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CAPÍTULO 9 - A Reunião 

 

 No passado, as outras aldeias ao redor de Morata foram devastadas pelas ondas de 

monstros. Nas ruas acumuladas com neve, ao redor das construções com tetos remendados, 

muitas pessoas estavam se reunindo por toda parte. O objeto que captou a atenção de todos foi a 

gloriosa estátua!  

 “Então Morata está em algum lugar por aqui”. 

 “Esse é o lugar com a Torre de Luz!” 

 “As pessoas não podem vir ao Norte sem ouvir pelo menos uma vez a respeito dela”. 

 “Eu também gosto de como há um monte de monstros bons para caçar. 

 O número de turistas visitando Morata aumentava exponencialmente a cada dia. 

 “Procurando para caçar sobre as colinas! 

 “Indo resgatar os magos de fogo dos insetos na caverna”. 

 “O nome da missão é ‘Lisa´s Handkerchief’1. Você pode conseguir um lenço de alta 

qualidade como recompensa por concluí-la”. 

 “Comprando comida! Há alguém vendendo comida que dure mais do que uma semana?” 

 O lugar vago no centro da Aldeia Morata estava em um alvoroço. 

 Depois que o gelo derreteu no Norte, centenas de milhares de viajantes do Continente 

Central moveram-se. Alguns deles vieram para Morata.  

 Morata era um dos caminhos mais importantes, geograficamente posicionados, do resto do 

Continente do Norte. 

 Ainda assim, ninguém esperava que tal enorme multidão de viajantes viria. 

 Além disso, eles não esperavam ser capazes de usar a cidade como uma base quando eles 

estivessem caçando. 

 A Torre de Luz mudou tudo. 

 Maravilhosas esculturas! 

 As mulheres foram as primeiras pessoas a vir e observar a linda Torre de Luz. 

 “Tão bonita!” 

 “Eu quase sinto que eu teria lamentado se eu não viesse aqui”. 

 Eles tinham visto o vídeo, mas ficar diretamente no topo da montanha rochosa em frente da 

coreografia de luz era uma experiência de uma vida inteira que ninguém jamais esqueceria.  

 Era impressionante vê-la brilhando no luar até o Sol nascer sobre as planícies. 

 “Então essa é a escultura”. 

 “Mesmo que o poder de ataque da classe seja bastante baixo, é incrível que eles possam 

fazer algo como isso”. 

 “Eu sei. Há um número de peças como esta no Continente de Versalhes”. 

 Ao longo do tempo a popularidade dos escultores cresceu. 

 A maioria dos turistas que vieram para as montanhas rochosas foi devido a Torre de Luz. 

 Havia ainda uma grande quantidade de usuárias do sexo feminino, mas também havia 

muitos homens. 

 Havia casais por toda parte! 

 Aqueles homens foram forçados a visitar pelas mulheres, mas havia algumas classes que 

visitaram por razões mais práticas. 

                                                           
1 NT = O Lenço da Lisa. 



 A caçada de vida ou morte. 

 Embora, menos do que 10% de todo o Continente de Versalhes caçasse neste nível. 

 “A regeneração de Vida, Mana e Estamina estão todas aumentadas, então nós podemos 

caçar monstros sem fazer tantas pausas”. 

 “É graças a Torre de Luz que o tempo de caçada foi acelerado tanto”. 

 “Aumento das magias elementais? Você tem visto a Torre de Luz?” 

 “Procurando por um clérigo que visitou a Torre de Luz na última noite!” 

 A dança das luzes. 

 Os efeitos da estátua facilitavam e aceleravam a caçada. 

 Eles queriam caçar, mas não queriam deixar as proximidades da Aldeia Morata. 

 A estátua era o símbolo da Aldeia Morata! 

 Em razão das vantagens da escultura eles foram forçados a ficar ao redor da aldeia. 

 A Igreja de Freya também foi afetada. 

 Os sacerdotes e paladinos estavam prontamente disponíveis se alguém quisesse receber 

bênçãos ou dispersões2. 

 Morata era a única aldeia no centro do Continente do Norte com uma Igreja. 

 Como o número de turistas aumentava constantemente, os efeitos da estátua continuarão a 

desenvolver a quantidade de missões e os territórios de caça.  

 

*** 

 

 Weed não podia vigiar ela por muito tempo.  

 O tempo para ele ir para Todeum, o Reino dos Vampiros, estava se aproximando. 

 “Convoco Vampire Lord3 Tori!” 

 “Você me chamou?” 

 Tori estava vestindo em uma roupa preta, bem como uma capa da mesma cor.  

 Um rosto pálido e bonito! 

 Ele era alto e transbordava elegância. 

 Weed examinou ele com seus olhos. 

 “Parece que você tem crescido, já que você não me chama mais de mestre”.  

 “Bem, eu quero dizer, em mais quatro dias eu estarei livre”. 

 Todeum, o Reino dos Vampiros! 

 Apenas três dias restavam até que fosse a hora de ir para lá.  

 Weed não esqueceu de lembrar Tori sobre os últimos três anos durante os quais ele o teve. 

 “Os últimos três dias podem parecer mais longos do que os últimos três anos. No decorrer 

dos últimos três dias, não iria lhe fazer mal dizer isso”. 

 “...” 

 “Ei, fale-me mais sobre Todeum”. 

 Weed queria reunir mais informações detalhadas a respeito de Todeum. 

 “Todeum é nossa Terra Sagrada. A cada três meses nós conseguimos nos reunir e celebrar”. 

 “Celebrar?” 

 “Sim. A nobreza da noite se reúne e celebra nossas vidas eternas com sangue”. 

 “O que mais?” 

                                                           
2 NT = ato de afastar alguma maldição ou debuff. 
3 NT = Lorde Vampiro. 



 “Comparada com a tecnologia bruta e infantil da civilização humana, a nobreza da noite tem 

cidades ostentando uma longa história”. 

 Tori tinha um tremendo orgulho e autoestima por Todeum. 

 Weed julgou: 

 ‘O Lorde Vampiro Tori cresceu lá então ele está, provavelmente, a embelezando um pouco’. 

 Se leva uma considerável quantidade de esforço para ir à algum lugar, então você pode 

esperar que tenha algo especial lá. 

 Era verdade para os honoráveis Reinos dos Anões e dos Elfos. 

 No Reino dos Anões, os bellows4 e as marteladas nunca cessavam.   

 Os Elfos eram alinhados com a natureza, portanto eles semeavam um monte de árvores e 

flores5. 

 Os vampiros eram os nobres da noite, de tal modo que você podia esperar um estilo de vida 

luxuoso e elegante. 

 ‘Assim, essa é uma oportunidade exclusiva de conseguir missões e territórios de caça que 

ninguém esteve antes’. 

 De acordo com o Lorde Vampiro Tori, Todeum era um lugar em que os humanos não 

estiveram no passado e não serão capazes de ir no futuro. 

 Então, isso estava apenas disponível para Weed. 

 O número de missões em Morata aumentou, mas havia muitos turistas. Mesmo para uma 

simples missão, havia muita competição. 

 Era difícil ter monopólio em um território de caça. Será mais fácil achar pessoas para formar 

um grupo e ir caçar os monstros. 

 Ainda que valesse a pena caçar em Morata, isso nem sequer passou pela cabeça de Weed. 

Ele não podia ignorar o dobro de experiência e benefícios de caçar por uma semana.  

 Weed queria mais informações. 

 “Você só pode levar algumas pessoas, não pode?” 

 “Depende da situação”. 

 “Situação?” 

 “Sim. Eu lembro que eu tenho um total de 200.000 morcegos para levar comigo para 

Todeum. Usa-se cerca de 200 morcegos para levar um humano, então eu só posso levar 1000. 

Porém, se você estiver trazendo coisas com você, então nós teríamos que reduzir o número de 

humanos”.  

 “Há qualquer limite para o número de pessoas que podem ir para Todeum?” 

 “Contanto que o humano esteja preparado para a morte”. 

 “E se você morrer?” 

 “Qualquer um que morra no reino da noite está banido do mundo dos homens”. 

 Isso significava que havia uma penalidade significativa em morrer, já que eles não seriam 

autorizados de renascer em uma cidade próxima, mas, ao invés, seriam expulsos do reino. 

 ‘Isto será muito perigoso’. 

 Weed franziu a testa. 

 Não era incomum as pessoas morrerem no meio de uma missão ou caçada. Isso ocorre 

porque há outros que já a experimentaram pela primeira vez. 

                                                           
4 NT = Foles - https://pt.wikipedia.org/wiki/Fole_de_ferreiro. 
5 NT = Aqui mais uma dica que me deixa convicto que a/o amiga/o da menina da missão das sementes 
plantadas no Vale da Morte é um Elfo, pois além do Weed ganhar um arco élfico de recompensa, os elfos são 
seres que prezam pela natureza. 

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


 Em outras palavras, havia um risco de caçar em algum lugar desta raridade, desde que ele 

podia morrer já que ele não sabia a respeito do território de caça ou das missões. 

 O nervoso por não saber o que havia por vir! 

 A situação era imprevisível. 

 Para tornar ainda pior, ele não podia levar junto os Wyverns ou o Geumini. Eles não seriam 

capazes de voltar já que, quando eles morrerem, eles não tinham uma maneira de reviver. 

 ‘Segurança em primeiro lugar. Seria loucura caçar sem reunir informação. Fazer isso sozinho 

será difícil. Eu preciso conseguir os meus companheiros mais confiáveis’. 

 Weed enviou para Pale e outros três um sussurro6. 

 

- Você gostaria de correr o risco de ir para Todeum comigo? 

 

*** 

 

 Depois de Pale receber o sussurro de Weed, ele perguntou a opinião dos outros. 

 “Todeum, o Reino dos Vampiros. Ele ainda está em um local não revelado, então nós não 

sabemos quão perigoso ele é. Weed está tentando achar pessoas para ir com ele e eu estou indo 

com ele, portanto o que todo mundo quer fazer?” 

 Atualmente Pale tinha a posição de líder e essa aventura tinha uma probabilidade de morte 

significativamente elevada, então ele tinha que descobrir o que seus companheiros pensavam.  

 Considerando o que ele disse, Maylon respondeu: 

 “Eu quero ir”. 

 Já que eles eram amantes não era surpresa que ela estava indo com ele. Além disso, sempre 

que Weed ia em uma aventura havia oportunidades disponíveis. 

 ‘Desta vez nós estamos lutando sob apostas muito altas’. 

 Maylon tinha ido caçar com Weed algumas vezes, mas ela nunca tinha realmente ido em 

uma aventura ou missão com ele. 

 Surka nervosamente perguntou para Romuna: 

 “Unnie7, você irá?” 

 “Sim, é claro. O Reino dos Vampiros não será muito bonito? Parece valer a pena. Vamos lá, 

o que você diz?” 

 “Eu quero ir com você. É meu dever como sacerdotisa ir junto”8. 

 Romuna e Surka eram fanáticas por vampiros. 

 Quando elas eram jovens, elas eram hipnotizadas por filmes de vampiros. 

 Caninos pontiagudos! 

 Capas negras! 

 As garotas eram ainda mais apaixonadas pelos pequenos morcegos sugadores de sangue. 

 Agora apenas Yurin, Hwaryeong e Zephyr eram os únicos três que restavam fazer uma 

decisão, bem como Seechwi. 

 É claro, Zephyr estava indo fielmente. 

                                                           
6 NT = mensagem privada. 
7 NT = maneira amigável de se dirigir à uma mulher mais velha do que você, se você for uma mulher. 
8 NT = a versão em inglês fala em priest/sacerdote. Até onde eu sei a classe da Surka é a de um monge, por 
mais que o nome em si remeta a questões religiosas/sacerdotais, eu achava que a classe dela era unicamente 
de combate corpo a corpo e com os punhos. Achei meio sem sentido essa colocação. 



 “Eu estou indo. Hwaryeong, o que você fará?” 

 Ela já tinha tomado a sua decisão de ir junto no exato momento que Pale mencionou Weed. 

Ela queria ir com ele para a Expedição do Norte, mas, infelizmente, ele tinha recusado.  

 “Eu estarei lá”. 

 Agora o grupo voltou a sua atenção em direção a Yurin e Seechwi. 

 Neste caso, seria muito perigoso para Yurin, já que ela era muito fraca. 

 “Eu irei”. 

 Yurin queria ir para Todeum com Weed. 

 “Chiwwik, eu estou indo também”. 

 Seechwi decidiu ir. 

 Era da natureza de um Orc lutar, mesmo se o dano fosse insignificante. 

 Para um monstro, parecia apropriado ir para lugares perigosos! 

 ‘Porém... desta vez eu conseguirei matar algo com certeza’. 

 Seechwi tinha tristemente sido um membro do grupo deles algumas vezes. O grupo de Pale 

era composto principalmente por jovens, então ela parecia ser uma solteirona. 

 A diferença de gerações! 

 Irene e Surka tratavam calorosamente os idosos, de modo que tornava a dor ainda pior. 

 ‘Eu não tenho escolha desde que Seoyoon ainda está daquela forma’. 

 Não muito tempo atrás, Seoyoon tinha finalmente conseguido dizer algo novamente, mas 

desde então ela não tinha dito nada mais. Subitamente, ela não estava ficando melhor, portanto 

para conseguir o seu normal novamente levaria tempo para ela recuperar as suas palavras. Então, 

a fim de recuperar Seoyoon, a presença de Weed pode exercer um importante papel. Desta forma, 

para o interesse dela, ela devia ir. Era uma importante razão para ficar próxima de Weed. 

 

*** 

 

 Mapan era um comerciante sem vergonha que estava atormentando os Orcs! 

 Mapan sempre dizia aos outros: 

 “Weed é como um professor para mim”. 

 Meios obscuros de fazer dinheiro a partir dos clientes.  

 Atuando como um cara legal para enganar as pessoas. 

 Era essencial usar a bajulação para vender as coisas. 

 Uma ganância insaciável pelo dinheiro! 

 Ele tinha aprendido os fundamentos do comercio a partir de Weed. Ele até olhou para um 

espelho e praticou até que ele tivesse um sorriso podre. 

 Mapan irá participar da aventura no Reino dos Vampiros. 

 Era um enorme ganho para os comerciantes irem para uma nova área. Era uma grande 

oportunidade de conseguir exclusivamente dinheiro, habilidade e fama a partir das vendas. Para 

Todeum, o Reino dos Vampiros, onde ninguém foi capaz de ir, era algo que um comerciante não 

podia deixar passar. 

 “Essa aventura pode ser uma oportunidade”. 

 Mapan não esqueceu. 

 Weed tinha liderados os Orcs e os Elfos Negros contra os monstros nas Cordilheiras Yuroki. 

 Weed tinha investido dezenas de milhares de moedas de ouro a fim de afetar a batalha. 

 Mapan não podia ajudar, mas sentiu-se nervoso. 

 Havia benefícios em estar disponível em uma situação desfavorável de combate. 



 O Lich Shire e a Legião Imortal! 

 Seu coração saltava cada vez que um grande número de inimigos diminuía. 

 Havia tanta tensão, excitação e emoções e, então, estava acabado.  

 Mapan queira ir em uma aventura como essa novamente. 

 

*** 

 

 Geomchi, Geomchi2, Geomchi3, Geomchi4 e Geomchi5. 

 Ao invés de caçar em grupo como Pale, eles estavam no fundo das Cordilheiras Yuroki com 

suas espadas. 

 Todo dia, de manhã até a noite, eles iriam empunhar as suas espadas. 

 “Nós dedicamos nossas vidas à espada. Além da espada, eu quero a oportunidade de me 

encontrar com as mulheres”. 

 Uma sensação de urgência estava retida na espada de Geomchi2. 

 A espada era seu modo de vida. 

 Ele não se arrependia disso. 

 Se ele pudesse, ele percorreria o caminho da espada uma vez mais. Não se tratava de tornar 

o corpo mais forte, mas sim a mentalidade. 

 Geomchi disse: 

 “A casa de um homem é no punho de uma espada. Mesmo que os anos passem e eles se 

tornem velhos, a espada permanecerá jovem”. 

 “Não jogue fora a espada”. 

 “Através da espada, você se encontrará com uma garota”. 

 “Mas somente se você for forte!” 

 Os professores empunharam as suas espadas por toda a vida deles como homens solteiros. 

 Artistas marciais! 

 Era uma profissão que podia usar qualquer arma. 

 Não importava se a durabilidade da espada ia quebrar com a caçada. 

 Somente pegar uma arma e atacar o monstro.  

 Eles comiam como se estivessem morrendo de fome. 

 “A mente é obscurecida quando se está com fome”. 

 Essa era a mentalidade de Geomchi, Geomchi2 e Geomchi3. 

 Na realidade, eles não tinham problemas em ficar em jejum por três dias. 

 ‘’Eu vou conseguir as damas por se esmagadoramente rápido e poderoso’. 

 ‘Itens raros famosos! Você tem que conseguir a atenção das damas’. 

 ‘Eu quero proteger. Eu quero ser cuidado. Eu quero uma mulher!’ 

 Seus pensamentos estavam cheios de egoísmo enquanto eles brandiam as suas espadas. 

 Não importava se eles estivessem suando abundantemente como se estivesse chovendo, 

eles nem mesmo pensaram em desistir. 

 Eles estavam completamente imersos. 

 Eles balançavam as suas espadas 100.000 vezes por dia9.  

                                                           
9 NT = número absurdo se pensarmos que o dia tem 86.400 segundos. Seria possível se eles tivessem usando 
a comparação do dia real com o tempo de Royal Road, ou seja, 100.000 vezes ao dia – dia real – equivaleriam 
a 100.000 balanços em quatro dias em Royal Road, tendo em vista que esta é a proporção de tempo em 
Royal Road - http://the-legendary-moonlight-sculptor.wikia.com/wiki/Royal_Road, mas precisamente só o 
autor para saber. 

http://the-legendary-moonlight-sculptor.wikia.com/wiki/Royal_Road


 Eles brandiam as suas espadas mesmo quando eles não estavam caçando. 

 A força dependia da habilidade e da estamina, então eles apenas tomavam intervalos 

quando eles estavam exaustos. 

 Levou tempo para moverem-se para outro território de caça, e levou muito mais tempo para 

achar um grupo de membros. 

 Mesmo que eles entrassem em grupos com os outros, a caçada não durava muito tempo. 

 Mas para os Geomchis era mais do que uma chatice. 

 Lutando por eles próprios! 

 Eles balançavam suas espadas 100.000 vezes por dia. 

 Eles não precisavam de qualquer ponderação. 

 Uma vez que eles estabeleciam um objetivo, tudo o que eles faziam era treinar.  

 Eles não se preocupavam com cálculos complexos. 

 Era suficiente derramar o suor até que a respiração se tornasse mais difícil. 

 Essa era a única vida que eles conheciam. 

 Geomchi2 engoliu sua saliva a partir da fome. 

 “A mulher correta para mim. Eu não preciso de muito. Pão de cevada e milho hoje, pão de 

centeio amanhã. Qualquer mulher estaria bem para mim”. 

 Geomchi5 foi ainda menos exigente. 

 “Kimchi10 três vezes ao dia, Shine Ramen11, se você ferver em água então está bom”. 

 Seus padrões foram ficando menores. 

 “Eu estaria bem mesmo com apenas ovos”. 

 Geomchi2 não seria movido e pressionado. 

 “Keuheu! Os ovos não precisam ser feitos, eles precisam?” 

 “Como eu posso me encontrar com uma mulher sem este nível de devoção? Pelo amor é 

preciso fazer sacrifícios”. 

 Geomchi2 perguntou. 

 E então havia o Geomchi5. 

 “Sahyung12, eu acho que serei capaz de desistir da carne”. 

 “Carne!” 

 Os irmãos mais velhos admiravam a determinação uns dos outros. 

 Em seguida, quase ao mesmo tempo, a habilidade deles subiu. 

 Ttiring! 

 

- Maestria da arma alcançou o nível avançado 6. 

O dano base de todas as armas aumentou para 360%. 

Há um aumento de 3% na velocidade de ataque.  

O custo de mana para as habilidades diminui por 4%. 

 

 Nível avançado 6! 

 Como artistas marciais eles podiam aprender a usar todas as armas ao invés de apenas 

espadas. 

                                                           
10 NT = https://pt.wikipedia.org/wiki/Kimchi. 
11 NT = é o miojão/macarrão instantâneo. 
12 NT = Irmão mais velho. 

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


 A habilidade da arma estava se tornando cada vez mais próxima ao nível de mestre. 

 “Se nós mantivermos isso, então nós em breve alcançaremos o nosso objetivo!” 

 Geomchi2, Geomchi3, Geomchi4 e Geomchi5 responderam de volta em um grito: 

 “Sim!” 

 Aumentando a habilidade da arma estava longe de ser tolerável. Normalmente as pessoas 

ficariam doentes e cansadas de balançar uma espada durante todo o dia. No entanto, eles 

permaneceram firmemente dedicados. 

 No topo do penhasco, eles continuaram com o monótono estilo de vida deles. 

 Geomchi colocou a sua espada no chão. 

 “Homens!”. 

 “Sim mestre!”. 

 “Venham aqui”. 

 Geomchi2, Geomchi3, Geomchi4 e Geomchi5 rapidamente se reuniram ao redor. 

 “Diga-nos o que é mestre!” 

 “Olhem há quanto tempo nós ficamos aqui”. 

 Os outros ficariam consternados em saber que eles ficaram lá em cima durante os últimos 

meses. 

 “De vez em quando você não acha que nós devemos resfriar os nossos desejos ardentes 

ao partir para dentro do mundo?” 

 Geomchi pediu a opinião de seus discípulos. 

 “Sim, eu acho isso algumas vezes”. 

 Geomchi5 abriu sua boa para rir e sorrir. 

 O momento que separa as decisões e ações. 

 No passado, eles pensaram que tinham habilidades de combate inacreditáveis. Era 

assustador pensar o quanto eles têm melhorado desde então. 

 Agora os Geomchis podiam apreciar a luta. 

 Geomchi5 seguiu cegamente as palavras do Mestre. 

 “Mestre, essa é uma ideia muito boa. Você tem um lugar em mente?” 

 “Nós não sabemos muito a respeito do Continente de Versalhes. Vocês não querem ir a um 

lugar que ninguém mais é capaz de ir?” 

 “Isso seria legal”. 

 “Desta vez nós iremos junto com Weed”. 

 “Então esse lugar é aquele com os vampiros”. 

 “Vamos receber todas as crianças juntas!” 

 Os Geomchis tinham se separado uma vez para procurar um treinamento individual. 

 Agora era a hora deles se reunirem. 

 

*** 

 

 A reunião dos Geomchis! 

 Os Geomchis que tinham se espalhado para os cantos mais distantes do continente para 

buscar o caminho do guerreiro, se reuniram novamente.  

 Eles tinham uma vasta gama de propósitos. Alguns foram procurar espadas fortes, outros 

se espalharam e alguns foram em missões. A maioria deles foi por toda parte tentando procurar 

pessoas fortes para desafiar. 

 Eles moderadamente aumentaram seus níveis pela caça. 



 Alguns até se reuniram para ajudar a aldeia devastada de Morata. 

 “Minhas habilidades com a espada atingiram o nível avançado 3, então eu estou muito mais 

forte agora”. 

 “Por fazer missões eu consegui 10.200 de fama”. 

 “Eu fui para o Norte e lutei junto com Bingryong”. 

 Os praticantes estavam orgulhosos de suas realizações e reuniram-se individualmente. 

 Eles aprenderam a nunca desistir, bem como aprenderam todos os modos e artifícios para 

lutar.  

 Geomchi5 viu nos olhos dos quinhentos estudantes do dojo o espírito de um guerreiro. 

 Anteriormente ele tinha rido discretamente. 

 Agora ele tinha um pouco de um sorriso sorrateiro. 

 “Jovens, onde vocês estavam e o que fizeram?” 

 “Kuhuhuhu! Você não precisa saber com quanta dor eu estava, mas se você precisar saber 

eu irei lhe contar”. 

 “Conte-me o que aconteceu com você”. 

 “Bem, Sahyung, o continente tem sido realmente quente recentemente, correto?” 

 “Eu sei”. 

 Os praticantes assentiram. 

 O consumo da estamina tornou-se pior e eles começaram a suar abundantemente conforme 

ficava mais quente. Muitos se reuniram no centro do continente em razão do excedente de monstros 

e missões. Outros descansavam depois que eles caçavam. 

 Eles não teriam resistido ao calor se não fosse pela mentalidade dos praticantes. 

 Os quinhentos Geomchis riram traiçoeiramente. 

 “O continente estava quente então eu imediatamente fui para o Selrun River13. 

 “Rio?” 

 “O que estava lá?” 

 “Que tipo de monstros você atacou? 

 Os praticantes estavam curiosos. 

 Eles haviam escutado Geomchi2 a respeito do caminho da espada. 

 Seus instintos de luta eram estimulados muitas vezes enquanto lutavam com monstros 

fortes.  

 Porém, ele balançou a sua cabeça para mostrar que era ridículo como os quinhentos 

Geomchis estavam pensando. 

 “Quer dizer, eu não consegui ver quaisquer monstros de qualquer forma. Selrun River é 

famoso por ser puro e transparente. O rio fluía rapidamente então ele era muito apropriado para 

nadar”. 

 “Nadar? Você foi para o Selrun River para nadar?” 

 “Bem, muitas mulheres foram para lá em razão da onda de calor. Dezenas de milhares de 

garotas em biquínis”. 

 “Gulp14.” 

 “Dezenas, dezenas de milhares!” 

 Os quinhentos praticantes tinham olhos cintilantes. 

 “Explique-me em detalhes o que aconteceu e por que diabos você foi para lá!” 

                                                           
13 NT = Rio Selrun. 
14 NT = engolida em seco. 



 “Bem, por causa do calor, as mulheres estavam desfrutando por elas mesmas ao pular no 

rio e espalhar-se na areia. No rio claro e transparente elas vestiam biquínis.... hehe Eu fui lá com 

uma menina que eu estou vendo”. 

 “Tanta, tanta inveja!” 

 Os instrutores e os praticantes admitiram a inveja. 

 Parecia muito mais gratificante do que os quinhentos e cinco deles treinando suas espadas 

como guerreiros! 

 

*** 

 

 Lee Hyun visitava o website de troca de itens diariamente. 

 “O Arco Élfico Superior. O preço de venda está gradualmente aumentando”. 

 Como a demanda aumenta e o suprimento é curto, então os preços sobem. 

 Lee Hyun deu uma olhada no website de troca de itens e, em seguida, foi para a orgulhosa 

União dos Dark Gamers. 

 No website dos Dark Gamers você podia ver uma montanha de informações baseadas em 

sua classificação.  

 Você não tinha que dizer nada que você não quisesse divulgar para o público. 

 Era natural para as pessoas monopolizarem informações. 

 Desnecessário dizer, a informação era valiosa para os Dark Gamers. 

 Os Dark Gamers tinham acesso a informações que o público geralmente não sabia a 

respeito. 

 A classificação de Lee Hyun era “C”. 

 O grau era estabelecido na inscrição inicial. 

 Ele não podia ver informações escondidas para importantes missões e territórios de caça. 

 Mesmo assim, ainda havia um pouco de informação que podia ser obtida através da União. 

 Em geral, a informação encontrada publicamente na internet era muito deficiente. 

 Aqui era possível ver informação de Reinos e castelos, características de uma cidade, 

avaliações de territórios de caça e análises de materiais. 

 Era uma diferença considerável dos artigos de baixo nível.  

 “Cedo ou tarde eu terei que enviar alguma informação para aumentar a minha classificação”. 

 Segunda lei dos Dark Gamers. 

 Dar tanto quanto você recebe! 

 Enquanto isso, por causa das recompensas, Lee Hyun enviou algumas informações a 

respeito do Norte. 

 Os Dark Gamers apreciavam caçar e receber missões para ir em aventuras. 

 Era extremamente raro achar territórios de caça que não eram dominados pelas guildas e 

pelos quais você tinha que pagar uma taxa. 

 Era difícil fazer dinheiro quando eles constantemente tinham que pagar para as guildas. 

 Era melhor ir pelo caminho mais difícil. 

 Ele calculou a quantidade de informação que ele tinha, de Morata até tão longe quanto o 

Vale da Morte, assim a informação que ele tinha sobre os lobos seria útil para os Dark Gamers. 

 Então Lee Hyun verificou as incumbências na União dos Dark Gamers. 

 Havia um número de incumbências para adquirir mercadorias, para escoltar mercadorias e 

incumbências para os Dark Gamers participarem em guerras. 

 Você podia adquirir uma incumbência baseada na classificação. 



 

- Red Rank15. 

- Número de compras: 12.  

Esmeraldas trabalhadas por Metson. Elas foram adquiridas para uma missão. Procuro 
recebe-las dentro de três dias. 

 

- Blue Rank16. 

- Número de compras: 7.  

Nós somos a Elementals Guild17 e nós estamos procurando por pessoas para salvar a 
Elemental Spring18. 

 

- Blue Rank. 

- Número de compras: 2. 

Procurando por pessoas para matar uma certa pessoa. Mande-me mensagem se você 
estiver disposto. 

 

 Assassinato era uma incumbência ocasional. Para os Dark Gamers, não importava 

sentimentos pessoais ou justiça, mas simplesmente quão lucrativa seria a fonte de renda. 

 É claro que aquelas incumbências nem sempre são aceitas incondicionalmente. Era mais 

difícil de fazer dinheiro em Royal Road devido a várias restrições impostas a um assassino. 

 Então as pessoas geralmente não pegavam incumbências de assassinatos, a menos que 

elas precisassem de dinheiro. 

 As incumbências de assassinato eram as mais atraentes aos olhos daqueles no quadro de 

mensagens. 

 

- Diamond Rank19. 

- Número de compras: 183. 

Obter a Lança de Paskran.  

Não pergunte por que... 

Peço-lhe que me ajude. 

Nós podemos negociar o preço depois. 

 

 Lança de Paskran! 

 Mesmo o nome do item era desconhecido. Havia boatos a respeito de uma pessoa 

divulgando a informação. Apenas pelo nome eles podiam dizer que era um item único. Com coisas 

como essas, há apenas uma única existência. 

                                                           
15 NT = Classificação Vermelha. 
16 NT = Classificação Azul. 
17 NT = Guilda dos Elementais. 
18 NT = Fonte Elemental. 
19 NT = Classificação Diamante. 



 “Parece que é uma missão. Provavelmente ele precisa achar a Lança de Paskran para a 

missão”. 

 Itens únicos. 

 Uma incumbência de um usuário de rank diamond geralmente tinha um pagamento mínimo 

de um milhão de won20. Dada a classificação do usuário, provavelmente, poderiam ser milhões de 

won. 

 Lee Hyun manteve a informação a respeito da Lança de Paskran em sua cabeça. 

 Aqueles na União Dark Gamers tentavam lembrar dos itens que estavam sendo comprados. 

Dessa maneira, se eles estão caçando então eles relembrariam que precisavam coletar 300 

corações vermelhos21. Assim, eles podiam coletar o suficiente para a incumbência. 

 Era uma medida essencial para ganhar dinheiro. 

 Muitas das incumbências dos Dark Gamers não recebiam a atenção de centenas de 

milhares de gamers. Mas aquela incumbência capturou os olhos de Lee Hyun. 

 Incumbência de classificação diamante! 

 O número de pedidos para ela não alcançava 0,1%. 

 

- Diamond Rank. 

- Número de compras: 289. 

Nós somos um grupo de seis. Nível médio de 360. 

Procuramos gastar duas semanas de férias por todo o Continente de Versalhes. 

Quaisquer missões, férias ou uma aventura. 

Cinco milhões de won. 

 

 “Cinco milhões de won”. 

 A boca de Lee Hyun assumiu uma aparência ridícula. 

 Dado o número de compras e o nível do usuário, era possível adivinhar a natureza da pessoa 

que postava. 

 “Estes caras pensam que eles podem fazer qualquer coisa com dinheiro!” 

 Lee Hyun olhou para o monitor enquanto amaldiçoava por um tempo. 

 Então ele moveu seu mouse para mandar um e-mail. 

 

Olá, 

Eu contatei você a partir da União dos Dark Gamers. 

Você está disponível atualmente? 

Não é um problema se você não estiver disponível ... mas responda se você estiver 

interessado. 

Eu gostaria de lhe convidar a visitar um novo reino, o dos Vampiros Imortais. 

Por favor venha. 

Obrigado. 

                                                           
20 NT = U$ 900,00 – cotação 11/2015. 
21 NT = corações vermelhos é um exemplo hipotético de um item procurado em uma suposta incumbência 
dada. 
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