
Volume 9  

CAPÍTULO 9 - As Sementes Cultivadas 

 

 Graças ao efeito da estátua “Warm Lovers”1, Weed tinha mais resistência ao frio. Embora 

ele ainda tivesse resquícios de seu resfriado, sua condição não iria ficar pior. 

 Depois disso, caçar foi muito mais fácil. Juntamente com Alveron e Seoyoon, eles haviam 

gasto quase 50 dias caçando continuamente Ice Trolls2 no Continente de Versalhes. 

 “Não havia fim ao mata-los”. 

 Os Ice Trolls tinham uma assustadora capacidade de regeneração. Se um membro fosse 

cortado, eles seriam capazes de crescer novamente em apenas um curto período de tempo. 

Quando a vida deles caía para um patamar realmente baixo, eles apenas necessitavam de poucos 

minutos para regenerá-la totalmente. 

 Com 1-2 pessoas parece como se estivesse indo contra um exército invencível. Era uma 

coisa boa que havia um penhasco e os Ice Trolls não poderiam descer a partir dele. 

 “Agora nós sabemos porque a missão tinha uma alta dificuldade”. 

 Quando eles lutaram contra a Legião dos Mortos-Vivos, ele usou a informação que ele tinha 

contra eles. Porém, os Ice Trolls eram de um nível diferente, e assim, eles eram mais difíceis de 

lidar com. 

 Weed teve que mudar a sua estratégia. 

 “É muito difícil de lutar com os Trolls se nós estivermos separados. Wyverns, voem para o 

céu e agarrem os Ice Trolls! De lá, derrube-os aqui”. 

 Os Wyverns trouxeram os Ice Trolls para baixo do penhasco um por vez. 

 ‘Eu serei capaz de conseguir um monte de sangue de Ice Troll, que é usado para criar 

poções para restaurar a vida’. 

 Dividir e Conquistar! 

 Com o seu instinto, Weed foi capaz de formular uma grande estratégia. 

 “Escutem, vocês têm que trazê-los para dentro de uma área segura, então nós poderemos 

subjugá-los!”. 

 Desde a sua infância, Weed já havia dominado a arte do trabalho duro. Em razão da queda 

dos monstros e do trabalho em equipe do grupo, a moral dos monstros caiu significativamente.  

 Os Ice Trolls não eram como os outros monstros, então quando eles não estão juntos, caçá-

los era muito mais fácil. Eles perceberam isso e os mataram antes que eles tivessem uma chance 

de usar sua capacidade de regeneração. 

 “Moonlight Sculpting Sword3!”. 

 Weed levantou sua espada. 

 Os Ice Trolls foram dominados pela bela e enfeitada espada. Agora a situação da batalha 

tinha sido revertida. 

 Isso aconteceu por não significar uma luta justa. Ele matou todos eles antes que eles 

pudessem tentar regenerar suas vidas. 

 “Kuoooo!” 

 Mesmo quando eles estavam prestes a morrer, os Ice Trolls resistiram e balançaram seus 

machados mirando nos pés deles. 

 Ignorando os golpes recebidos, ele gritou? 

                                                           
1 NT = Amantes Ardentes. 
2 NT = Trolls de Gelo. 
3 NT = Espada de Esculpir o Luar. 



 “Cold Eyes4! 

 Ele fechou seus olhos para os ataques recebidos dos Ice Trolls. 

 Se você não tentasse adivinhar a localização da batalha, ganhar seria impossível. Esta era 

a maneira de batalhar de Weed. 

 Aprisionar o monstro rápida e decisivamente! 

 “Ahhh! Morra. Eu irei matar você”. 

 Com seus olhos fechados, ele balançou sua espada empunhada. 

 Esta parecia ser uma ação ignorante que até mesmo um novato não faria. 

 Era equivalente ao comportamento mais vergonhoso em batalha. 

 Sempre que Seoyoon atacava, a espada dela deixava uma imagem visual de uma tonalidade 

preta. 

 O ataque de um Berserker para matar Ice Trolls. 

 A profissão que ficava mais forte à medida que matasse e visse sangue! 

 Enquanto eles são mais fracos em lutas curtas, quanto mais longas as batalhas forem, mas 

fortes eles ficam. Durante o combate, embora brevemente, ela poderia esquecer sobre a sua dor. 

 Embora a tensão no rosto de Seoyoon mostrasse que a batalha era difícil, ela não olhou 

uma vez em direção de Weed. 

 ‘Não, não, não olhe...’ 

 Ela não queria que Weed a visse. 

 Se ele a visse lutar, ele iria começar a rir. Em razão disto, ela desesperadamente virou a sua 

cabeça em outra direção. 

 Lutando com seus olhos fechados, Weed virou para onde Seoyoon estava lutando. 

 Alveron silenciosamente curou a vida dos Wyverns e de Bingryong sempre que elas 

estivessem baixas. 

 Caçando no Vale da Morte por mais de 50 dias! Finalmente, o número de Trolls diminuiu. 

Não importa quanto eles tentassem escapar das garras dos Wyverns, seus esforços eram em vão. 

 Weed olhou impacientemente em direção ao céu azul brilhante 

 “Eu não acredito que todos eles desapareceram!” 

 Como se estivesse olhando para pintinhos em uma granja, era difícil de achar os Ice Trolls, 

mesmo depois de esfregar seus olhos. Embora fosse em razão dele estar caçando eles seriamente, 

ele estava preenchido com arrependimentos. 

 “Agora parece como se eu não fosse capaz de obter o sangue dos Ice Trolls, que eu, 

certamente, poderia ganhar um monte de dinheiro”. 

 Porém, quando ele subitamente flagrou um grande grupo de Ice Trolls, ele ficou feliz. Como 

um fazendeiro que via um bom crescimento de grãos em seu campo, ainda que fosse possível ser 

esmagado até a morte por ser um simples grão. 

 Para cada garrafa cheia de sangue de Ice Trolls, Weed ganhou, aproximadamente, 5.300 

moedas de ouro. 

 Poções de recuperação rápida. Ela aumentava a recuperação de estamina e vida. Elas 

foram produzidas em larga escala e colocadas dentro de sua bolsa. 

 Em razão do limite de fornecimento de poções, elas eram do valor de um braço ou de uma 

perna. Durante as caçadas, era raro as pessoas usarem tais poções, mas elas podiam ser 

extremamente úteis durante um cerco a uma guilda. 

 “Heu heu heu.” 

                                                           
4 NT = Olhos Frios. 



 Weed riu com a visão do sangue! Ele riu com alegria ao ponto de seu estômago começar a 

doer. 

 “...” 

 Alveron e Seoyoon não mostraram reação enquanto eles assistiram Weed. 

 Depois de ver isso por um ou dois dias eles se acostumaram. Embora o comportamento de 

Weed fosse estranho, ele foi treinado na disciplina de si mesmo. E, em breve, Weed retornou à sua 

atitude habitual. 

 “Você gostaria de ir à caça novamente, Alveron?” 

 “Sim”. 

 “Use sua magia sagrada. Daqui em diante, nós iremos precisar disso para as próximas 

batalhas”. 

 “Okay”. 

 Alveron abençoou Bingryong e os Wyverns. 

 Primeiro, Weed comandou Bingryong e os Wyverns de modo que eles iriam atacar as 

Lamias. Até agora, a estratégia havia sido atacar somente os Ice Trolls a fim de extrair o sangue 

deles, mas de agora em diante o plano tinha sido mudado para capturar o Vale da Morte. 

 O nível atual de Weed era de 312. 

 A partir do momento que Bingryong e os Wyverns foram trazidos à vida, o nível das 

habilidades deles tinha crescido significativamente. Agora eles não tiveram dificuldades para 

derrotas as Lamias. 

 O nível de Weed teria subido acima no nível 300 a muito tempo atrás, mas em razão dele 

ter dado vida para muitas esculturas, ele constantemente perdeu níveis. Embora ele caçasse até a 

morte com Pale e o resto de seu grupo, ele foi capaz apenas de obter um nível um pouco acima de 

300. Seus níveis foram principalmente obtidos através das batalhas travadas no Vale da Morte. 

 Os olhos de Weed brilharam. 

 ‘Finalmente é hora de conquistar agressivamente o Vale da Morte!’ 

 Os Wyverns e Bingryong estavam lutando extremamente bem. Comparado com os Ice 

Trolls, Lamias tinham uma defesa relativamente fraca. 

 “Nós somos as Lamias elegantes”. 

 “Tente não cair em nosso charme”. 

 “Venom of Eucla5!” 

 “Atirem neles com ferrões venenosos!” 

 As Lamias abriram fogo e lutaram em desordem. 

 A estrada de gelo permitiu que as Lamias, com corpos como o de cobras, se movessem 

rapidamente deslizando através dela. 

 Embora elas fossem providas de uma formidável resistência a ataques de gelo, elas sentiram 

rapidamente o ataque dos Wyverns. Bingryong elevou-se do chão com suas grandes asas e usou 

suas garras para atacar. 

 “Meu corpo é enorme. Porém, por que minhas pernas são tão curtas?” 

 Expressando a sua insatisfação, ele continuou a reclamar. 

 Comparado a seu enorme corpo, seus pés eram anormalmente curtos. Em razão disto ele 

hesitava andar durante as batalhas. 

 “Não há nenhuma regra dizendo que grandes obras de arte devem ter comodidade em 

ação”. 

 A desculpa de Weed era porque houve problemas com a natureza do gelo.  

                                                           
5 NT = Veneno de Eucla. 



 A fim de distribuir apropriadamente o peso, penas curtas e grossas funcionavam melhor do 

que longas pernas. Graças ao enorme corpo de Bingryong apenas pernas curtas e grossas 

poderiam suportá-lo. 

 Mesmo assim, Bingryong e os Wyverns encurralaram as Lamias apavoradas. Sem a 

proteção dos Ice Trolls, a queda das Lamias era inevitável. 

 Um massacre unilateral! 

 Grupos de Lamias de mero nível 200 vieram e morreram rapidamente. 

 Inicialmente, sem o aglomerado de Ice Trolls suportando elas, Lamias não eram nada além 

de uma pequena ameaça.  

 As Lamias morreram deixando uma pilhagem6 tais como couro de cobra, ouro, prata, ferrões 

venenosos e alguns minérios. 

 “Nós conseguimos”. 

 “Keurwawrawrarwa!” 

 Os Wyverns e Bingryong voaram para o céu e soltaram um rugido alto. 

 Os olhos de Weed focaram o penhasco oposto. Entre os vales, havia um monte de grupos 

de monstros aglomerados. 

 Os Lizard King7, Possessed Soldiers8, Dibase Priests9, Demonic Followers10 e Puppets11. 

 Aqueles vários tipos de monstros formaram um grande exército. 

 Chuk! 

 Weed ergueu suas mãos convocando Bingryong e os Wyverns. 

 “Alveron, cure e abençoe-os, então eles podem continuar a lutar. A batalha não acabou”. 

 “Ok, eu irei regenerar suas estaminas exauridas”. 

 Os Wyverns e Bingryong se exibiram novamente. 

 “Kuooo!” 

 Bingryong e os Wyverns estavam voando ao redor enquanto lutavam com Lamias e outros 

monstros no Vale da Morte. 

 Os Lizard Kings empunhavam um machado enquanto os Demonic Followers apunhalavam 

seus inimigos com lanças e espadas. 

 “A neve derretida está fluindo grosseiramente através do poder escuro e úmido e irá reforçar 

a sua carne. Sede de Sangue!” 

 Os Dibase Priests conjuraram feitiços para abençoar os monstros. Diferente da magia divina 

de Alveron, que não tinha efeitos colaterais, os efeitos posteriores eram enormes. Era similar a uma 

maldição que aumentava temporariamente o ataque.  

 “Dibase nos ordenou a lançar magia de fogo no enorme pedaço de gelo”. 

 “Dibase ordenou os Possessed Soldiers a atacarem os Wyverns sem demora. 

 “Dibase comandou seus criados. Contemplem, nós demonstraremos o que acontecerá 

àqueles que desafiam se opor a nós!” 

 Os Dibase Priests comandaram a Legião de monstros. Monstros, que não tinham fé e 

transbordavam com o mal e a ganância, seguiram os Dibase Priests. 

                                                           
6 NT = saque ou drop de itens de um monstro quando morto. 
7 NT = Rei Lagarto. 
8 NT = Soldados Possuídos. 
9 NT = Procurei um significado e não achei “Di Base”, escrito separadamente, vem do italiano e quer dizer 
“básico”, mas como está escrito junto não considerei essa tradução, se alguém souber me avise. 
10 NT =  Seguidores Demoníacos. 
11 NT = Fantoches. 



 Já que eles se tornaram unidos através dos comandos precisos da organização, o exército 

de monstros era capaz de bloquear os ataques dos Wyverns com facilidades. Os ataques de 

Bingryong também não eram muito efetivos.  

 Uma vez no chão dezenas corriam e atacavam desprovidos de medo. Os monstros 

comandados pelos Dibase Priests não reduziam completamente.  

 “Ice Breath12!” 

 Ainda que Bingryong usasse o seu orgulho, a magia de gelo com enorme poder, os Dibase 

Priests eram capazes de contê-la ao conjurar magia de fogo. 

 Os Wyverns circundaram o céu sem lutar apropriadamente. Enquanto Bingryong estava tão 

assustado, que não queria continuar lutando.  

 “Parece estar indo bem. Contudo, isso não é o fim”. 

 Os olhos de Weed brilhavam friamente. 

 Indo pelo tempo do Continente de Versalhes, ele havia gasto mais de cinquenta dias. Se 

você adicionar os dias que levaram para chegar ao Vale da Morte depois de chegar ao Norte, os 

dias acumulados seriam maiores. 

 Na perspectiva de Weed, aquele que diligentemente ganhava dinheiro, não poderia se dar 

ao luxo de lutar em um lugar como este. 

 “Convoco publicamente Death Knight13 Van Hawk. Convoco publicamente Vampire Lord14 

Tori!” 

 Weed havia convocado todas as suas estátuas.  

 Ele até mesmo convocou Van Hawk e Tori! 

 Um vórtice negro apareceu quando Van Hawk foi convocado, segurando uma espada. 

 “M..ma..ma...Master! Você chamou?” 

 Ele gaguejou enquanto falava. 

 Foi um equívoco que, em razão deles serem pálidos, os mortos-vivos não eram afetados 

pela temperatura. O frio daquele lugar poderia congelar seus ossos! 

 Ttak. Ttak. Ttak. Ttak! 

 O Death Knight estava fazendo um barulho com seus dentes. 

 O contraste entre sua pálida pele branca e seus lábios vermelhos brilhantes! De qualquer 

maneira, Vampire Lord Tori, que estava vestindo uma capa vermelha e preta, estava bastante 

descontraído. 

 “Este lugar não é muito longe de minha terra natal. Morata! Eu a perdi. Os ventos frígidos, 

neve, tempestades de gelo e o lugar onde solidão e paixões ardentes estão vivas e respirando. É 

um lugar onde a beleza e a luz brilhante estão vivas. Teria sido perfeito se eu tivesse uma linda 

donzela ao meu lado. Que pena”. 

 O Vampire Lord Tori estava encantado pelo frio, enquanto procurava por uma mulher para 

transformá-la em uma obra de arte15. 

 Weed olhou de relance para Seoyoon. 

 Na Terra a sua beleza era incomparável. 

 Ainda que ele tivesse visto Seoyoon, que ainda teve inúmeras esculturas em sua imagem, 

Tori não demonstrou reação. 

 ‘É porque nós estamos no mesmo grupo?’ 

                                                           
12 NT = Sopro de Gelo. 
13 NT = Cavaleiro da Morte. 
14 NT = Lorde Vampiro. 
15 NT = transformá-la em pedra. 



 Weed e Seoyoon estavam em um grupo. Graças a isto, Tori não nutria qualquer atração em 

direção a ela. 

 Mesmo assim, para Weed, era outro aborrecimento fora do caminho. 

 Tori torceu seu nariz e cheirou. 

 “Que cheiro é este? É muito vulgar, mas é um cheiro que deixa um gosto doce em minha 

boca”. 

 Quando se tratava de cheiro de sangue, Tori era um especialista. 

 Traços da fragrância delicada do sangue dos Ice Trolls foram a causa de sua fungada. 

 Weed poderia ter convocado Tori mais cedo. Ele poderia ter exterminado os Ice Trolls mais 

facilmente se ele tivesse feito isso. Contudo, em troca, ele teria que ter desistido de extrair o sangue 

dos Ice Trolls.  

 Em razão disto, Weed não convocou Tori. 

 Já que os Ice Trolls foram derrotados, ele poderia agora mobilizar Tori na batalha. 

 “Tori, vá e lute também”. 

 “Você ousa me comandar?” 

 Tori perguntou arrogantemente.  

 Já que ele não havia sido convocado por um tempo, ele não podia reconhecer o seu mestre. 

 Era o mesmo Tori, que havia lutado contra o Exército Imortal junto com os Wyverns! 

 Sua autoestima cresceu juntamente com suas habilidades e seu nível. 

 Weed franziu sua testa. 

 “Eu estou comandando você. Agora vá e lute”. 

 “Então eu irei dizer algo também. Já que isso é um incômodo, eu gostaria que você não me 

convocasse para tal tarefa trivial”. 

 Ao contrário de sua capacidade, Tori era um monstro chefe irritante! Contudo, isso não 

significa que Weed não tinha uso para ele. 

 “Parece que você não foi abatido o suficiente”. 

 “...” 

 “Devemos conversar mais uma vez depois de eu lhe massacrar continuamente por mais dez 

dias?”  

 A violência implacável que Weed havia usado quando a bajução e a conciliação falharam! 

 Shink16. 

 Próxima dali Seoyoon também enviou uma ameaça silenciosa. Ela iria ajudar Weed já que 

o Vampiro que ele convocou não parecia que iria obedecer. 

 Até mesmo Alveron estava preparando a sua magia divina, então Tori não teve escolha a 

não ser caminhar com má vontade em direção aos inimigos. 

 Contudo, depois de caminhar alguns passos, Tori virou-se com uma expressão séria e disse: 

 “Mestre, eu tenho algo a dizer”. 

 “O que é?” 

 “Você já ouviu falar do Reino dos Vampiros?” 

 “Existe tal lugar?” 

 Era a primeira vez que ele tinha ouvido sobre isso. 

 A história do Continente de Versalhes apenas deu uma breve descrição da raça dos 

vampiros. 

                                                           
16 NT = onomatopeia para o som de uma lâmina prestes a ser desembainhada. 



 “Todium, o Reino dos Vampiros! Ela existe abaixo do solo. Um eterno Reino da Escuridão. 

Graças ao Mestre, eu tenho crescido mais forte então eu deveria estar voltando para lá”. 

 “Voltar?” 

 “É minha obrigação como um vampiro. Em um mês, no tempo do Continente de Versalhes, 

a entrada abrirá por 89 dias”. 

 “Fazer isso seria violar o contrato...” 

 “O contrato irá acabar. Embora se for seu desejo, com meu nome, eu irei penhorar a minha 

vida imortal para você”. 

 Tori queria livrar-se de suas limitações. Porém, Weed poderia adivinhar quais seriam as 

próximas palavras. 

 ‘Quando se trata de caça, há uma limitação onde Tori poderia ser útil’. 

 Um monstro chefe altamente nivelado ao nível 400. Ele era muito útil graças as suas 

características de vampiro. Contudo, ele apenas poderia usá-lo para alimentar ele mesmo. 

 ‘Ele sempre teve essa limitação desde o começo’. 

 Weed balançou a sua cabeça. 

 “Eu não quero a sua vida”. 

 Ele não tinha a intenção de tomar a vida de Tori. 

 Ele havia considerado seriamente matar Tori apenas para que ele pudesse obter seus itens. 

Contudo, o equipamento de Tori era muito inútil.  

 Todo o seu equipamento era limitado ao Lorde Vampiro e ao contrário do que acontecia com 

os Orcs e Elfos, exceto Dark Wizards17, os itens exclusivos de um monstro não tinham valor de 

venda. 

 “Obrigado. Quando eu partir para Todium mais tarde, se você quiser, eu posso guiá-lo para 

lá. Pode ser a primeira vez que qualquer ser humano vai para lá e mesmo no futuro você não será 

capaz de encontrar outra pessoa que será capaz de entrar na tumba dos Vampiros, que são os 

nobres da noite”. 

 Ttiring! 

 

O Vampire Lord Tori lhe convidou para a Nobre Cidade da Noite, Todium! Obras de Arte 

antigas e minérios, a cidade não é encontrada na superfície e é habitada por mulheres 

bonitas e centenas de milhões de ratos e morcegos. 

No prazo de três meses o Vampire Lord Tori convidou você e seus colegas para Todium. 

 

 Weed ligeiramente inclinou sua cabeça e assentiu. 

 ‘Como esperado, minha previsão estava correta’. 

 O Death Knight e o Vampire Tori cresceram excessivamente.  

 Eles nem sempre existem como um fardo. Se eles fossem nivelados acima de um 

determinado nível, eles poderiam obter uma missão especial ou ganhar acesso a determinada área. 

 Tori dirigiu-se em direção ao Vale da Morte. 

 “Minha família, revelem-se”. 

 “Você chamou, meu lorde”. 

 As lindas Vampire Queens18 e jovem vampiros vestindo mantos, apareceram subitamente. 

                                                           
17 NT = Magos Negros. 
18 NT = Rainhas Vampiras. 



 “Inimigos cheios de sangue estão lá”. 

 “Minha sede está subindo, Lorde”. 

 “Embora possamos não ser capazes de aumentar nossa família ainda, nós esperamos beber 

sangue. Vamos!” 

 “Sim, meu lorde”. 

 “Veil of Darkness19!” 

 Tori e os outros vampiros esconderam seus corpos na escuridão.  

 E em um flash eles apareceram em volta dos Priests of Dibase e Demonic Followers que 

estava acima do vale.  

 “The Nobolity of The Night20!” 

 “Vampiros do mal apareceram!” 

 Tori estendeu suas unhas e infligiu um grande dano nos Dibase Priests, enquanto os outros 

familiares estavam aparecendo e desaparecendo. Os jovens vampiros também estavam se 

movendo de forma diligente. As Vampire Queens enlaçaram os Demonic Followers usando seus 

feitiços. 

 Contudo, os jovens vampiros não eram páreos para os Possessed Soldiers. Se eles 

estivessem lutando contra humanos, com sangue e vida, eles poderiam usar seus poderes para 

manipular o conteúdo de seus corações, mas esses inimigos foram ludibriados pelo mal. Mesmo 

que eles possuíssem os Possessed Soldiers, o poder dos vampiros não estava surtindo efeito.  

 “Tornado Blade21!” 

 Crash! 

 Tori criou um enorme tornado em torno da área onde os inimigos estavam reunidos e matou 

a maioria deles. 

 Em razão do grande Tornado Blade ter varrido toda a área, os corpos dos Dibase Priests 

foram agredidos e rasgados. Neve e gelo foram espalhados por toda a parte. Em razão da força da 

tempestade ter sido tão forte, o impacto fez os Wyverns cambalearem. 

 “Blood Drain22!” 

 Tori consumia uma grande quantidade de mana para cada ataque. 

 Apenas quando ele estivesse drenado toda a sua mana ele iria enfraquecer, mas ele poderia 

restabelecer a sua força ao se alimentar dos Dibase Priests. 

 Os olhos de Tori também se transformaram em cinza. 

 “Vocês, muitos que não me levam a sério, aqueles cujo sangue foi sugado por mim, 

transformem-se em pedra”. 

 Crack! 

 Os corpos reunidos dos Possessed Soldiers endureceram e transformaram-se em pedra. 

Era um efeito da maldição do vampiro. 

 Van Hawk brandiu sua espada e liderou seus subordinados. Bingryong e os Wyverns, com 

Geumini, reivindicaram os céus. Weed e Seoyoon também entraram na batalha. Eles escalaram o 

penhasco e lutaram contra os monstros. 

 “Moonlight Sculpting Blade!”  

 Contando com a confiável defesa da Armadura de Talrok, no topo do penhasco, ele 

empunhou a sua espada. Quando ele fez isso, seus olhos sóbrios procuraram em cada direção.  

                                                           
19 NT = Manto das Trevas. 
20 NT = A Nobreza da Noite. 
21 NT = Lâmina tornado. 
22 NT = Drenagem de Sangue. 



 Durante um combate corpo a corpo, o olhar não deve se fixar em um determinado lugar. 

Deve-se sempre estar avaliando a situação de ambos, aliados e inimigos. 

 Especialmente em uma situação similar à de agora, quando havia muitos monstros para 

lutar, tal habilidade era necessária. 

 Os Dibase Priests estavam à beira da morte pelas presas dos vampiros. 

 “Seven Celestial Steps23!” 

 ‘Tem sido um bom tempo desde que eu utilizei este trabalho de pés!’ 

 Ele poderia usar sua velocidade máxima e mudar sua direção no meio de cada um dos sete 

passos. 

 Já que a habilidade ignorava completamente o conhecimento comum, ela era difícil de ser 

usada durante a batalha. 

 Porém, se você puder utilizar a habilidade bem, você poderia ganhar um poder de ataque 

muito superior ao dos outros. 

 Weed correu entre os vampiros. 

 Com o trabalho de pés deslumbrante, ele era capaz de chegar à frente dos Dibase Priests. 

 “Morra!”. 

 Weed balançou a sua espada em direção para onde o corpo do Dibase Priest estava se 

movendo. 

 A espada mal roçou o pescoço dele, mas, como ele voltou, ela cortou o seu peito. 

 

Você desferiu um golpe fatal! 

 

 Como seu sangue estava escorrendo, o Dibase Priest, que estava em frente dele, à beira da 

morte, finalmente morreu. 

 

Você ganhou experiência. 

 

 Em razão deles não serem monstros regulares, os Dibase Priests davam pelo menos 30% 

de experiência a mais. 

 Porém, antes que ele pudesse checar quanto de experiência ele tinha recebido, o brandir de 

uma clava do Evil Spirit Follower o seguiu de perto por trás, atacando-o. 

 “Kkiyaaat!” 

 Enquanto bradava um grito de guerra, ele balançava sua clava. 

 Weed abaixou seu corpo para a frente sem nem mesmo olhar para trás. Ele rolou no chão e 

se levantou imediatamente. Quando Weed se levantou sua mão segurava um saco cheio de 

moedas de ouro. Algumas vezes quando ele estava no chão ele pegava a pilhagem.  

 ‘Como eu esperava, há uma abundância’. 

 Dibase era uma divindade dos ricos. Era por isso que os Dibase Priests tinham um monte 

de dinheiro. 

 Poderia se dizer também pelo modo como eles falavam enquanto lutavam contra os 

vampiros. 

 “Eu irei lhe dar muito dinheiro se você me seguir”. 

                                                           
23 NT = Sete Passos Celestiais. 



 “Eu irei lhe dar esta joia, então acredite em nós”. 

 “Tudo o que eu tenho é dinheiro...” 

 Eles tentaram apaziguar e atraí-los com dinheiro. 

 Embora os Vampiros, sendo Nobres da Noite, eram muito orgulhosos para cair em tal 

tentação, se eles fossem os Orcs amantes de dinheiro, eles teriam, sem dúvidas, ido para o lado 

dos Dibase Priests. 

 Weed olhou cuidadosamente ao redor com olhos aguçados. 

 Ele não tinha interesse em Evil Spirits Followers, que apenas derrubavam pilhagem. 

 Ele captou a localização geral dos Dibase Priests e tomou a estamina deles em conta para 

tentar espremer até o último cobre a partir deles.  

 “Seven Celestial Steps!” 

 Weed estava se movendo rapidamente através dos monstros e rapidamente escolheu os 

Dibase Priests! Ele era disciplinado a escolher os melhores itens de qualquer monstro.  
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