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CAPÍTULO 6 - O Romantismo de um Homem 

 

 Weed suavemente abriu seus olhos e viu a fogueira queimando perto. 

 ‘Há algum sobrevivente?’ 

 Embora ele não tivesse mais forças e apenas um pouco de vida sobrando, ele não morreu. 

 

- Você pegou um resfriado. 

- Força física diminuiu por 36% 

Efetividade das habilidades diminuiu por 40%. 

Com algum descanso, seu corpo irá se estabilizar e retornar ao normal. 

 

 Os vestígios do resfriado permaneciam em seu corpo. Se você sobrecarregar a si mesmo, 

a chance de o resfriado retornar é muito alta. 

 Ele venceu o resfriado, pelo qual ele pensou que iria perecer. 

 O calor começou a preencher a caverna. 

 ‘O ar frio está vindo?’ 

 Ele viu que o teto da caverna havia desabado, bloqueando completamente a entrada com 

grandes rochas.  

 ‘Estes sinais são?’ 

 Tremendo, Weed confirmou que o teto havia desabado. 

 Quando ele confirmou isso, Weed tremeu aterrorizado. 

 Uma forte habilidade tinha destruído o teto completamente. 

 ‘Ela planejou me enterrar vivo completamente!’ 

 Como se forçá-lo a se alimentar com comida não fosse o suficiente, ela queria enterrá-lo 

vivo. 

 Weed deitou seu peito descoberto. 

 “De alguma maneira, eu estou vivo”. 

 Fugir era algo muito difícil de fazer.  

 A entrada estava completamente bloqueada e apesar dele ter usado sua habilidade de 

esculpir para cortar pouco a pouco através das rochas e metais, escapar parecia ser impossível. 

 No pior cenário ele poderia chamar Bingryong. Não importava quão mente fraca Bingryong 

fosse, aquelas rochas poderiam ser facilmente retiradas. 

 A área ainda estava entupida com rochas e a passagem não era suficiente para uma grande 

pessoa passar através, mas você poderia respirar ar fresco através dela. 

 Subitamente, Weed teve outras preocupações. 

 “Alveron! O que aconteceu Alveron?” 

 Da mesma forma, Alveron sofria de um resfriado severo. 

 Sacerdotes têm várias habilidades que provém um monte de suporte. 

 Além disso, ele era um candidato a Papa da Igreja de Freya. Se ele morresse lá haveriam 

sérias repercussões. 

 Não apenas ele iria falhar na missão, mas ele também iria perder seus pontos de 

contribuição para a Igreja de Freya. 

 Este seria o pior resultado. 



 “Ele, absolutamente, não pode morrer!” 

 Weed foi mais longe na caverna para checar a condição de Alveron, que estava deitado 

próximo. 

 “Você está vivo”. 

 Weed examinou a condição dele e ficou aliviado. 

 Alveron que sobreviveu ao frio, tinha um sorriso em sua cara. Apesar disso, essa não era 

uma razão suficientemente boa para ignorar seu resfriado. 

 Ele olhou uma forma estranha no chão. 

 Weed a tocou com seus pés. 

 “O que diabos é isso?” 

 O chão estava coberto por um longo manto espesso. Era o manto que ele não tinha visto a 

algum tempo, mas ele tinha algo enrolado dentro dele. Era na forma de um ser humano. 

 “Eu não acho .... Isso é um monstro?” 

 Weed estava surpreso de ver a ponta de um casaco para fora. 

 Weed estava surpreso sobre o que ele viu depois de espiar por debaixo do manto. 

 Seoyoon estava coberta em um suor frio sob o manto! 

 Weed especulou: 

 “Embora ela não tenha me enterrado vivo, em vez disso ela me torturou”. 

 Quando ele estava deitado com um resfriado, ela poderia tê-lo molestado a qualquer 

momento. 

 Que truque perverso! 

 Alveron, que estava tomando conta de Weed, também pegou um resfriado, deixando toda 

as responsabilidades para Seoyoon. 

 Ela gastou incontáveis horas na tempestade de neve para coletar lenha. Ela pensou que 

Weed e Alveron poderiam morrer, então ela fez comida para eles, mas esqueceu de fazer para si 

mesma. No meio das coisas, ela sentiu seu corpo enfraquecer. 

 Uma ligeira sensação de um resfriado. 

 Se ela descansasse, ela não iria ficar doente o suficiente para estar incapacitada. 

 Contudo, Alveron estava bem até certo ponto, mas Weed estava à beira da morte, então ela 

vigiou e tomou conta dele ao longo da noite. Ela substituiu o pano em sua cabeça por um mais 

fresco e alimentou a fogueira. 

 Em razão dela não ser capaz de descansar, o resfriado de Seoyoon ficou pior e então ela 

desmaiou. 

 Weed pensou em diferentes situações então veio com uma teoria. 

 “Eu tenho certeza de que era para me perturbar!” 

 De qualquer forma, ele estava vivo. 

 Weed retirou os utensílios de cozinha de sua mochila. Ele estava indo criar uma comida que 

preencheria sua estamina. 

 Esta era uma boa hora para cozinhar. 

 Weed usou Eel1, Sashimi e GoldFish2 para fazer a sopa.  

 Bouillabaisse3.  

                                                           
1 NT = enguia. 
2 NT = tipo de peixe, maiores referências no capítulo 2, do volume 9. 
3 NT = é um prato francês, que consiste em uma sopa ou guisado preparado à base de peixes brancos sortidos 
- https://pt.wikipedia.org/wiki/Bouillabaisse. 

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


 Eels e vários outros peixes foram alguns dos ingredientes usados para criar esta 

especialidade francesa. Comer este prato saudável é excepcional quando se trata de aumentar a 

digestão. 

 Em uma casa adequada, pode-se experimentar o sabor rico dos frutos do mar, mas em 

razão deles não terem o equipamento necessário, o prato estava incompleto. 

 Weed olhou para os doentes, Alveron e Seoyoon, e os alimentou com Bouillabaisse. 

 “Agora eu me sinto um pouco melhor”. 

 Egoísmo extremo! 

 Um homem que cozinha e come sua comida sozinho perde seu apetite e, em razão dele 

tornar-se apático, fica difícil de comer. 

 Porém, você sempre deve comer iguarias sozinho! 

 Se destruir uma Macieira4 seria o fim do mundo, Weed ainda comeria maçãs. 

 Se ele tivesse que escolher entre destruir o mundo ou plantar uma Macieira, Weed 

imediatamente escolheria a Macieira e comeria todas as frutas dela por si mesmo. 

 

Você recuperou sua estamina e vida. 

 

 O Bouillabaisse aumentou a resistência ao frio por 15%. Weed dividiu a comida entre Alveron 

e ele mesmo. 

 “Coma isto, então você pode recuperar sua vida mais rapidamente. Então nós poderemos 

continuar trabalhando”. 

 Depois disso foi Seoyoon. 

 “Eu definitivamente irei pagar meu débito”. 

 Vingança por ser alimentado com comida que era difícil de comer. 

 Weed salpicou o sal restante, pasta de pimenta vermelha e alho no restante do 

Bouillabaisse5. Porém, ele tornou-se arrependido quando viu o rosto de Seoyoon. 

 Ela pegou um resfriado e estava inconsciente, mas mesmo dormindo o rosto dela era 

incrivelmente belo. 

 Sua pele clara estava completamente livre de manchas.  

 Um nariz arrebitado6 e lábios vermelhos.  

 Gotas de suor cobriam seu nariz e sua testa.  

 Quão perfeitamente seu pescoço e clavícula estavam alinhados! 

 Não importa onde, não havia um único defeito. 

 Completa harmonia foi alcançada em sua beleza emocionante! 

 Encanto fluía de seus olhos, que estavam ligeiramente abertos devido à sua tontura. 

 Seoyoon mantinha uma beleza como a de uma fada mesmo enquanto dormia. 

 ‘Eu irei suportar por enquanto. Não importa como isto foi preparado, eu sobrevivi por comer 

a sua comida e eu suponho que havia uma razão para que os preciosos temperos tenham sido 

desperdiçados’.  

                                                           
4 NT = árvore que dá maçã como fruto. 
5 NT = que belo de um filho.... 
6 NT = na versão em inglês estava high nose, ou nariz grande, preferi deixar arrebitado que é o que dá o 
charme para a mulher e também que não faria sentido a Seoyoon, tida como a mais lida de todas, ter um 
nariz grande. 



 Ele levantou a parte superior do tronco de Seoyoon e derrubou colheradas de Bouillabaisse 

dentro de sua boca. Weed sentiu seu coração apertar enquanto olhava para Seoyoon, que estava 

comendo com seus olhos fechados. 

 ‘Apesar de eu apenas ter começado a vingança.... Apesar de eu ter tido que comer aquela 

comida repugnante...’ 

 Ele comeu e descansou aquele dia. 

 Foi para recuperar sua queda de estamina, que ocorreu devido a sua moléstia.  

 Weed sentiu-se revigorado depois de descansar completamente por um dia. Contudo, em 

razão de Seoyoon e Alveron, que ainda estavam deitados devido as suas febres severas, Weed 

não poderia continuar suas atividades. 

 ‘Este terrível frio. Ele ainda não foi embora’. 

 O poder do Vale da Morte. 

 Era um lugar ainda mais difícil em razão deles terem que lutar não apenas com os monstros, 

mas também com o frio. 

 Por enquanto ele iria cozinhar comida pouco a pouco até seu corpo retornar ao normal e iria 

descansar enquanto esculpia algumas esculturas. 

 A cena romântica de esculpir uma escultura de Seoyoon dormindo dentro de uma pequena 

caverna. 

 ‘Isso não é tão ruim’. 

 Weed estava satisfeito como ele estava. Afinal, não era comum ser capaz de espiar uma 

linda garota como Seoyoon dormindo.  

 Ele estava dormindo no mesmo local de uma beldade e também tinha a felicidade de 

alimentá-la três refeições ao dia enquanto segurava a sua cabeça. Weed estava desfrutando da 

situação que todo homem sonhava em ter. 

 Depois de recuperar a sua consciência, Seoyoon tentou não comer devido a sua vergonha. 

Seu rosto estava vermelho e brilhante e ela estava piscando seus olhos rapidamente. Ela estava 

claramente tentando se opor ao seu cuidador, mas Weed não recuaria. 

 Por mais que ele tenha passado por isso, ele não queria que parecesse uma tarefa fácil. 

 “Você já comeu isso mais cedo”. 

 “...” 

 Desde que já estava cozido, ele não tinha escolha a não ser dar isso a ela! 

 A mulher era uma das muitas tentações de um homem. 

 ‘Apenas as suas mãos são pequenas e bonitas’. 

 Será uma estratégia brilhante para tentar e usar seus efeitos. 

 Seoyoon levemente abriu seus lábios e comeu a comida com a qual ela foi alimentada. 

 Depois de alimentá-la por mais algumas vezes, ela ficou acostumada a ser alimentada. 

 ‘Mesmo que eu tenha alimentado ela muitas vezes ontem’. 

 Weed recordou seu passado novamente. 

 Depois da morte de seus pais, ele sustentou diretamente a sua irmã mais nova. Embora a 

lacuna de idade entre os dois irmãos não fosse muito grande, naquela época era grande. 

 Quando sua irmã era mais nova, o maior problema era a comida. Eles não tinham pratos 

decentes e, quando os tempos ficaram realmente difíceis, eles comeram arroz salpicado com sal 

durante a noite. 

 A maioria das famílias pobres como eles procurava ajuda do governo ou da assistência 

social. Eles geralmente proviam a maioria das necessidades básicas para sobreviver. 

 Contudo, o governo geralmente dava apenas os suprimentos mais básicos, como arroz. 



 As pessoas que controlavam a economia estavam pessimistas a respeito da avó 

empobrecida e de dois jovens irmãos vivendo juntos com ela.  

 Este era o motivo. A fim de enviá-los a um orfanato ou de separá-los por intermédio de uma 

adoção, eles não forneciam suporte. 

 Graças a isso, eles apenas tinham arroz e sal para comer. 

 É claro, a jovem irmã tentava não comer. 

 “Coma. Se você comer algo, seu estômago ficará cheio pelo menos”. 

 Conforme ele dizia isso, Weed ganhou a responsabilidade de alimentá-la. 

 Weed, sem saber, começou a alimentar Seoyoon gentilmente. Ele também acariciou seus 

cabelos7.  

 “Coma bastante”. 

 “...” 

 Seoyoon instantaneamente ficou rígida! 

 Depois que ela comeu a refeição sem dizer nada, ela deitou-se e dormiu novamente. De 

frente para a parede, ela não tinha nada a dizer enquanto seu rosto tornou-se mais vermelho do 

que um caqui maduro. 

 “Grande irmão, o que você está fazendo agora?” 

 Somente então, um sussurro8 veio de sua irmã mais nova. 

 Weed foi surpreendido como um criminoso ao ser apanhado em flagrante. Era em razão da 

presença de Seoyoon. Embora isto fosse devido a missão, ele nunca seria pego sozinho com uma 

garota, mesmo em seus sonhos.  

 Se você encontrar uma garota, isso irá drenar seu dinheiro. Luxo e prazer, uma maneira fácil 

para gastar demais. 

 ‘A fim de salvar mesmo que um pouco mais, você tem que viver como um solteiro’. 

 Essa era a perspectiva de Weed na vida. Isso foi o quanto ele se distanciou das mulheres 

enquanto ele crescia.  

 Sua irmã mais jovem era o centro de sua vida. 

 Weed respondeu à sua pequena irmã: 

 “Eu estou no meio de uma exploração”. 

 Tipicamente, as pessoas tinham que se conhecer e adicionar umas às outras como amigos 

antes de serem capazes de sussurrar uma para a outra. Contudo, membros da mesma família eram 

capazes de, imediatamente, enviar e receber sussurros. 

 “Explorando? É relacionado a uma missão?” 

 “Isso mesmo”. 

 “Que tipo de missão é?” 

 Yurin demonstrou um grande interesse. 

 Em razão de não fazer muito tempo desde que ela começou a jogar Royal Road, ela estava 

enterrada em missões. 

 “Hmm, não é nada grande. Eu estou viajando um pouco ao redor do Norte”. 

 “Norte? Eu ouvi falar que mal há pessoas que são capazes de ir lá e as pessoas aqui dizem 

o mesmo, que é um lugar muito frio para se suportar. Você está bem irmão?” 

 “É claro. Se for a respeito do frio, eu posso tirar o meu casaco devido ao calor. Eu até mesmo 

quebrei um pouco de gelo e tomei um banho pouco tempo atrás. Ahhhh-chooo!” 

 “Irmão, você não espirrou agora?” 

                                                           
7 NT = hmmmmmmm. 
8 NT = ato de mandar uma mensagem privada num mmorpg. 



 “Não, do que você está falando? Está tão quente que eu estou suando em minha testa”. 

 Weed alimentou o fogo, foi mais perto e sentou-se enquanto falava. 

 Blefes e bravatas. 

 Mesmo se ele estivesse para morrer, ele nunca iria mostrar fraqueza na frente de sua 

irmãzinha. Ele queria deixar a impressão de um irmão mais velho forte. 

 “Entendo, se você está fazendo uma missão no Norte, ela deve ser difícil”.  

 “Não, algo deste nível não é nada. Eu sempre estou fazendo missões desta dificuldade”. 

 “Huhu”. 

 Weed riu arrogantemente. 

 “Então, que tipo de missão você está fazendo?” 

 “Eu estou procurando pelo Vale da Morte no Norte, investigando o tesouro que ele detém e 

eu estou plantando algumas sementes. Mais importante, não se passou quatro semanas para você 

também? Você pode sair da cidade agora?”  

 “Sim, hoje atinge a quarta semana”. 

 “Parabéns. Parece que agora você pode viajar o extenso Continente de Versalhes conforme 

seu coração desejar. Tome cuidado para não subestimar nem mesmo um coelho e não incomode 

os lobos, pois eles são fortes”. 

 “Obrigado irmão. Eu irei tomar cuidado”. 

 “A propósito, qual é a sua profissão?” 

 Weed, maliciosamente, plantou algumas expectativas nela. 

 Que tipo de época é a atual? A maioria das famílias, geralmente, tinham rendimentos duplos. 

Era um mundo onde uma família não poderia sobreviver com apenas uma fonte de renda! A verdade 

era que Weed, sozinho, poderia enviar sua irmã para a universidade e estava ganhando o suficiente 

para sustentar o estilo de vida atual deles. Ele demonstrava sua mente econômica fazendo o que 

quer que ele precisasse e vendia todos os seus itens. Além da receita publicitária que ele coletava 

através das missões e do Hall da Fama, a receita do ouro o fez bastante rico.  

 Contudo, se eles se tornassem uma família com duplo rendimento, eles poderiam olhar para 

frente e fazer ainda mais dinheiro do que eles tinham. 

 ‘Eu ficaria feliz se não fosse uma profissão estranha como a minha’. 

 Sua irmãzinha respondeu: 

 “Minha profissão! Eu a conseguir através de uma missão em cadeia que eu obtive através 

de uma associação muito incomum. Você acredita que eu consegui através de uma missão que o 

dono de um restaurante deu a mim após eu terminar de lavrar os pratos?” 

 “Eu vejo”. 

 Subitamente, a missão que o instrutor lhe deu veio à mente. A missão em cadeia que ele 

obteve enquanto estava comendo a marmita do Instrutor de treinamento.  

 “Foi assim que eu obtive a profissão de Aqualight Painter9”. 

 O rosto de Weed tornou-se sombrio. 

 “Aqualight Painter?” 

 “Sim. É uma profissão secreta. 

 “.....” 

 Weed sentiu como se o mundo tivesse desmoronado. 

 ‘Parece como se nosso destino não nos permitisse obter uma profissão normal!’ 

 Aqualight Painter. 

                                                           
9 NT = Pintora da Luz Aquática. 



 Só de ouvir o nome já se concluía os empregos que poderiam ganhar uma fortuna 

inalcançável.  

 Pelo menos com uma profissão relacionada à aventura, como o Grave Robber10, poderia se 

obter alguns itens e ganhar algum dinheiro. Contudo, sem falha, ambos os irmãos terminaram com 

uma profissão relacionada à arte e, no caso de sua jovem irmã, o título “Legendary”11 nem mesmo 

foi aplicado. 

 ‘Eu posso fazer dinheiro por mim mesmo. Não era como se eu tivesse grandes expectativas 

desde o começo. Se é um emprego que ela possa se divertir a partir dele, está tudo bem’. 

 Todavia, as profissões relacionadas à arte são atípicas, então sua irmãzinha poderia ter 

viagens suficientemente agradáveis. 

 “Mais do que isso, eu odeio o frio, então eu acho que seria demais para mim ir aí?” 

 “Provavelmente vai ser difícil. Se sua estamina for baixa, então você imediatamente 

congelará até a morte”. 

 “Entendo”. 

 “Contudo, não fique desapontada. Eu irei lhe apresentar para algumas pessoas que podem 

lhe ajudar”. 

 “Quem são eles?” 

 “Os Geomchis. Se forem aquelas pessoas, eles podem provavelmente ajudar bastante você. 

Os Geomchis estão atualmente vagando pelo continente, em formação indisciplinada. Se você os 

contatar, eles colocarão todas as outras coisas de lado e virão correndo para ajudar”.  

 “Aqueles caras podem, provavelmente, dar a você alguns equipamentos básicos 

apropriados para iniciantes. Eu irei liquidar a dívida depois, portanto, não se preocupe e obtenha o 

que você desejar”. 

 “Sim, deixe comigo. Porém, você não disse que você tinha amigos com os quais você ia 

caçar frequentemente?” 

 “Você está falando a respeito de Pale-nim12, Irene-nim e Surka?” 

 “Sim, apresente-me essas pessoas também”. 

 “É claro que eu irei apresenta-la. Eu irei dizer a eles para contatar você mais tarde. Embora, 

como as coisas estão, eles podem não se encontrar com você visto que eles estão bem longe”. 

 “A distância não importa... De qualquer forma, deixe comigo. Acho que eu deveria ir para 

fora do castelo. Eu irei sussurrar para você mais tarde”. 

 “Correto, seja cuidadosa com os coelhos”. 

 “Sim, não se preocupe comigo e tome conta de você mesmo”. 

 Depois de Weed ter terminado de falar com sua irmã mais nova, ele trouxe alguma lenha 

para alimentar a fogueira enquanto tentava ser cuidadoso, de modo que até mesmo seus passos 

não faziam qualquer barulho. Mesmo enquanto ele estava cozinhando comida, ele gastou tempo 

extra para ter certeza de que não faria qualquer barulho. Apenas quando ele estava esculpindo um 

pequeno som poderia ser ouvido. 

 Desta maneira, duas semanas se passaram e o corpo de Alveron se recuperou. 

 “Weed-nim, eu estou envergonhado”. 

 “Não se preocupe, está tudo bem”. 

 “Já que minha estamina se recuperou um pouco, eu penso que posso usar algum poder 

divino”. 

 “Oh, isso é um alívio”. 

                                                           
10 NT = Ladrão de Sepulturas. 
11 NT = Lendário. 
12 NT = sufixo usado para se dirigir de maneira formal a alguém mais velho ou mais respeitado do que você. 



 Weed acenou com a cabeça; 

 Se alguém tivesse acesso privado a magia de cura, seria muito mais fácil de se livrar de 

doenças.  

 “Oh Deusa Freya, por favor saneie a dor e a angústia daqueles que a seguem e dependem 

de você. Cure Disease13”. 

 Alveron usou uma magia de cura primeiro em Weed. 

 

Devido ao poder sagrado a capacidade de resistência física com respeito a doenças 

aumenta. A maioria das doenças podem ser curadas. 

O resfriado está curado. 

Resistência física retorna ao normal. 

Resistência contra resfriados aumenta permanentemente por 2%. 

Resistência contra magias de gelo aumenta permanentemente por 0,2%. 

 

 Além de ser curado de seu resfriado, Weed ganhou um pouco de resistência permanente 

contra ele. 

 Alveron usou a mesma magia de cura em Seoyoon e nele mesmo. 

 Já que eles tinham um resfriado mais grave do que o de Weed, eles não se curaram 

completamente. 

 Porém, depois de comer comida que era boa para a sua saúde e de descansar por um dia, 

eles puderam se mover novamente.  

 “Este foi o pior resfriado já visto”. 

 Weed moveu o pedregulho que estava bloqueando a entrada da caverna.  

 Agora era a hora de fazer os monstros do Vale da Morte sentir a amargura. 

 

*** 

 

 Zephyr desviou-se. 

 “Huaam! Tão chato”. 

 “Ainda assim, você está caçando um monte”.  

 Hwaryeong disse à medida que ela entrelaçava seu cabelo em duas tranças. 

 “Não é como se estivéssemos aproveitando. Era mais divertido quando estávamos caçando 

com Weed-nim”. 

 “Verdade, era apenas uma repetição infinita de cobranças e imputações”. 

 “Quando eu penso de volta nisso, eu sinto como se meu corpo ainda estivesse coberto com 

ataduras”. 

 A caçada da morte que eles fizeram por oito dias quando eles estavam com Weed e os 

Geomchis! A memória terrível do trabalho intenso estava ficando mais bela com o passar do tempo. 

 Depois daquilo, a maioria das caçadas não se tornaram cansativas.  

 Olhando para uma multidão de Skeleton Knights14 correndo em direção a eles, Romuna 

bufou: 

 “Algo como isso é como um pedaço de bolo”. 

                                                           
13 NT = Cura de Doença. 
14 NT = Cavaleiros Esqueletos. 



 “Eu não sinto a excitação com a qual eu estou acostumada a sentir”. 

 Surka disse conforme ela socava a cara do Skeleton Knight com seus punhos bonitinhos. 

 A tensão que trazia um calafrio na própria coluna e pescoço! 

 Tal tensão tinha desaparecido. 

 Agora, eles conversavam enquanto caçavam monstros e, mesmo quando os monstros 

irrompiam de algum lugar enquanto eles estivessem descansando, eles não ficavam surpresos. 

 Romuna, a maga, movia-se entre os monstros, conectando-os e lançando magias.  

 As flechas de Pale nunca erravam e ele podia atirar três flechas ao mesmo tempo e fazê-las 

atingir diferentes alvos. 

 No caso de Hwaryeong, ela agora podia retocar a sua maquiagem enquanto ela estava 

lutando contra um monstro. 

 Zephyr disse: 

 “Irene-nim, está chato. Abençoe os monstros. Eu penso que irei adormecer a partir desse 

tédio”. 

 “Sim, eu irei. Eu estava indo para a maestria de habilidade”. 

“A força que queima a própria luta, irá trazer a força que excede o próprio limite. Todo o 

grupo irá se fortalecer”. 

 Irene aumentou a força dos monstros. 

 Ela aumentou a capacidade deles por 20%. 

 Mesmo que uma sacerdotisa aumentasse a força de um monstro, nenhum ponto adicional 

de experiência era dado, nem itens especiais eram derrubados. 

 Apenas por diversão. 

 Para ter mais diversão lutando, Irene e seu grupo aumentaram as habilidades dos monstros. 

 O rosto de Seechwi tornou-se azul. 

 ‘Seus monstros!’ 

 Ela nunca pensou que ela fosse mais fraca do que qualquer outra pessoa. 

 Porém, Skeleton Knights eram monstros acima do nível 320. Eles não eram fáceis de caçar 

mesmo quando se estivesse em um grupo. 

 Eles estavam caçando tais monstros de uma maneira muito perigosa. 

 Seechwi tornou-se muito atenta. 

 “Unii15, agora”. 

 “Sim, tudo bem! Chichik!” 

 Ao sinal de Surka, Seechwi mergulhou no grupo de Skeleton Knights. 

 Para alguém de nível baixo como ela, ela poderia apenas pegar os itens.  

 Pegar os itens enquanto se movia entre os Skeleton Knights! 

 Em razão do grande número de monstros, isso não era muito fácil e, já que eles não tiveram 

êxito em todas as caçadas, eles tinham que coletar todos os itens quando eles estivessem 

disponíveis. 

 Embora ela tivesse a profissão de uma Orc Commander16, sua estatística de carisma ou 

liderança não dava muitos benefícios ao grupo em razão da grande diferença de níveis entre eles. 

 Apenas ao ponto de aumentar o dano físico por 3% e a taxa de recuperação por 2%. 

 A habilidade dela teria tido um efeito muito maior se ela estivesse liderando orcs, mas ela 

era o único orc no grupo. 

 

                                                           
15 NT = maneira amigável de se dirigir à uma mulher mais velha do que você, se você for uma mulher. 
16 NT = Comandante Orc. 



*** 

 

 Quem teria pensado que uma pintora iria querer espancar coelhos bonitinhos, 

impiedosamente? 

 “Morra, morra!” 

 Quando os coelhos resistiam, Yurin usou seus pés para espanca-los. 

 Ela trabalhava por dinheiro durante o dia e caçava a noite. 

 Caçar a noite era para reunir mais pontos de experiência. 

 Porém, para Yurin que era uma pintora, sua vida e poder de ataque não eram muito fortes. 

Era difícil para ela caçar apenas um coelho. 

 “Caçar é mais difícil do que eu imaginei”. 

 Depois de caçar um coelho, ela descansou. 

 Antes dela subir de nível, caçar era difícil para ela mesmo quando ela tinha um bom 

equipamento.  

 Naquela hora, ela receber um sussurro de Pale: 

 “Olá, eu sou Pale”. 

 “Sim. Olá”. 

 Yurin educadamente o cumprimentou. Ela sempre agia educadamente com pessoas que ela 

não conhecia.  

 “Você é a irmã de Weed-nim, correto? Eu sou um amigo de Weed-nim que caça com ele 

desde que nós éramos iniciantes”.  

 “Ahhh, aquele que é habilidoso em atirar flechas!” 

 “Hahaha! Parece que Weed-nim já lhe contou a meu respeito. Habilidoso em atirar flechas, 

isso é um exagero. Ele lhe disse mais alguma coisa?" 

 “Sim, ele me disse para nunca lhe provocar, que você é muito tímido”. 

 “Ahh, isso também. Eu sou um pouco tímido. Além disso...?” 

 “Eu ouvi que você, algumas vezes, joga sozinho escavando o solo”. 

 Kuuk! 

 Yurin se divertiu falando com os amigos de Weed. A maneira educada e gentil que ele falava 

deu a ela o sentimento de que ele era uma pessoa legal. 

 ‘Ainda assim, para caçar com Oppa17, mesmo que eu não tenha conseguido fazer isso 

ainda’. 

 Tirando a inveja, ela lançou uma travessura que não tinha uma intenção prejudicial. 

 Ela estava sorrindo e aproveitando. 

 “De qualquer forma, onde você está?” 

 “Em Rhodium”. 

 “Você está na cidade dos artistas. Nós estamos nas Cordilheiras Yoroki”. 

 “Levará cerca de uma semana para chegar aí”. 

 “Você está vindo aqui?” 

 “É claro. Se houver algo que nós podemos ajudar, nós iremos”. 

 “Vocês não precisam. Eu irei até aí”. 

 “Como é? 

 “Você poderia me explicar o ambiente?” 

 Yurin tirou um lápis de carvão e um papel e se preparou para desenhar. 

                                                           
17 NT = maneira amigável de se dirigir a um homem mais velho que você, se você for uma mulher. 



 Pale ficou sem palavras à ideia absurda de Yurin. 

 Apenas quanto tempo levaria para vir de Rhodium paras as Cordilheiras Yoroki? 

 Além disso, em razão dos monstros virem em grupos, não era um lugar que um iniciante 

pudesse ir. 

 Todavia, Pale respondeu às perguntas de Yurin. 

 “Atrás de nós, há duas árvores altas. Há um pedregulho em nossa frente. É um pedregulho 

normal, de cor cinza claro”. 

 “Como é o terreno em torno de vocês?” 

 “Há uma grande quantidade de ervas daninhas em volta. Também há uma abundância de 

flores silvestres, há mais no lado direito. Nós podemos ver uma montanha ao longe, que não é muito 

íngreme e ela tem várias árvores. Há o castelo dos Elfos Negros depois de passar por cerca de 

duas montanhas. 

 “Tempo?” 

 “Claro. Embora existam algumas nuvens”. 

 Pale estava confuso mesmo quando ele estava explicando o ambiente.  

 “Pale, o que você está fazendo?” 

 Romuna perguntou. 

 “Eu não sei. Yurin-nim está me pedindo para descrever o ambiente, então eu o estou 

descrevendo para ela”. 

 “Ela está curiosa sobre este lugar?” 

 Romuna inclinou sua cabeça, incapaz de compreender. 

 A julgar apenas pelo cenário, o lugar era bastante extraordinário. Quando o sol nasce pela 

manhã e se põe à noite, não havia nada mais bonito. 

 O estado de espírito quando chove ou quando a neblina ascende era maravilhoso. Olhando 

para a floresta tropical, qualquer um poderia se perder em seus próprios pensamentos. 

 Para aqueles que são sensíveis, era o melhor lugar para gastar seu tempo. 

 Zephyr aproximou-se de Pale. 

 “Como que é a voz dela?” 

 “Huh?” 

 “A voz dela é delicada?” 

 Zephyr, que não tinha uma namorada ainda, estava naturalmente curioso sobre Yurin. 

 ‘Se ela é a irmã mais nova de Weed, ela teria uma forte capacidade de manter a sua 

subsistência. Ela não iria passar fome em qualquer situação’. 

 Até agora, ele conheceu várias mulheres. 

 Mulheres bonitas e confiantes! 

 Todavia, elas estavam ocupadas dando seus números quando elas sabiam da intenção de 

Zephyr. Zephyr não queria conhecer mulheres como aquelas novamente. Uma mulher que ele 

pudesse conhecer sinceramente sem se preocupar com dinheiro ou status. 

 Igual ao coração ingênuo de um homem que apenas começou a namorar, ele queria 

encontrar uma namorada. 

 Pale olhou para Zephyr como se sentisse pena dele. 

 Havia coisas que não podiam ser feitas mesmo com um rosto bonito, olhos penetrantes e 

discurso elaborado. 

 “Me desculpe, Zephyr-nim”. 

 “Hm?” 



 “Para me preparar para tal tipo de situação Geomchi218 me disse:” 

 O coração de Zephyr tornou-se pesado. 

 Ele relembrou da face angular e dos músculos de Geomchi2. 

 Ele era um homem mais assustador na vida real do que em Royal Road. Se houvesse um 

Orc na vida real, aquele que seria capaz de captura-lo com facilidade seria o Geomchi2.  

 “O que ele disse?” 

 “Eu irei retransmitir a mensagem como ela é: Se qualquer um tiver a ousadia de tocar em 

Yurin ele irá mata-lo”. 

 "........" 

 “Geomchi2 disse mais do que isso. Ele disse que se um homem fizer Yurin chorar ele irá 

quebrar a sua espinha”. 

 "........" 

 “Geomchi2 e Geomchi319 também disseram algo nesse sentido....” 

 Zephyr queria bloquear seus ouvidos. 

 “E-Eu não posso ousar ouví-las”. 

 Pale olhou para ele como se sentisse pena: 

 “É difícil para mim dizer essas palavras. Eu também não quero relembrá-las. Então quando 

eu ouvi eu apenas adicionei números a elas”. 

 “Números?” 

 “Morte: 309 vezes; estado vegetativo: 68 vezes; pelo menos um mês de estadia no hospital: 

93 vezes; paralisia na parte inferior do corpo: 30 vezes; mortes que não podem ser descritas: duas 

vezes. Algo que não está nem vivo nem morto... se você ainda quiser eu posso lhe dizer como é a 

voz de Yurin”. 

 “Kuhuk!” 

 Zephyr desistiria de Yurin completamente. 

 Sua confiança de se aproximar de Yurin, que era como uma irmã para os Geomchis, 

evaporou. 

 Adicionalmente, se ele pensasse cuidadosamente, Yurin era a irmã de sangue de Weed. 

 Se ele considerasse a vingança contínua que viria de Weed ao contrário das simples e curtas 

vinganças dos Geomchis, ela era uma pessoa que ele, absolutamente, não poderia se aproximar. 

 Baseado na descrição de Pale, Yurin pintou. Sua habilidade de desenho não era muito boa. 

Ao invés de arte ou música, ela era uma pessoa que somente se focava em estudos acadêmicos. 

Embora ela não tivesse um talento ou sentidos excepcionais, ela tentou ser tão descritiva quanto 

possível. 

 Ela considerou totalmente as posições, bem como os detalhes deles. 

 Uma sensibilidade feminina e curvas suaves foram desenhadas com cores quentes. 

 E ela concluiu o desenho da mesma forma que Pale havia descrito. 

 Yurin esticou seus braços por cima de sua pintura. 

 “Picture Teleportation20!” 

                                                           
18 NT = A versão americana mudou de tradutor e não está mais adotando o padrão: Geomchi-2-3-4-5-...., ela 
trata pela primeira vez de Geomsamchi. Procurei e não achei o significado, não é nem a contagem em 
coreano. Logo, suponho que ele esteja falando do segundo Geomchi mais importante, ou seja, do Geomchi2, 
o logo após o mestre, senão ele faria referência a mestre ou algo do gênero. 
19 NT = aqui a versão americana fala em Geomwubakchi, por não ter encontrado a tradução para o ‘wubak’ 
no meio do Geomchi, vou supor que se trata do Geomchi3 até obter uma resposta do próprio tradutor para 
lançar uma versão atualizada. 
20 NT = Teletransporte de Imagem. 



 A habilidade especial de um Aqualight Painter. 

 A paisagem no papel começou a oscilar. 

 

Habilidade: Você usou Picture Teleportation. 

Máximo de mana é reduzido pela metade durante quatro dias. 

 

 Uma habilidade fantástica que permitia ser teletransportado para qualquer lugar no 

continente enquanto ela pudesse conhecer a geografia exata. 

 Na pintura, Yurin desenhou ela mesma. 

 Quando ela desenhou ela própria, seu corpo físico estava desaparecendo misticamente das 

planícies de Rhodium.  

 Pernas, corpo e finalmente a cabeça. 

 Se Yurin fechasse seus olhos por um momento e os abrisse novamente, ela poderia 

conhecer Pale, Irene, Romuna e Hwaryeong. 

 Eles estavam surpresos de ver Yurin, que apareceu subitamente. 

 Para Zephyr ou Seechwi, ela pareceu saltar para fora da terra. 

 Era uma habilidade especial que apenas os Aqualight Painters poderiam utilizar. 

 

*** 

 

 Weed decidiu entender completamente os arredores do Vale da Morte primeiro. 

 ‘Eu não posso resolver essa missão diretamente’. 

 Ele tinha grandes esperanças em razão dele ter Seoyoon e Alveron com ele. Porém, 

infelizmente, houveram problemas para resolver a missão rapidamente. 

 Fortes Ice Trolls21 eram parte da razão, mas o clima e a geografia também eram ruins. 

 “Pelo menos, eu deveria compreender a geografia”. 

 Devido ao frio, Weed voou acima do Vale da Morte montando no Bingryong.  

 Ele pôde ver todo o Vale da Morte após voar alto no céu. 

 Neve e gelo o cobriam até o horizonte. 

 Montanhas, rios, aldeias e cidades congeladas. 

 Eles faziam parte do cenário especial que apenas podia ser visto no céu da Província do 

Norte. 

 Havia um monte de lugares desconhecidos na Província do Norte. 

 As missões que podiam ser obtidas por ir a tais cidades e castelos eram como o céu para 

os aventureiros. 

 “Se eles pudessem suportar este ar frio”. 

 Weed envolveu seu corpo em sua capa tanto quanto ele podia. 

 Embora ele tivesse ordenado Bingryong a voar lentamente, o vento era muito feroz. 

 Se ele não quisesse pegar um resfriado novamente, ele tinha que terminar sua inspeção na 

área o mais breve possível. 

 Weed concentrou-se no Vale da Morte. No meio das montanhas, o lugar que parecia como 

um par de longas serpentes se alongando no chão era o Vale da Morte. 

                                                           
21 NT = Trolls de Gelo. 



 No topo das montanhas, havia inúmeros monstros como Ice Trolls, estacionados como 

soldados defendendo um castelo. 

 Somente quando ele os abatesse ele poderia finalizar a missão. 

 “O fim da linha do vale é onde as cabeças das cobras se encontram”. 

 Embora ele estivesse estimando com seus olhos, o comprimento era apenas cerca de um 

quilômetro. 

 O vale em si não era grande e, quando eles passassem por cerca de um terço do vale, eles 

poderiam ver soldados e cavaleiros congelados esperando lá. 

 “Eles são soldados de Niflheim”. 

 Em volta dos pés dos soldados, havia muitas armas enferrujadas. 

 Whiiing! 

 De agora em diante o levantamento topográfico será perigoso. 

 Sua condição estava prestes a piorar conforme pequenas partículas de gelo começaram a 

soprar com o vento gelado. 

 “De qualquer forma eu posso entender a situação”. 

 Weed parou de inspecionar. 

 Ele encontrou uma caverna maior em torno de uma colina próxima, onde os Wyverns 

poderiam ficar. 

 Até que eles conquistassem o Vale da Morte, o lugar seria a base deles. 

 O frio iria até mesmo congelar a pele deles! 

 Eles não sabiam quando a neve viria e a terra endurecida limitava os seus movimentos. 

 Acima de tudo isso, monstros tornavam-se mais fortes a noite. Wyverns e Bingryong eram 

classificados como monstros, então eles também se tornavam mais fortes a noite. 

 Porém, enquanto o frio não afetava Bingryong, cujo corpo era feito de gelo, os Wyverns não 

podiam lutar.  

 Weed balançou a sua cabeça. 

 “Essa não é uma missão fácil”. 

 Ele entendeu um pouco como lidar com um Ice Troll ou Lamia. 

 Usando o Bingryong e os Wyverns, eles estavam caçando Ice Trolls pouco a pouco. 

 Porém, uma vez que eles tinham que parar a noite, eles estavam dando tempo para os Ice 

Trolls se recuperarem. Eles são monstros que se reúnem como formigas depois de um dia. Eles 

tinham estatísticas de vida estupidamente fortes e sua taxa de reprodução também era excepcional.  

 Então, a noite apenas Bingryong e Weed lutavam, enquanto Seoyoon, Alveron e os Wyverns 

descansaram na caverna. 

 Seoyoon sempre desconectava de Royal Road a noite para descansar um pouco. 

 Quando isso acontecia, nem Alveron, Weed ou os Wyverns faziam qualquer coisa na 

caverna.  

 “Alveron.” 

 “Sim?” 

 “Cuide do fogo”. 

 “Entendido”. 

 Alveron colocou uma quantidade suficiente de lenha para manter o fogo aceso. 

 Os Wyverns se enrolaram próximo ao fogo com suas asas guardadas. 

 “Muito frio”. 

 “Eu pensei que fosse congelar até a morte quando lutei durante o dia”. 



 Os Wyverns conversaram a respeito de suas situações solidárias e esquentaram seus 

corpos próximos ao fogo. 

 “Kurararara!” 

 De tempos em tempos, eles ouviam o rugido de Bingryong do lado de fora da caverna. 

 ‘Já que ele é forte contra o frio e tem uma grande vida ele estará bem’. 

 Weed não se preocupava com Bingryong de qualquer modo. 

 Na verdade, Bingryong era muito tímido e covarde. 

 Embora ele tivesse um corpo grande com dignidade, na realidade, ele fugia quando apenas 

um pouco de sua vida caía ou quando ele sentisse um pouco de perigo. 

 Portanto, ele quase nunca entrava em situações perigosas. 

 Quando sua vida caía apenas 20% de seu máximo, Bingryong aproximava-se de Alveron 

para evitar trabalho. 

 Weed analisou a situação criticamente. 

 ‘Se nós continuarmos desta forma, será impossível conquistar a missão’. 

 Mesmo se eles reduzissem o número de Ice Trolls durante o dia, o número deles aumentaria 

novamente a noite. 

 Havia inúmeros monstros no vale. Se eles lutassem apenas contra os Ice Trolls, seria 

impossível de completar a missão. 

 Era um grande lugar para caçar e evoluir seus servos, mas ele não poderia ficar lá para 

sempre. 

 ‘De qualquer forma, nós temos que fazer alguma coisa a respeito deste frio! Se nós fizermos, 

então eu poderia estar mais perto de uma resposta do que eu imagino’. 

 Ice Trolls, Lamia e outros monstros não poderiam mostrar sua capacidade máxima devido 

ao frio. 

 Weed usou todo o couro de lobo que ele tinha para fazer remendos nas roupas e para comer 

apropriadamente. 

 Peixe frito em vinho suave... Porém, o frio era tão severo para usar a comida como distração 

para esquecer do desconforto. 

 Costurar e cozinhar tinha limites. 

 Weed ergueu sua faca de esculpir. 
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