
Volume 10  

CAPÍTULO 10 - Todeum 

 

 Este era o dia que o Vampire Lord1 Tori havia anunciado! 

 De manhã cedo na Aldeia Morata, os Geomchis, Pale, Irene, Seechwi, Mapan e os outros 

companheiros estavam lá esperando. 

 “Então essa é a Aldeia Morata!” 

 Mapan tinha, eventualmente, se tornado um comerciante de nível médio. Em razão do nível 

de sua habilidade, ele agora era capaz de negociar metais preciosos e joias. 

 Uma pequena benção dada aos comerciantes. Um vagão muito luxuoso. Era um grande 

vagão que era puxado por oito cavalos e era capaz de transportar um monte de carga e mantimentos 

dentro, os quais não estragariam rapidamente. 

 “Comprando comida! Comprando suprimentos de batalha!” 

 Mapan comprou suprimentos que ele pensou que eles precisariam para Todeum 

 Ele foi ao redor da Aldeia Morata, comprando e armazenando suprimentos em seu vagão a 

partir dos habitantes e dos aventureiros. 

 Enquanto isso, Weed estava na entrada da aldeia ganhando algum dinheiro rápido por si 

mesmo. 

 “Maravilhosas esculturas esculpidas para venda! Cada uma é de um tipo e dão benefícios 

nas estatísticas!” 

 Esculturas esculpidas pelo grande escultor Weed! 

 Quase todos os turistas que visitaram Morata queriam conseguir uma lembrança. Havia uma 

longa fila de pessoas em frente de Weed para comprar esculturas. 

 Uma garotinha disse: 

 “Ajussi2, eu pegarei a escultura que parece com a Torre de Luz”. 

 Weed disse, sorrindo alegremente. 

 “Serão 10 moedas de ouro”. 

 “Ehh, é muito caro. Eu não posso compra-la”. 

 "..." 

 A garotinha partiu já que era uma exploração. 

 O próximo cliente, uma avó idosa com cabelos grisalhos, caminhou para frente. 

 “Bem jovem homem. Eu gostaria da escultura esculpida como a Torre de Luz, próxima as 

montanhas rochosas”. 

 “Sim. Esta será 9 moedas de ouro”. 

 Weed deu a ela um pequeno desconto. 

 Ele tinha um ponto fraco para os idosos! 

 “O que?” 

 “8 moedas de ouro”. 

 “Como esta escultura é tão cara? Você não está desprezando esta senhora idosa, está? 

 “Não, não é isso ... então que tal 5 moedas de ouro”. 

 “Os idosos não têm esta espécie de dinheiro. Que tal 2 moedas de prata?” 

 “Isso nem é um preço mais... Sigh3!, okay senhora”.  

                                                           
1 NT = Lorde Vampiro. 
2 NT = É uma forma de chamar os homens mais velhos, geralmente entre os 35-50 anos de idade. Se eles 
tiverem menos que isso eles preferem ser chamados de Oppa/hyung. 
3 NT = suspiro. 



 “Você deveria ter feito isso mais cedo”. 

 Lágrimas caíram dos olhos de Weed conforme ele assistia a sua escultura desaparecer. 

 Sua habilidade inata de bajulação! 

 Os preços de suas esculturas estavam corretos até certo ponto. 

 ‘Droga. É tão difícil fazer dinheiro com esculturas’. 

 O dinheiro que ele conseguiu a partir da venda das armas e armaduras, que ele fez através 

das habilidades de ferraria era mais do que ele esperava. 

 Porém aqui, comprar esculturas era considerado um luxo que a maioria das pessoas não 

podia permitir-se. 

 É raro para as pessoas comprarem esculturas como presentes porque os preços delas 

continuam subindo devido a raridade. 

 Os próximos clientes eram Ahjummas4 um pouco mais velhas. 

 As Ahjummas lançaram perguntas afiadas sobre ele. 

 “Se eu encomendar uma escultura eu posso ganhar um desconto em outra?” 

 “Isso é...” 

 “Você criou ela a partir de uma peça de madeira que pode ser encontrada do outro lado da 

rua. Ela não custa muito apenas para este nível de serviço?” 

 Os clientes acharam que as esculturas eram coisas que eram produzidas em massa e que 

podiam comprar uma e conseguir a outra de graça, como ocorria nos supermercados! 

 As esculturas ainda eram reconhecidas como lembranças. 

 Esta era uma situação da qual Weed não podia se desvencilhar.  

 Não importa quanto um grande escultor seja elogiado, na realidade ele ainda não ganha 

qualquer dinheiro. 

 ‘Ser escultor é uma profissão horrível!’ 

 Weed foi forçado a admitir que estaria ganhando um pouco menos. Graças a sua fama, ele 

foi afortunado o suficiente para ganhar, em média, 5 moedas de ouro por escultura. Yurin estava 

desenhando pinturas nas proximidades. 

 “Entre na fila!” 

 Havia até mesmo pessoas se reunindo próximas a Yurin, comparável àquelas próximas a 

Weed. Contudo, a grande diferença era que eles eram todos homens! 

 “O que você gostaria que eu desenhe?” 

 “Relaxa... apenas escreva a sua informação de contato para mim, por favor”. 

 “Isso é difícil. Eu irei apenas desenhar alguma coisa legal”. 

 “Obrigado”. 

 Havia alguns clientes que vieram várias vezes. 

 “Está já é a terceira vez Senhor Cliente”. 

 “Apenas me chame de Hans”. 

 “Então, Hans. Que tipo de desenho você gostaria?” 

 “Eu gostaria de um desenho que Yurin tenha desenhado com o seu coração. Se você quiser, 

Yurin, você pode deixar a tela em branco”. 

 “Oh! Obrigada. Como uma pintora, eu apenas tenho um pouco de dinheiro...” 

 “Eu sei. Você está tendo problemas? Eu posso dar a você 7 moedas de ouro do meu 

dinheiro”. 

 Aqueles clientes deram itens para ela. 

                                                           
4 NT = mulheres mais velhas entre os seus 35-50 anos. 



 “Eu pensei que você podia precisar de umas luvas de couro...” 

 “Eu acho que seria uma bora hora para você obter um novo chapéu”. 

 Os homens reuniram-se com muita vivacidade para ver a pequena irmãzinha deles, a linda 

Yurin! 

 Ela era muito mais popular do que as esculturas de Weed. 

 Weed tinha que fazer grandes esculturas usando materiais caros para conseguir bons 

efeitos. Isso era o que levava a fim de fazer uma escultura com tremendos efeitos. 

 As esculturas contribuíam para desenvolver as cidades e os reinos! Contudo, em razão das 

esculturas serem, por natureza, difíceis de transportar devido ao seu peso, as pessoas não 

compravam tais esculturas por este motivo. 

 Belas esculturas sequer vendiam por muito, a menos que elas estivessem no nível de uma 

peça grandiosa ou de uma Magnum Opus (mais popular e renomada obra de um artista – 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Magnum_opus).  

 Pura paixão e ambição para criar uma grandiosa peça de arte! 

 Portanto, um verdadeiro artista escolherá imediatamente a habilidade de trabalho de 

esculpir. 

 Weed caiu no chão em arrependimento. 

 ‘Já que isso era como é, teria sido melhor se eu tivesse sido um pintor’. 

 Mergulhar em seu trabalho e alegrar-se por ter o seu sangue fervendo em direção a um 

produto concluído trazia para ele um senso de realização! Mas, novamente, não podia ser 

comparado ao sentimento de lamber dedo por dedo por contar uma pilha de espessas notas de 

milhões de won. 

 Ele era meticulosamente um escultor que pensava sobre o dinheiro! 

 Ao invés de tentar vender esculturas pesadas, parecia que seria melhor e mais fácil vender 

comida para as pessoas que compram pinturas. 

 Finalmente todo o suprimento de comida tinha sido reunido. 

 Mapan se aproximou e disse: 

 “Weed-nim, está pronto”. 

 “E em relação ao Mestre e aos Geomchis?”  

 “Eles estão esperando em um local vago no centro da cidade”. 

 “Então devemos ir agora?” 

 Weed dobrou o estande que ele havia criado. 

 “Por hoje e para todos aqueles que estavam esperando pela próxima escultura nós daremos 

um desconto”. 

 “Ehhhh, nós estávamos esperando por nada. Por cerca de 20 minutos”. 

 “Eu realmente queria uma”. 

 Para as pessoas que estavam esperando na fila para receber uma escultura foram dadas 

desculpas diante do anseio em seus rostos, o qual foi dissipado em decepção. 

 “Então Mapan-nim, por favor espere aqui um pouco”. 

 Depois de solicitar que Mapan esperasse, Weed foi para o estábulo, onde ele tirou a 

Armadura de Talrok. 

 Sua peça de armadura nova elaborada com mithril, que brilhava. 

 Quando Weed equipou a armadura, a mesma deu a ele uma quantidade decente de bônus 

nas estatísticas. 

 Vestindo nada além de preto: armadura preta, capa preta, parecendo como um cavaleiro 

negro! 

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


 Graças as suas habilidades intermediárias em ferraria, ele podia equipar as armaduras de 

outras classes, apesar dele ser um escultor. 

 Weed saiu do estábulo totalmente equipado na armadura para emergir nas ruas de Morata. 

 

*** 

 

 “Você está brincando”. 

 “Eu não acho assim”. 

 “Então, o que?” 

 “Não há maneira”. 

 Weed estava sendo um pouco excessivo. 

 Um guerreiro de nível elevado. 

 Ele estava usando uma armadura que foi elaborada com mithril. 

 “Armadura como essa tem uma restrição de nível elevado”. 

 “Ele deve ser de um nível elevado”. 

 A maneira que as outras pessoas viam Weed mudou. 

 Ele tinha gasto alguns dias do lado da rua com uma faca de esculpir e uma peça de madeira 

ou pedra e agora ele era o centro das atenções e inveja. 

 Ele passou pelos pedestres e foi para onde Mapan estava esperando.  

 “Você esperou? Então vamos”. 

 “Sim!” 

 Mapan andou com ele para onde Yurin estava esperando. 

 ‘Tem de haver um significado profundo para o que Weed está fazendo’. 

 Ele podia sentir o olhar frio e constante da inveja. 

 Era uma peça de armadura feita de um material que absorvia a luz. Eles andaram 

interminavelmente. Era um item especial e luxuoso que apenas poucos aventureiros tinham e era 

raro apenas ver um. 

 “Ele deve ser uma grande pessoa”. 

 “Realmente, quem diabos é ele?” 

 “Talvez ele se parece um pouco com o escultor de antes?” 

 “Não, eu sinto que eles são parecidos, mas....” 

 “Parece familiar”. 

 “Sim. Aquele é o escultor Weed”. 

 O provérbio de que os pássaros da mesma plumagem andam juntos5 não estava errado. 

 As outras pessoas mal podiam notar que era o rosto de Weed. 

 O rosto que parecia representar pobreza e necessidade! 

 Weed parecia bastante normal, então ele ficou aliviado de que os outros não puderam 

reconhecê-lo. Contudo, as reações dos pedestres foram diferentes. 

 “Aquela armadura deve ser falsa”. 

 “Bem, na sua maior parte. Ela deve ser revestida de Mithril apenas na superfície ou algo do 

gênero”. 

 “Ela nem mesmo parece tão boa”. 

 Weed e Mapan ignoraram a reação das pessoas atrás deles e foram até Yurin. 

                                                           
5 NT = provérbio com o sentido de mostrar que um homem pode ser julgado pelo conjunto de suas relações 
sociais, companhias ou status. 



 “Yurin, vamos lá”. 

 Yurin estava no meio da pintura de um desenho quando ela olhou para cima.  

 “Sim, Oppa6! Mas, suas roupas...” 

 “Huh?” 

 Weed olhou para as suas roupas lentamente. 

 “Por que você diz isso? É porque eu estou vestindo a Armadura de Talrok?” 

 “Oh, ela não é nada realmente. Ela é apenas um pouco única...” 

 "...." 

 Mostrando descaradamente a sua armadura! 

 Na verdade, ele tinha vestido a armadura para que a sua irmã pudesse ficar orgulhosa dele. 

Weed, Mapan e Yurin andaram em direção ao centro onde eles ouviram as pessoas tagarelando. 

 “Você viu o lugar vago no centro? Onde eles estão se preparando para ir caçar?7” 

 “O grupo tem Orcs, um comerciante de nível elevado e os Geomchis... que missão é essa?” 

 “Eu ouvi que o escultor Weed está vindo também”. 

 Eles já tinham visto a batalha contra o dragão que foi ao ar na televisão. 

 Um grupo de caras musculosos lutaram juntos como um grupo, sobretudo usando espadas. 

Os Geomchis não eram desconhecidos. 

 Muitos tornaram-se famosos por irem a todos os lugares desafiando pessoas em busca das 

artes marciais. 

 Agora a atenção das pessoas estava focada já que os Geomchis tinham agora se reunido 

em Morata e estavam prontos para partir para algum lugar. 

 “Essa é uma quantidade enorme de suprimentos!” 

 “Há algum novo território de caça desenvolvido próximo a Morata?” 

 “Eu não sei, talvez”. 

 Se você veio para Morata, a aldeia do Norte, então você não deve ser um iniciante. A maioria 

deles compreendeu e percebeu que alguma coisa estava acontecendo. 

 Eles notaram sinais estranhos que estavam acontecendo na aldeia. 

 O armazenamento maciço de mantimentos e os Geomchis estavam reunidos! 

 Sem mencionar o notável grupo de Pale, decorados com boas armas e armaduras. 

 O terceiro fato era, de longe, o que chamava mais atenção. 

 A nova espécie de Orc! 

 Orcs podiam falar a língua humana e eles viajavam entre as aldeias, mas era a primeira vez 

que eles tinham visto um. 

 “É realmente feia”. 

 “Olha para a bunda. Cada medida é como uma piada”. 

 “A bunda é maior que minha cabeça!” 

 Seechwi sentiu-se satisfeita. 

 Era mais confortável para ela agora, que as pessoas podiam se aproximar mais facilmente, 

ao invés de parecer legal e deslumbrante como uma rainha do gelo.  

 “Olhe para isso! Chwichwit chwiit!” 

 “Aqueles sons nasais!” 

                                                           
6 NT = maneira amigável de se dirigir a um homem mais velho, mas não muito mais velho que você, se você 
for uma mulher. 
7 NT = na versão em inglês esta Where are you, mas não faz sentido se eles estão falando do grupo abaixo, 
então mudei para adaptar. 



 Weed, Mapan e Yurin foram para o local vago no centro para ver que estava transbordando 

com milhares de espectadores. 

 Todos os tipos de pessoas estavam esperando para ver onde eles estavam indo, desde 

aventureiros, viajantes, caçadores, clérigos e bardos. 

 Surka sentiu-se estranha a partir de toda esta atenção. 

 “Aquelas pessoas estão realmente olhando muito para nós”. 

 Ela afastou-se e escondeu-se atrás de Irene. Ela nunca podia lidar com tantas pessoas 

concentrando suas atenções sobre ela. 

 “É ainda menor do que o número de pessoas em Rosenhein, mas está crescendo 

rapidamente”. 

 Eles concordaram com aquilo. 

 “Sim, não é emocionante explorar uma nova parte do continente?” 

 Morata era a cidade chave no Norte! 

 Mais de mil pessoas vinham por dia e elas sempre estavam saindo em aventuras em novos 

territórios de caça. 

 Atualmente as pessoas estavam ativas na exploração do Norte e o número estava 

aumentando. Eles chegaram para valer do Continente Central e em breve o número de pessoas no 

Norte seria equivalente à de qualquer outro lugar.  

 Havia aproximadamente 50.000 usuários no Norte. Dado o grande tamanho do continente, 

as áreas remotas estavam, em grande parte, inexploradas. As pessoas formariam grupos para ir 

em missões, caçadas ou aventuras. Um monte de pessoas se reuniria nas cidades para 

compartilhar informações. Outras pessoas correram para Morata para passear. 

 “Olhe em volta”. Weed pediu. 

 “Vocês todos estão preparados para ir?” 

 “Sim”. 

 “Yeah!” 

 Hwaryeong e Zephyr responderam confiantes. 

 Pale tocou levemente no ombro de Maylon. 

 “Não importa em que perigo nós estivermos, eu protegerei você”. 

 “Eu sempre confiarei em Pale-nim”. 

 Romuna, Irene e Surka também estavam prontas para ir, 

 Mais frequentemente ou não, elas iam caçar com Weed. O sentimento de ficar com falta de 

ar e a emoção em seus peitos. 

 Os olhos de Irene estavam cintilando. 

 ‘Sempre que você vai caçar com Weed, alguma coisa interessante sempre acontece’. 

 Toda vez que alguém morria, os sacerdotes sempre sentiriam-se tristes a respeito disso.  

 A taxa de caçada de Weed era cerca de 2-3 vezes mais rápida do que o normal. Então, tal 

ritmo elevado de caçada sempre foi gratificante. 

 ‘Eu tenho que fazer a minha parte... de modo que ninguém morra’.  

 Por outro lado, os Geomchis não pareciam estar nervosos de qualquer modo. 

 “Ahem! A partida está tomando bastante tempo”. 

 “Já que ela leva algum tempo, nós devemos ir comer?” 

 Weed balançou a sua cabeça. 

 “Não é isso. Nós estamos partindo em breve”. 

 Eles estavam próximos de partir. 



 Os espectadores estavam esperando para ver o que eles iriam fazer com expectativa em 

seus olhos. 

 O ancião da Aldeia Morata rapidamente correu ao encontro dele. 

 “Conde!” 

 O ancião da aldeia gritou para Weed. 

 “Ele disse Conde?” 

 “Ele o chamou de Conde?” 

 Os espectadores surpresos estavam em uma algazarra. Um usuário era o Conde de Morata! 

Mas, ainda mais surpreendente para eles, foi que o ancião da aldeia chamou Weed de Conde. 

 “Eu não acredito nisso!” 

 “Um escultor nunca tinha feito isso, ainda um Barão ou Visconde, mas ele é um Conde”. 

 “Se ele é o Conde de Morata, então isso significa que ele é o governador de toda a província”. 

 “Olhe em volta”. Weed respondeu. 

 “Ancião da vila, se você fizer tanto barulho, então você incomodará os guardas da aldeia”. 

 Ele assumiu a personalidade como se ele fosse um personagem em um drama8 histórico.  

 Condes são considerados um dos mais altos cargos da nobreza. Eles tinham mais 

autoridade do que quase todo mundo no Reino. 

 O ancião da vila disse: 

 “A aldeia está quase sem comida”. 

 "..." 

 “Devido ao aumento no número de turistas e habitantes, não havia terra suficiente então nós 

precisamos expandir. Você tem que construir um trading post9, para o desenvolvimento comercial 

das lojas de mantimentos e de troca de tecidos”. 

 Weed estava escutando a história e percebeu que isso era perigoso. 

 Ele podia apenas chegar a uma conclusão. 

 ‘Dinheiro! Ele só pode estar me pedindo por dinheiro’. 

 O ancião da aldeia estava derramando lágrimas. 

 “Nós precisamos de dinheiro. Deve haver mais recursos para investir na construção e na 

reparação das casas para a cidade”.  

 Zephyr e Pale sentiram-se mal pelo ancião. 

 ‘Será difícil tirar dinheiro de Weed com esse tipo de história’. 

 ‘É impossível. Você tem uma chance maior de encontrar uma baleia em um poço do que 

conseguir dinheiro de Weed’. 

 Em vez disso, teria sido melhor para o ancião falar com Mapan sobre tal assunto. Os 

comerciantes frequentemente coletam dinheiro e geralmente seriam capazes de gastar cerca de mil 

moedas de ouro. Porém, em seguida, uma coisa impensável aconteceu. 

 “Oh! Se você só precisava de dinheiro então por que você apenas não disse isso mais cedo?” 

 Weed deixou escapar um longo suspiro enquanto ele abria a sua mochila. Então ele tirou 

todo o seu dinheiro. 

 Pela economia de seu dinheiro por usá-lo o mínimo tanto quanto possível, ele conseguiu 

economizar 30.000 moedas de ouro. Por vender os tesouros de ouro e prata do Império de Niflheim, 

ele conseguiu ganhar 230.000 moedas de ouro. 

 Isso significava que ele tinha um total de 260.000 moedas de ouro. 

                                                           
8 NT = são as novelas asiáticas. 
9 NT = Posto de comércio/negociação - é uma loja estabelecida para a negociação em uma área pouco 
povoada, principalmente para que os comerciantes possam trocar suprimentos por produtos locais. 



 Ele entregou cada moeda individual ao ancião da aldeia. 

 “Se for preciso, tente usar tanto dinheiro quanto for necessário para os habitantes”. 

 “Está... está realmente okay? Isso é muito dinheiro...” 

 “É claro. É sua responsabilidade julgar as necessidades de Morata”. 

 “Obrigado. Muito obrigado”. 

 Ttiring! 

 

Investimento em larga escala na Província de Morata. 

Isso permitirá que Morata prospere em direção aos dias do antigo Império de Niflheim! 

Sua glória passada desapareceu há muito no fluxo do tempo, deixando-a desnuda e 

morrendo de fome. 

Apenas os seus habitantes e casas frágeis permaneceram. 

Porém agora, aqueles novos investimentos financiarão o esforço para os residentes se 

tornarem cidadãos diligentes. 

Por três meses, a produtividade aumentará por 30%. 

A área da aldeia expandirá. 

O uso do castelo tornou-se disponível. 

A taxa de crescimento da população melhorou. 

Edifícios serão construídos imediatamente dependendo das características de Morata. 

 

Bar: 

Aumenta as receitas fiscais e a satisfação dos habitantes, mas afeta negativamente a 

Segurança Pública. 

 

Ferraria: 

Aumenta a tecnologia da cidade. 

Aumenta a produtividade dos habitantes. 

 

Posto de Comércio: 

Um lugar onde você pode barganhar com comerciantes.  

Trás receitas fiscais, bem como supre as necessidades da cidade. 

 

Pousada: 

Um lugar onde os viajantes podem ficar.  

Os viajantes ficam mais animados do que se você simplesmente deixá-los na aldeia. 

 

Confecção:  



Tecelagem e polimento de couro. 

A especialidade de Morata aumenta a quantidade de couro e tecidos relacionados a 

missões. 

 

Vigilantes: 

Os habitantes formarão grupos para proteger a segurança pública.  

Eles não podem lutar contra os monstros das proximidades, mas eles serão suficientes 

para apanhar os ladrões da aldeia. 

Auxílio com a segurança pública aumenta o desenvolvimento comercial. 

 

Guilda Mercenária: 

Investiga a área em volta da aldeia e dá missões em uma base regular para combater os 

monstros.  

Opera amplamente em cima dos impostos. 

Sempre que bem-sucedida, a segurança pública é aumentada e a fama será dada. 

 

Uma Pequena Igreja de Freya: 

Um lugar para os fiéis da Igreja de Freya rezarem.  

Edifícios caracterizados pelo sacrilégio10 não podem ser construídos na aldeia. 

Devido às bênçãos de Freya, os residentes terão um aumento na produção de cereais.  

 

O desenvolvimento urbano aumenta, você agora pode construir mais edifícios.  

Manutenção Proposta: uma vez que a aldeia produza edifícios suficientes as taxas de 

impostos podem ser estabelecidas, bem como podem ser definidos no orçamento: o 

comércio, o poder militar, a tecnologia, a segurança e as políticas públicas para 

aumentar os residentes. 

Atualmente 50% do orçamento foi definido no Desenvolvimento Regional e no 

Orçamento de Estado, o restante será distribuído. 

Para aumentar os fundos para investimento, você precisa reduzir a quantidade de 

controle que você tem sobre a região.  

Melhore ou expanda a província para ganhar mais controle. 

As estatísticas que podem afetar as políticas locais foram geradas. 

Depois do primeiro estágio de desenvolvimento você pode aumentar os impostos. 

Investimento excessivo na prosperidade da segurança pública pode aumentar a 

satisfação dos moradores, no entanto, como o déficit da cidade aumenta, a posição 

como Conde será comprometida. 

                                                           
10 NT = ato de cometer um pecado grave contra uma religião ou objeto sagrado; profanação. 



 

 Weed colocou uma grande quantidade para o desenvolvimento em larga escala de Morata. 

Era um componente essencial para uma aldeia como aquelas cidades do Continente Central. 

 Emocionado, o ancião disse: 

 “Meu Lorde, como você sabe, a quantidade de investimento para metade da área já foi 

administrada. A questão é o que você deseja fazer com as 130.000 moedas de ouro remanescentes. 

Primeiro, quanto você deseja gastar na manutenção da aldeia?” 

 Era usado para a manutenção e construção das casas e estradas na aldeia. Se construções 

básicas não fossem feitas, então a satisfação dos residentes, do comércio e da segurança pública 

pioraria. O desenvolvimento dessas instalações ajudava um pouco. 

 Julgando a quantidade para as edificações, Weed disse: 

 “Dez mil moedas de ouro!” 

 

- Dez mil moedas de ouro foram investidas para a manutenção da cidade. 

 

 Ele tinha apenas cerca de 130.000 moedas de ouro para trabalhar. Isso era porque o ancião 

nunca trabalharia com uma quantia pequena para investir. 

 “100 moedas de ouro para cada casa devem ser suficientes”. 

 Ele julgou que seria suficiente gastar dinheiro com os moradores neste momento. Ter que 

usar o dinheiro que ele tinha economizado o fez ficar doente. 

 O ancião perguntou novamente: 

 “Quanto dinheiro você quer gastar em Segurança?” 

 A segurança reduzia as taxas de crimes na aldeia. 

 Ela produzia um grande impacto, já que ela afetava a satisfação dos aldeões. 

 Se crimes ocorressem frequentemente, o desenvolvimento comercial e a produção iriam se 

degradar. 

 Emergências nacionais. 

 Em tempos de guerra, os cidadãos podiam ser mobilizados. 

 Há uma série de elementos afetando a segurança pública e os habitantes com altas taxa de 

criminalidade não participariam. 

 Weed disse cautelosamente: 

 “300 moedas de ouro”. 

 Um tímido investimento! 

 A quantidade foi muito baixa, mas graças à Igreja de Freya estar policiando Morata não era 

uma má escolha. 

 “Quanto dinheiro você quer investir nas Forças Armadas?” 

 O poder político e militar aumentaria sempre que a região expandisse. As forças armadas 

iriam gerir os negócios de Morata. Eles treinariam cavaleiros e soldados para lutar contra monstros 

e defender o reino de inimigos de outras regiões. Eles eram leais à aldeia. Era o custo para manter 

um forte poder militar, mas, por fim, era uma forma de aumentar o território.  

 Weed disse com simplicidade: 

 “Zero moedas de ouro!” 

 O ancião cuidadosamente verificou: 

 “Você quer dizer que você não quer investir nas Forças Armadas de qualquer modo?” 

 “Sim”. 



 

- Nenhum dinheiro foi investido nas Forças Armadas. 

 

 O rosto do ancião da aldeia tornou-se mais cauteloso.  

 “Por favor, defina a quantia que você quer investir em arte”. 

 Conforme a arte se desenvolve, os aldeões tornam-se mais felizes. 

 Livre imaginação e criatividade era a base do crescimento da cultura... 

 Weed nem teve que pensar a respeito. 

 “Zero moedas de ouro!” 

 “Você quer dizer que você não deseja investir em arte?” 

 “Sim”. 

 Mesmo se alguém colocasse imundície em seus olhos ele nunca investiria em arte. 

 A arte não produzia qualquer dinheiro! 

 Agora, uma área permanecia. 

 “Por favor, estabeleça a quantia que você deseja investir no desenvolvimento comercial, que 

pode ser subdivido em várias áreas”. 

 Tanto quanto o desenvolvimento da produtividade e do comércio aumentavam a receita 

fiscal da cidade era produzida. 

 Isso apoiava a pecuária e a agricultura, bem como a tecnologia da cidade. Também era 

usado para desenvolver minas e para construir edifícios, aumentando a produtividade da cidade. 

Mercearias aumentavam o número de mercadorias e a quantidade disponível do posto de comércio. 

 O desenvolvimento da ferraria aumentava a quantidade e a produção de armas, armaduras 

e ferramentas. 

 A produção de itens especializados irá aumentar. 

 Era importante fazer investimentos conservadores nas áreas mais específicas quanto 

possível. 

 Weed respondeu plenamente: 

 “119.700 moedas de ouro!” 

 “Tal investimento enorme em desenvolvimento comercial? Preocupa-me que você esteja tão 

preocupado com o desenvolvimento econômico”. 

 “Por favor, invista 119.700 moedas de ouro no desenvolvimento comercial”. 

 

- 119.700 moedas de ouro foram investidas no desenvolvimento comercial. 

 

 Mapan fechou a boca. 

 ‘Então há esse lado em Weed!’ 

 No começo, ele tinha pensado que ele era apenas uma pessoa realmente muquirana. 

 “Nós não sabemos como ele realmente era o tempo todo”. 

 Uma vez mais essa era a hora para avaliar a liderança de Weed. Contudo, a verdade era 

muito diferente. 

 O julgamento de Weed.  

 ‘Morata irá ser uma importante cidade no Continente do Norte’. 

 O crescimento do número de turistas! 



 Morata estava segura sob a proteção da Igreja de Freya por outro ano, então não havia risco 

para a aldeia ou aldeões a partir dos ataques dos monstros. 

 Outros usuários podiam atacar Morata. 

 Contudo, eles não estavam dispostos a atacar Morata em razão da força e influência que a 

Igreja de Freya tinha. 

 Os paladinos da Igreja de Freya eram conhecidos por serem algumas das pessoas mais 

fortes e implacáveis. 

 ‘Então ela estará segura por pelo menos um ano’. 

 Morata foi configurada para se desenvolver. 

 Então, no futuro ele poderia recuperar o dinheiro que ele tinha investido através de um 

tremendo ritmo de exploração11!  

 Verdadeiramente um sonho de um Lorde Cruel!  

 

*** 

 

 Enquanto ele foi atrasado pelo chefe da aldeia, Mapan, Pale e Geomchi estavam esperando. 

 Weed disse: 

 “Eu estou pronto agora. Vamos partir da cidade!” 

 “Finalmente, vamos lá”. 

 Surka disse, sorrindo brilhantemente conforme ela tomava a liderança. 

 Mapan pegou o vagão. Sempre que o vagão se movia deixava sulcos profundos no solo. 

Isso era em razão do vagão estar preenchido com diferentes tipos de tecidos e couro, joias, 

montanhas de comida, suprimentos de combate e outros produtos. 

 Se você acondicionar muito ele não se moveria, mas ele tinha calculado e cuidadosamente 

colocou os itens de modo que a quantidade máxima pudesse ser levada. 

 “Eu irei ver”. 

 “Vamos segui-los”. 

 “Eu não quero perder onde eles estão indo!” 

 Os espectadores seguiram de perto cautelosamente. 

 Uma vez que eles descobriram que Weed era o Conde de Morata eles se tornaram ainda 

mais ansiosos. 

 Parecia que eles iriam segui-los até o inferno se eles precisassem! 

 Weed estava se movendo em direção ao oeste do desfiladeiro. 

 “A área ali está inexplorada?” 

 “Eu não sei. Há um monte de territórios de caça e masmorras que não foram exploradas 

ainda”. 

 Os espectadores estavam confusos, mas eles ainda seguiram. Eles haviam testemunhado 

a grande quantidade de suprimentos que foram trazidos juntos. 

 O grupo de Weed dirigiu-se para a floresta enevoada do desfiladeiro do oeste. 

 Árvores espessas haviam crescido bloqueando o céu. 

 Era difícil ver através do denso vapor de água na neblina, então a visibilidade era ruim. 

 Jjireureutring! 

 Enxames de insetos zumbiam ameaçadoramente. 

                                                           
11 NT = Esse é o Weed que conhecemos. 



 Os monstros não apareciam na névoa na floresta. Porém, a luz do dia estava ficando mais 

escura e os sons estavam se aproximando. 

 “Está tudo bem”. 

 “Há uma saída do outro lado, então nós apenas temos que esperar até que eles alcancem 

o fim”. 

 As pessoas circularam em torno da floresta enevoada. 

 Apenas um grupo continuou dentro da floresta enquanto os outros a evitaram. 

 As pessoas estavam esperando enquanto Weed e seus companheiros foram para dentro do 

nevoeiro. 

 Eles esperaram por uma hora, duas horas, mas eles não ouviram por notícias. 

 “Mesmo que eles estejam se movendo lentamente por causa do vagão, deve ser tempo 

suficiente para eles atravessarem”. 

 “Não faz sentido que eles não estejam saindo”. 

 “Vamos voltar para a entrada”. 

 Algumas pessoas esperaram no fim enquanto outros voltaram para a entrada. Mas eles não 

puderam achar qualquer traço de Weed e de seus companheiros. 

 

*** 

 

 A Floresta da Neblina na região oriental! 

 O vapor de água ascendia a partir do solo, as árvores liberavam ventos selvagens. 

 Hwaak! Hwaaak! 

 Havia uma sensação estranha fluindo a partir deste lugar. 

 Mesmo por um pequeno espaço de tempo era um lugar desagradável para ficar. 

 Weed convocou Tori aqui. 

 “Eu convoco o Vampire Lord Tori!” 

 Chatringtring! 

 Eles ouviram algo à medida que a terra tremeu.  

 Um enxame de morcegos negros voando! 

 Eles tinham olhos vermelhos, injetados de sangue, e caninos salientes e afiados.  

 Havia um grande número de morcegos vampiros nadando ao longo do nevoeiro. Contudo, 

eles não atacaram Weed, Pale ou Geomchi. 

 Eles bateram suas asas e voaram mais baixo. Alguns deles estavam pendurados de cabeça 

para baixo nas árvores enquanto outros estavam sobre o vagão. 

 Olhando de perto, cada um deles tinha sinais da nobreza da noite a partir das presas 

salientes e das asas elegantes. 

 Maylon, Irene, Romuna e Surka estavam cercadas por 200.000 morcegos vampiros. 

 “Oh meu Deus! Olhe para aquelas presas”. 

 “Olhe para o quanto amáveis e adoráveis eles são”. 

 Surka e Romuna tinham uma alegria que ninguém mais conseguia entender. Alguns diriam 

que os morcegos eram criaturas horríveis, mas elas acharam eles muito bonitinhos. 

 Irene lentamente foi e colocou um morcego em sua mão. 

 “Lindas asas”. 

 "..." 

 Irene também tinha gostos estranhos. 

 Talvez fosse porque ela não precisava se preocupar com eles tentando atacar e comê-la. 



 O Vampire Lord Tori ajoelhou-se respeitosamente. 

 “Mestre, eu vim para levá-lo para Todeum”. 

 Tori ofereceu uma conduta esplêndida e mais elevada em direção à Weed. 

 Weed assentiu em aprovação. 

 “Sim, vamos partir agora”. 

 Tori também estava contente de ouvir isso. 

 Ele podia finalmente escapar da tirania ultrajante de Weed! 

 Tori circulou em volta deles. 

 “Tome cuidado Mestre quando chegarmos ao reino. Se nós, por acaso, nos encontrarmos 

novamente”. 

 “Isso é suposto a ser uma ameaça?” 

 “Bem, mais como uma intimidação...” 

 Weed gentilmente bateu sobre o ombro de Tori. 

 “Você quer ser espancado?” 

 “Isso, isso não é o caso”. 

 “Agora você irá viver a sua vida com orgulho e boa sorte?” 

 “Isso seria mais confortável”. 

 “Então, você quer ser espancado depois?” 

 "..." 

 Weed assustou Tori novamente, espancá-lo aqui onde não havia nenhum médico para curá-

lo. 

 Os Geomchis, Irene e todo o grupo estavam esperando aqui, onde eles esgotariam a 

estamina deles. 

 ‘É como uma van com freios ruins! O fato de você fazer uma única decisão errada podia 

significar a morte a qualquer momento’. 

 De acordo com a filosofia de Weed, se ele não espancasse eles o suficiente, eles tornar-se-

iam rebeldes. 

 Espancando aquele espírito rebelde para fora dele.  

 Ser espancado a qualquer momento deixava um gosto posterior e ser pego tão subitamente 

um dia. 

 Os tempos entre os espancamentos eram muito curtos. 

 Em breve você começa a agir mais positivamente. 

 Exatamente como o Death Knight12 foi condescendente. 

 Weed, preso aos seus fiéis princípios, ameaçou Tori em seus últimos momentos juntos.  

 “Vamos lá, Mestre!” 

 “Sim”. 

 Weed. Liderando o caminho, escalou no topo dos morcegos vampiros. Então ele lentamente 

subiu para o céu. 

 Os humanos estavam voando, bem como o transporte13! 

 Os morcegos vampiros prenderam-se na parte inferior do vagão para carregá-lo. 

 

*** 

  

                                                           
12 NT = Cavaleiro Negro. 
13 NT = Nada sobre aquele grupo do Dark Gamers que queria tirar férias, será que ainda aparecerão? 



 Uma xamã com um cabelo longo e liso e com uma varinha violeta andou em direção a 

entrada de Morata. 

 Ela olhou em volta e disse: 

 “É aqui onde Weed está? Eu me pergunto se eu vim na hora?” 

 Seu nome era Da’in14.  

 Em Lavias ela era a mulher que brincou por toda parte com os monstros, abençoando, 

amaldiçoando, curando e os atacando! 

 Ela agora estava focada em ir ao redor do Continente de Versalhes e jogar em grupo 

caçando missões. Ela tinha ouvido os rumores a respeito da Aldeia Morata e sua espetacular Torre 

de Luz. 

 Weed foi dito ser o único que a esculpiu. 

 “Talvez seja o Weed que eu conheço”. 

 Da’in pôde lembrar que Weed era um escultor, bem como um grande lutador. 

 As esculturas que ele tinha feito eram escassas. Já que suas habilidades de esculpir eram 

baixas, elas nem mesmo tornaram-se peças excelentes. 

 Havia esculturas que se assemelhavam com monstros. 

 “Ele deve ter ficado muito melhor agora”. 

 Ouvindo um rumor, Da’in tinha adivinhado que este era o Weed que ela estava procurando. 

 Um monte de pessoas tinha Weed como nome de usuário, mas era incomum para eles 

serem escultores. 

 Assim, ela veio para o Continente do Norte e se misturou na Aldeia Morta. 

 

*** 

 

 Gaston e Pavo chegaram na Aldeia Morata. 

 “Aqui está”. 

 “Tão difícil. É ainda mais difícil para pessoas como nós, com baixa estamina, vir a uma 

distância tão longe. 

 “Verdade, se não fosse por aqueles generosos comerciantes, que nos deram uma carona 

no meio da viagem, então nós nunca teríamos feito isso”. 

 Pavo procurou em sua memória. 

 Durante o período da expedição ao norte, eles enfrentaram a aniquilação nas mãos do sopro 

do dragão.  

 Pavo pensou que eles estavam sujeitos a perder as suas vidas. 

 “Eu realmente me arrependi. Eu não devia ter tido expectativas tão altas em primeiro lugar. 

O que poderia um arquiteto e um pintor fazer em tal batalha de qualquer maneira? Nós fomos juntos, 

sofremos todos os tipos de dificuldades e nem sequer chegamos a vê-lo apropriadamente.   

 “Sim. Era mais difícil para nós entrarmos em combate quando somos tão impotentes. 

 Um arquiteto e um pintor! 

 Eles estavam dizendo todos os tipos de queixas a respeito de suas profissões. 

 Quando eles ligaram a televisão eles viram que a expedição foi um sucesso, mas eles 

ficaram para trás na Cidade da Arte, Rhodium. Eles perderam a chance de ganhar fama e das 

recompensas saborosas. 

 “Sim, há um limite de quanto crescimento nós podemos conseguir em Rhodium, Pavo”.  

                                                           
14 NT = É a xamã que ficou com Weed em Lavias, a cidade do céu, que saiu para fazer uma cirurgia e para a 
qual o Weed dedicou diversas esculturas. 



 “Sim, isso é verdade. Nossa reputação não crescerá em um lugar como esse”. 

 Uma característica dos artistas. 

 Trabalhos repetitivos em um lugar dava menos fama. A diferença é insignificante a princípio, 

mas a diferença entre o primeiro e o décimo trabalho era considerável. 

 Uma luz fraca estava nos olhos de Gaston. 

 “Que tal nós irmos ver outras cidades?” 

 “Outras cidades? Você está sugerindo nos estabelecermos em uma nova cidade?” 

 “Deixe-me persuadi-lo sobre como isto é mais gratificante. É incomum para pintores e 

arquitetos em Rhodium conseguir empregos, mas há todo o Continente de Versalhes. Não há nada 

mantendo você aqui”. 

 “Eu entendo o que você quer dizer. Qual cidade você quer ir?” 

 Gaston já tinha um lugar em mente. 

 “Eu irei para Morata”. 

 “A aldeia do escultor Weed? Isso me traz más recordações que eu tive no continente do 

Norte”. 

 “Eu também estava lá, mas eu tinha me divertido”. 

 “Droga, você está certo. Mas, como nós vamos?” 

 Era difícil para as pessoas irem para um novo lugar. Era ainda mais difícil para as classes 

de produção. 

 Gaston suspirou. 

 “Nós podemos pelo menos tentar. Veja isso dessa forma”. 

 Então os dois homens de meia idade submeteram-se a um número de desafios para chegar 

à Morata. Eles tiveram que ir através de zonas perigosas que estavam repletas de monstros e, 

algumas vezes, eles foram perseguidos por abelhas. Várias vezes eles escaparam por pouco e 

chegaram em segurança em uma cidade! 

 Eles deitaram-se na rua, exaustos, até que eles conseguiram ajuda de um comerciante de 

passagem. 

 Gastou sacudiu a sua cabeça. 

 “É realmente difícil para as profissões como as nossas sobreviverem“. 

 Pavo riu daquilo. 

 “Não obstante, nós chegamos em segurança”. 

 Se não tivesse sido pelas habilidades de escavação, eles teriam quase morrido. Eles 

escavariam um buraco no solo e se esconderiam até que os monstros partissem. Isso não teria sido 

possível se eles não vissem os monstros se aproximando com antecedência. 

 Felizmente para Gaston, as habilidades trabalhavam excepcionalmente bem na neve. 

 Eles podiam apenas escavar um buraco em qualquer lugar e se esconder. 

 Pintores e arquitetos com baixa sobrevivência, mas eles tinham as suas maneiras para lidar. 

 Ainda assim, foi importante que eles haviam pego uma carona com um comerciante ou eles 

não teriam sido capazes de sobreviver à crise. 

 Felizmente, eles se encontraram no meio do Continente do Norte, onde ainda era 

relativamente seguro. 

 Gaston olhou para as roupas dele. 

 “Wow, suas roupas estão tão sujas”. 

 “Você nem mesmo as lavou uma vez”. 

 Gaston e Pavo estavam, basicamente, vestindo trapos, mas as pessoas em volta nem 

pareciam se importar. 



 “Eles devem ser viajantes que são novos na cidade”. 

 “Olhe para o quanto eles sofreram”. 

 Era difícil para milhares de pessoas que tinham vindo para Morata. Muitas pessoas 

chegariam parecendo como se elas não tivessem se banhado a dias. Gaston estava um pouco 

surpreso a respeito de Morata enquanto ele lavava o seu rosto. 

 ‘Essa cidade está animada’. 

 Pavo pensou o mesmo. 

 ‘Há um monte de pessoas. Julgando apenas isso há mais de 3.000 pessoas na aldeia’. 

 Eles sabiam que esta era apenas a entrada para a aldeia e que as pessoas se reuniam 

diariamente. Um grande número de pessoas estava ocupado andando em volta da aldeia. 

Comerciantes tinham aberto tendas e estavam vendendo para pessoas enquanto os cozinheiros 

estavam vendendo comida. 

 “Pavo, eu acho que foi uma boa ideia vir para Morata”. 

 “Esta é uma fronteira inteiramente nova de uma cidade em desenvolvimento! Isso não é ruim 

e eu não sei se nós podemos fazer qualquer coisa aqui, mas será divertido”. 

 Em seguida, um problema surgiu. 

 Um habitante de Morata aproximou-se rapidamente e agarrou Pavo.  

 “Você é um arquiteto habilidoso?” 

 Pavo tremia enquanto respondia: 

 “Sim, eu sou um arquiteto”. 

 “Bom! Você sabia que minha mulher ficou grávida recentemente? A criança nascerá em 

breve e eu preciso de uma nova casa. Eu estou ocupado e não tenho tempo para fazê-la. Por favor 

me ajude, você não vai se arrepender!” 

 Ttiring! 

 

A casa da aldeia para um casal. 

O lar para sua esposa e um jovem bebê. Alivie suas preocupações com a construção de 

uma casa durável tão logo seja possível.  

Ele quer a construção de sua casa em dois ou três lugares em um dos terrenos vagos a 

oeste da macieira, madeira e pedras podem ser usadas como materiais de construção. 

Dificuldade: D 

Compensação: 26-309 moedas de ouro. 

Varia de acordo com o tamanho da casa concluída e dos materiais de construção. 

Apenas para arquitetos. 

 

 Pavo assentiu com a cabeça. 

 “Por favor deixei isso para mim. Eu construirei para você uma casa muito resistente. Ela irá 

suportar todos os tipos de tempestades”. 

 

- Você aceitou a missão. 

 

 Casas feitas através da escavação de pedras. 

 Uma boa parte da cidade estava ocupada na construção de novas casas para os moradores. 



 Os aldeões estavam construindo até uma zona comercial. 

 Os residentes foram capazes de construir algo deste tamanho. 

 Porém, a qualidade das casas afeta a satisfação dos aldeões e melhora a segurança pública. 

Em um certo nível, a produtividade aumenta. 

 Mesmo com poucas pessoas ajudando, você ainda precisava da ajuda profissional de um 

arquiteto. 

 Um Reino. A construção de um muro em volta de Morata. 

 A fim de garantir a segurança e a estabilidade da aldeia, eles construíram um muro e 

expandiram a cidade. 

 Um monte de pessoas estavam interessadas em participar. 

 Foi anunciado que haveria uma nova aldeia feita do lado de fora dos muros.  

 A Aldeia Morata ainda era subdesenvolvida. Eles tinham que criar novos campos e novos 

cursos de água. 

 O investimento de larga escala em Morata estava, rapidamente, mudando o ambiente para 

os pobres. 

 Oportunidade. 

 Aquelas eram os melhores tipos de missões para um arquiteto. 

 A oportunidade de participar ativamente no desenvolvimento de uma cidade! 

 Pavo arregaçou as suas mangas. 

 “Nós precisamos trabalhar rapidamente! A mão de obra era muito escassa. Nós 

precisaremos de pessoas para trabalhar nisto”. 

 “Haha, eu irei ajudar”. 

 Gaston não podia esconder a sua inveja enquanto ele via Pavo trabalhando. 

 Ter problemas com a sua profissão era uma coisa muito triste. 

 As missões eram poucas e você trabalha de imediato por nada e por tantas vezes que você 

acaba morrendo de fome. 

 Contudo, em Morata, eles estavam com uma grande necessidade de um arquiteto. Havia, 

Deus sabe, quantos trabalhos para ele. 

 ‘Arquiteto era muito melhor. Eu nunca conseguirei reconhecimento como um artista’. 

 No entanto, as coisas mudaram para Gaston. 

 Os habitantes vieram até ele. 

 “Você pode me ajudar? Eu preciso de um letreiro para uma loja que eu irei abrir”. 

 Não era um trabalho muito difícil para fazer. 

 Então o ancião da aldeia veio. 

 “Eu quero que você faça um desenho sobre os portões da cidade como um símbolo da 

aldeia”.  

 Várias portas de oportunidades se abriram para Gaston. 

 Ele até pediu para desenhar um mapa sobre os monstros da redondeza. Quando o mapa 

estivesse completo, ele poderia ser vendido para aventureiros e ele conseguiria fama. 

 Ele até conseguiu empregos para fazer pinturas para o castelo. 

 O ancião disse: 

 “Nosso Lorde é um amante da arte. Eu acho que meu Lorde iria querer dar algum suporte 

para os artistas em sua cidade”. 

 As toneladas de investimentos de Weed foram usadas para desenvolver a cidade. 

 Além das doações para a Igreja de Freya, o ancião colocou grandes somas em arte e cultura. 

 



*** 

 

 Weed e seus companheiros voaram sobre os morcegos vampiros. 

 “Kyyyaaaah!” 

 A acrofóbica15 Surka gritou. 

 Os morcegos não tinham muito poder como os Wyverns, que tinham uma grande estatura. 

 Aglomeração! Aglomeração! 

 Sempre que ela fazia contato visual com o chão ela seria superada pelo medo. 

 Foi muito chocante. 

 “Então é assim que a aventura começa...” 

 Foi um início grandioso para a aventura de uma vida. Essa era o tipo de aventura que Maylon 

havia fantasiado a respeito. 

 Pale estava se privando. 

 “Maylon-nim.” 

 “Sim?” 

 “Os morcegos não são assustadores?” 

 “Bem...” 

 “Por outro lado, nós estamos nos dirigindo para o reino dos vampiros, então montar em 

morcegos será uma experiência que nós não podemos perder”. 

 Maylon estava convencida. 

 Era levemente diferente de como ela imaginou, mas não se monta sobre um morcego 

frequentemente! 

 Era incrível pensar que havia pessoas voando acima do solo em morcegos. 

 ‘Então essa é uma aventura de Weed’. 

 Pale estava esperando a mesma coisa. 

 Este foi o lugar seguinte que eles foram desde a Cidade do Céu, Lavias. Eles gastaram um 

longo período de tempo indo em missões e aventuras. 

 Os morcegos voaram por um bom tempo até Morata ficar fora de vista. 

 Os lagos e montanhas distantes pareciam menores do que as suas unhas. Eles estavam tão 

alto que a aldeia parecia como um ponto. 

 Então eles pararam no local. 

 Os morcegos vampiros estavam movendo as suas asas no mesmo lugar. 

 Depois de esperarem por alguns momentos, Weed perguntou: 

 “Tori, você está perdido?” 

 “Não mestre”. 

 Tori respondeu com uma voz descontraída. 

 “Quanto tempo mais nós temos que ir?” 

 “Não é isso, o lugar é aqui”. 

 “Então, por que?” 

 “Mestre, o nobre Reino dos Vampiros, Todeum, é um mundo da noite. Nós nunca seremos 

capazes de entrar durante o dia!” 

 “Então...” 

 “Nós temos que esperar até que anoiteça”. 

 Eles permaneceram suspensos no céu escutando o som do ar. 

                                                           
15 NT = quem tem medo de altura. 



 Weed deixou sair um suspiro profundo conforme Tori dizia isso tão naturalmente. 

 ‘Eu trouxe todo o meu grupo. Eu desperdicei um dia inteiro por causa desse bastardo 

ignorante!’ 

 Weed estava lamentando. Um dia inteiro tinha sido perdido. 

 “Tori.” 

 “O que há com o olhar?” 

 “Venha até aqui, mais perto”. 

 “Eu não quero ir até aí”. 

 Tori tinha finalmente percebido. Weed estava sorrindo brilhantemente. 

 “Você não disse que enviaria a mim e o meu grupo para lá em breve?” 

 “Sim”. 

 Tori revelou suas presas e sorriu ironicamente. 

 “Esta é a última vez eu acho. Eu terei que dizer adeus. Você não aprecia minhas esculturas?” 

 “Você disse uma escultura, mestre? As esculturas do mestre são muito bonitas”. 

 “Tori venha até aqui”. 

 Seu rosto não mostrava qualquer sinal de dúvida.  

 ‘Você é um homem ignorante’. 

 Weed estreitou seus olhos com gentileza. Então ele começou a espanca-lo. 

 Papapapapak! 

 Um som legal e divertido estava tocando no ar. 

 Ali estava a cena que Mapan sempre lembrava de ter visto. Pale e Yurin apenas 

contemplaram. 

 Os olhos calmos de Hwaryeong iluminaram-se: 

 “Tão forte. Ele é tão legal”. 

 Ele lhe bateu com firmeza ao redor. As ações de Weed foram boas. 

 Geomchi assentiu. 

 “Parece que eu lhe ensinei corretamente”. 

 Os Geomchis simpatizavam com Weed. 

 “Ele apenas está esbofeteando ao invés de socar”. 

 Geomchi3 teve uma sensação de formigamento em suas mãos. 

 “Eu quero tentar bater também...” 

 Geomchi4 concordou. 

 “Seria legal se eu pudesse conseguir um vampiro contra o qual eu pudesse bater”. 

 “Geomchi4, nós veremos se nós conseguimos a chance de conseguir um”. 

 “Então eu irei”. 

 Irene foi forçada a sentar-se na frente. 

 Esse tipo de pensamento, certamente, não era normal! 

 ‘Um apenas pensa a respeito do dinheiro e os outros são intolerantes e violentos!’ 

 Era exatamente o que Irene esperava da filosofia de Weed. No entanto, ela se sentiu mal 

por Tori. 

 Weed podia sentir a surra que ele estava dando. 

 Ele usou um grande número de ataques em uma rápida sucessão, emitindo ecos grandes e 

fortes. 

 Weed aperfeiçoou suas técnicas através do espancamento à Tori. 

 Sua luta com espadas envolvia um aumento do número de ataques básicos. 



 Sempre que as habilidades eram usadas corretamente contra um monstro, ele dava um 

enorme dano. 

 Porém, se o ataque fosse um pouco fora ou se ele perdesse o fluxo do ataque, em seguida, 

a habilidade era cancelada. Era necessário ativar e usar as habilidades de combate corretamente.  

 Em razão disso, era uma habilidade que você precisava usar em Royal Road. 

 Surka estava impressionada. 

 ‘Ele está socando apropriadamente!’ 

 Ela verificava por qualquer coisa que ela pudesse aprender de Weed. Dada a classe de seu 

personagem, ela observava para ver se podia aprender a dar mais dano. O dia havia passado e 

agora era noite. 

 As portas para Todeum estavam abertas agora. 

 Eles estavam de pé no chão ao invés de estarem no céu! 

 Kurururang! 

 Mais e mais profundamente eles entraram no pântano desconhecido. 

 Tori disse: 

 “Essa é a entrada para o Reino de Todeum! 

 No final de sua descrição ele mergulhou no buraco e rapidamente desceu. 

 “Kyaaaaaah!" 

 O grito feminino de Surka! 

 Quase ao mesmo tempo, uma voz traiçoeira explodiu para fora. 

 “O Reino da nobreza da noite! Vocês são bem-vindos a entrar em Todeum! 

Kuehuehuehuehuehue”. 
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