“Não hesitem! Não desistam! Se você quer ser um covarde então corra para longe! Se você
quer ser um herói desembainhe sua espada e lute!”
Oberon liderou a investida para atacar o Bone Dragon.
Os monstros e os Sacerdotes de Embinyu ainda permaneciam, mas era imperativo restaurar
a moral ao invés de lidar com eles.
“Siga o líder da guilda!”
“Eu irei morrer com o líder Oberon!”
O foco da expedição tornou-se atacar o Bone Dragon com Oberon.
O Dragão enfrentou um ataque total.
O Bone Dragon golpeou por toda parte conforme era investido!
A força era tão grande que fez com que o chão tremesse.
Gritos irromperam à medida que as grandes patas esmagavam a expedição.
As ações de batalha do Dragão eram simples, mas aqueles que se abateram estavam
certamente mortos. Embora, em certa medida, a expedição e os monstros ainda estivessem
lutando.
O Dragão abriu a sua boca.
Weed percebeu o seu comportamento e sabia o que ele estava prestes a fazer.
‘Sopro! Ele irá usar o sopro do dragão’.
Por causa do Bingryong, ele era capaz de adivinhar o que iria acontecer. Porém, o dragão
estava mirando a extremidade traseira da expedição.
Puhwahahak!
Um poderoso bafo ácido foi derramado como água.
Veneno que derretia qualquer coisa!
O sopro se espalhou aniquilando Weed e todos os outros pertencentes as profissões de
produção. Ninguém sobreviveu. A morte aguardava aqueles que conheceram o sopro do dragão.
O arquiteto Pavo nem mesmo tentou escavar um buraco no momento de sua morte.

“Ataquem!”
“Vamos vingar nossos camaradas que caíram”.
Os ataques da expedição tornaram-se mais acalorados. Todavia, o Dragão distribuiu um
enorme dano. Ao mesmo tempo, eles tinham que lutar com o restante dos outros monstros.
Mais de 10 minutos haviam passado.
Peoseuseuk. Peoseuseuk.
Onde vidas foram uma vez perdidas, ossos começaram a tomar forma.
Skeleton Soldier24!
Graças a seu poder de negar a morte, Weed renasceu como um Skeleton Soldier.

Tradutor: barafael
Revisor: barafael
Fonte da tradução: http://royalroadweed.blogspot.co.il/2014/11/volume-9-chapter-10.html
Visite-nos: https://lmsnovelbr.wordpress.com/
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NT = Soldado Esqueleto.

