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CAPÍTULO 4 - A Missão de Resgate a Roselin 

 

 Aceitar a missão incumbida foi suficientemente simples sem levar em conta as mudanças 

múltiplas nas estatísticas. Sem surpresas, considerando que o pedido veio de um vampiro. 

 “Wahh! A fama decaiu”. 

 Depois de Weed ter aceito a missão, Surka berrou, enquanto o restante das outras pessoas 

mostrou expressões aborrecidas. Ganhar fama era um caminho difícil, podia-se triturar monstros ou 

repetir as mesmas missões por semanas ou mais para aumentar 200 de fama. 

 Havia também os decréscimos de fé e sorte, mas as quantidades eram ridículas em 

comparação a fama e, já que a fama tinha relação direta com as missões que alguém podia ter, 

bem como ao fato de que adquirir a segunda e terceiras profissões também necessitava de uma 

certa quantidade de fama, a perda foi enorme. 

 Geomchi perguntou seriamente: 

 “Weed?” 

 “Sim?” 

 “Se isso continuar a ser o caso, o que aconteceria se nossa fama atingisse zero?” 

 Ainda que a fama dos Geomchis não fosse terrivelmente alta, o resultado da perda ainda 

não foi um problema tão grande. Na verdade, Weed concluiu que haveria algum tipo de penalidade 

ao aceitar a missão. 

 ‘Uma missão de nível B oferecida sem trabalhar a intimidade tal como as missões anteriores. 

Então a perda de fama na terra dos vampiros não é um problema significante’.  

 Originalmente Weed estava indo dizer-lhes que os dados não foram grande coisa, mas ele 

decidiu dizer algo de forma casual para preveni-los de aceitar ofertas fraudulentas. 

 “Bem, a loja de armas não nos venderá boas armas”. 

 “Por que?” 

 “Eles dirão que pessoas sem fama e anônimas não merecem boas armas”. 

 “……” 

 A ganância de Geomchi por boas armas não perderia para ninguém. Então, atualmente, o 

fato de que ele pode não ser capaz de comprar boas armas para promover o seu arsenal lhe causou 

considerável tristeza. Então, Geomchi3 perguntou: 

 “Mas isso não significa que a nossa única opção era a de comprá-las das lojas de armas. 

Nós não podemos apenas ordenar os ferreiros para fazê-las diretamente?” 

 “O problema é que os ferreiros serão ainda mais difíceis, já que eles têm mais orgulho. Já 

que eles fazem as suas armas por conta própria, eles querem colocá-las nas mãos de celebridades 

e, se nossa fama cair enquanto os preços subirem, vai ser ainda mais difícil”. 

 Geomchi3 forçou um sorriso. 

 “Nós provavelmente seremos capazes de suportar”.  

 Eles ainda podiam comprar armas através de Weed ou Mapan. 

 Ter ferreiros para criar armas personalizadas que correspondam, exclusivamente, às suas 

preferências pessoais, seria ótimo, mas não uma preocupação primária. Igualmente, os ferreiros 

podem ser comprados por uma bonificação se eles realmente desejarem criar equipamentos 

particulares. 

 Weed, novamente, tentou tornar isso uma grande coisa. 

 “Também será complicado se você quiser entrar em um restaurante”. 

 “Po... Por que isso?” 



 “Um restaurante respeitável não vai deixar qualquer um entrar”. 

 “Euheuheuk.” 

 Geomchi3 agonizou através disso. 

 A necessidade de suprimir o seu apetite era uma longa e insuportavelmente dolorosa 

estrada. Na verdade, os alimentos em Royal Road eram algo para aliviar a palpitação provocada 

por sua dieta restrita. 

 “Vamos lá, a fama era tão importante?” 

 “Ninguém disse que traria esse tipo de problema?”  

 Os outros estudantes também se agitaram. 

 O espírito deles foi quebrado! 

 Então, Weed voltou para o seu método mais simples: 

 “Hyungs1!  

 “……?” 

 “Batalha! É hora de resgatar as vampiras lindas e, então.... em consolação...” 

 “Em consolação....” 

 Kkolkaa! 

 Todos eles essencialmente babavam. Ao longo dos rostos dos estudantes, tudo o que se 

formou foi um rosto fácil de se ler. 

 ‘Essa não é a hora de se preocupar sobre algo como isso!’ 

 ‘Eu serei o primeiro homem a conseguir....’ 

 ‘Temos que nos apressar! Donzela em perigo!’ 

 Weed não continuou. Apenas uma dica aqui e ali obterá resultados! 

 “Whoaaaa!!!” 

 Os estudantes berraram à medida que eles corriam através do campo em direção à aldeia, 

seguidos pelos professores. Para não ficar atrás, os professores também exaltaram suas vozes. 

 “Movam-se! Nós pegaremos Roselin!” 

 “Sua posição é abaixo da minha! Sigam e prestem atenção!” 

 “Irmão, por que a posição de autoridade importaria aqui? Há uma mulher com problemas!!” 

 Ambos, professores e estudantes, se reagruparam enquanto corriam! 

 “Saia da minha frente! É SUPER URGENTE!” 

 Geomchi também, correu como o vento. 

 Vampiras eram monstros que se assemelhavam muito aos humanos e tendiam a ser muito 

bonitas. 

 Diferente dos Elfos Superiores e dos Elfos da Floresta, que tinham um charme inocente, as 

vampiras tinham corpos atraentes e sensuais. 

 A rainha vampira capturada, Roselin, que estava à espera de resgate, tinha um corpo que 

não podia ser perdido. 

 Surka suspirou profundamente. 

 “Eles não têm esperança”. 

 Romuna também, franziu suas sobrancelhas. 

 “Homens são todos iguais”. 

 A visão dos machos e resistentes Geomchis aproveitando a chance para salvar a rainha dos 

vampiros era desapontante além da crença. 

 Enquanto isso, a caminhada de Geomchi2 e Geomchi16 permanecia inalterada. 

                                                           
1 NT = maneira amigável de se dirigir a um homem mais velho do que você, se você for um homem. 



 Maylon estava muito curiosa para saber por quê. 

 “Geomchi16-nim, por que você não está indo com eles para o resgate?” 

 As impressões dela em relação a Geomchi16, dentro do grupo dos Geomchis, era similar 

aos sulcos nas mãos de alguém: apenas uma linha de muitas. Os sulcos nas mãos, que pertenciam 

a um dos sobrinhos chorando alto, enquanto ele, entre muitos outros, estava estendendo a mão no 

primeiro dia de ano novo2.  

 Geomchi16 respondeu com um sorriso brilhante: 

 “Eu estou trocando sussurros3 com a minha namorada”. 

 “Namorada?” 

 Os olhos de todos foram se alargando em espanto. 

 Geomchi16 tinha uma namorada! 

 A possibilidade foi tão difícil de acreditar. 

 Essa foi a primeira vez entre o grupo dos Geomchis, que houve a menção de uma namorada, 

então isso parecia inacreditável. 

 “Eu não acredito no que ele está dizendo”. 

 “Podia ele ter algum tipo de demência?” 

 “Para estar falando com uma pessoa imaginária, ele pode ter sido....” 

 “Não fale como se eu estivesse abduzido”. 

 Uma porção de especulação veio a respeito e, conforme Maylon redigia a sua própria teoria, 

seu afloramento fez como se ela engasgasse com suas palavras. Então ela perguntou 

dolorosamente: 

 “Você pode me dizer o que aconteceu quando você a conheceu?” 

 “Eu conheci ela desde a batalha com o dragão. Seu nome é Libian. Não é um lindo nome? 

HAHAHAH!!!” 

 Um bom evento aconteceu com Geomchi16 que ninguém mais sabia. 

 Ele dedicou a sua última barra de vida lutando para adicionar uma amiga. Um sonho então 

foi transformado em realidade por ela. Ela enviou a ele um sussurro depois que eles se separaram. 

Ele era muito desajeitado, mas Libian estava animada ao encontrar Geomchi16 por ele ser honesto, 

confiável e extremamente divertido. 

 Ele, então, olhou para os Geomchis, a atuação foi algo digno de ser imitado! 

 Consequentemente, todos eles correram, avançando como loucos, para salvar a vampira. 

 Os olhos de Maylon cintilaram com admiração. 

 “É claro que eu entendo! O traço de ser confiável, é claro que isso fará de você popular. Oh 

e, aliás, Geomchi2-nim, por que você não está correndo em direção à batalha?” 

 “Eu estou aqui para mantê-la acompanhada”. 

 Geomchi2 desembainhou sua espada e permaneceu ao lado de Seechwi para manter a 

vigilância. 

 Uma Orc alta e gorda e um humano! 

 O corpo musculoso de Geomchi2 junto da gaga de dois metros de altura, ainda era um pouco 

menor em comparação com Seechwi. Então, dizer que ele estava indo vigiá-la soou um pouco 

incomum, mas ele permaneceu imóvel para tomar conta de Seechwi. 

 “Geomchi2-nim! Chwiik, chwiyiit!” 

 Seechwi não sabia o que significava bondade enquanto estava nesse segundo corpo. 

                                                           
2 NT = não entendi a analogia que ela fez, mas parece-me que ela quis dizer que Geomchi16 é como um 
paizão, dando apoio a todos. 
3 NT = mensagens privadas. 



 Os grupos em que ela estava anteriormente estavam preenchidos com amargura! 

 Ter boas pessoas não significava que o status quo4 foi distribuído uniformemente. Na 

verdade, a pilhagem e a experiência que ela adquiriu foi do tamanho de um percevejo de cama em 

comparação com a própria cama. Incapaz de ser deixada em batalhas, a ela era apenas permitido 

o trabalho de um carregador, carregando bagagens por aí. 

 Ela sentiu uma sensação de solidão e desolação e, até mesmo, vergonha. 

 Contudo, tal pessoa estava presente diante dela. 

 ‘Essa não é a primeira vez que um cara diz tal tipo de coisa para mim, mas....’ 

 Na realidade, a linda psiquiatra tinha estado ausente em encontros às cegas e eventos 

semelhantes, enquanto muitos homens bem vestidos faziam fila diante dela. 

 Apesar de ir contra às preferências masculinas em Royal Road por escolher uma profissão 

como a de uma Orc feia, ela não tinha se preocupado a respeito de sua aparência externa, nem se 

preocupado em relação aos homens fingindo estarem interessados sem se preocuparem com a 

própria agenda. 

 Geomchi2 era o irmão mais velho entre os professores, então ele era naturalmente sensitivo 

às pessoas ao redor dele. 

 Weed reforçou: 

 “Então, nós também iremos para a batalha”. 

 “Weed-nim, eu lançarei uma benção. Por favor, deixe o poder divino preencher teu corpo 

para protegê-lo do perigo. Origin of Eternity5!”. 

 A oração veio a partir de Irene. 

 Enquanto ela cantava a sua oração, a área foi preenchida com uma luz branca.  

 Irene adquiriu uma nova habilidade de benção! 

 Ela temporariamente aumentava a defesa física e mágica e também melhorava a 

capacidade corporal de cura. 

 “Por favor, permita que seu poder atinja o ponto máximo contra todas as formas de maldade. 

Benção!” 

 Ela continuou com as bênçãos sobre Weed e então virou-se para abençoar o restante do 

grupo. Ainda que o melhor de suas habilidades não pudesse corresponder àquelas do candidato a 

papa, Alveron, os poderes divinos de Irene ainda eram muito efetivos. 

 Agora eles estavam preparados para a batalha. 

 Então, Weed se virou para Yurin. 

 “Irmã”. 

 “Huh?” 

 “Fique aqui e esteja bem escondida. Mapan-nim estará aqui com você”. 

 “Ok.” 

 “Se monstros vierem, deixem os Hyungs tomarem conta deles, caso contrário fujam”. 

 “Não se preocupe, eu correrei rápido”. 

 “Quando você ficar com fome, coma a carne seca de dentro do vagão”. 

 “Comerei até que eu esteja cheia”. 

 “Mas se eu não voltar....” 

 “Eu oferecerei o melhor arroz da vida após a morte”. 

 “Cara....” 

                                                           
4 NT = vem do latim, significa retornar as coisas ao estado em que elas se encontravam anteriormente ao 
acontecimento de um evento. 
5 NT = Origem da Eternidade. 



 “Apenas brincadeira. Não tinha que acreditar nisso”. 

 Weed, em seguida, continuou por um tempo: 

 “A partir de tais coisas as vampiras fêmeas é que geralmente são sedutoras, mas se um 

vampiro macho lhe mandar um passe, não vá. Quando você estiver cansada, descanse. Ter baixa 

estamina significa que você ficará exausta rapidamente. Então não exagere, para evitar a fadiga 

crônica e o resfriado terá.....” 

 O rosto de Mapan estava arrasado. 

 “A sensibilidade de Weed-nim está indo ladeira abaixo com cada palavra dita”. 

 Pale também concordou. 

 “Para ouvir tranquilamente isso, Yurin-nim é incrível”. 

 Zephyr pareceu identificar a razão assim como o porquê. 

 “Eu posso me referir a relação entre uma irmã mais nova e seu irmão mais velho. Quando 

ela sai vestindo uma mina saia, como um irmão eu não consigo resolver o problema à disposição”. 

 Depois da duração desse incômodo, Weed virou sua atenção em direção a batalha. 

 “A situação lá é mais urgente, então vamos ser breves”. 

 “Sim irmão”. 

 “Muito tempo depois...” 

 “Conte-me mais tarde, uma vez que há um monte de assuntos inacabados”. 

 “É claro!” 

 As pessoas em volta ficaram horrorizadas. 

 

*** 

 

 Weed moveu-se em direção dos largos portões da aldeia dos fanáticos. 

 “Os vampiros enganaram vocês, tolos”. 

 “Arrependam-se. Arrependam-se”. 

 “Aqui é onde nós os enviamos para o inferno para se arrependerem por seus pecados! E 

esta tarefa nos foi dada por Deus!” 

 “Primeiro pelotão, Paladinos, VÃO!” 

 Os fanáticos. 

 Os Paladinos e Sacerdotes das Sombras estavam prontos para atacar. 

 A expectativa de um cerco chato como, por exemplo, a aldeia estando oculta à espreita para 

ser atacada foi dissipada a um milha de distância, conforme aqueles NPCs humanos ficaram mais 

agressivos. 

 “O caminho que você trilha não está cumprindo a vontade de Deus!” 

 A velocidade estrondosa dos Geomchis reduziu-se significantemente. Seus passos pesados 

estavam, constantemente, sendo coagidos conforme eles se dirigiam em direção ao vento contrário 

soprando contra eles. 

 Os Sacerdotes das Sombras continuaram lançando suas magias. 

 “Vocês, que foram iludidos pelo mal. Vocês, seres malvados! O mau cheiro emitido a partir 

de vocês, agora, os deixarão doentes!” 

 Os corpos dos Geomchis começaram a se tornarem verdes. Um cheiro desagradável entrou 

em suas narinas conforme eles respiravam a peste. 

 Geralmente isso teria sido um desenvolvimento preocupante! A maioria teria perdido a 

vontade de lutar por segurar a sua respiração e fugiria em uma oportunidade. 

 Mas, por uma benção lamentável, os Geomchis não eram humanos normais. 



 Geomchi3 sorriu: 

 “Só este tanto? Isto é apenas comparável a não ter lavado o meu pé por 10 dias!” 

 Geomchi4 também abriu um sorriso sinistro, conforme ele relembrava de um momento em 

seu passado: 

 “Eu estava em uma excursão em uma floresta tropical por dois anos, e então retornei para 

a Coréia. Todo mundo fugiu do banheiro quando eu comecei a usá-lo. Hehe!” 

 “De modo algum há um cheio que possa levantar um pelo de minha pele!” 

 Ele foi em um treinamento infernal para se disciplinar contra qualquer tipo de odor. 

 Geomchi soltou uma risada alto, sem propósito. 

 Foi a uma vida atrás. Em sua infância, no tempo quando ele estava aprendendo a arte da 

espada. Sua casa era pobre e não havia nada para comer. Algumas vezes, no meio de seu 

treinamento, ele acharia comida e a comeria no banheiro em seu caminho de volta.  

 Esta era uma de suas zonas de conforto! 

 Naquele momento, a zona de conforto era chamada de dwitgan6. O ‘lavatório’ não tinha 

água. Era uma velha e ultrapassada cabana, onde você teria que retirar os resíduos, diferente dos 

modernos e convencionais banheiros! 

 Os alimentos no dwitgan eram deliciosos. 

 “Agachado lá, comendo macarrão instantâneo era o melhor”. 

 Cada um dos Geomchis tinha um passado tão trágico! 

 Embora seus corpos estivessem crivados com a peste que estava enfraquecendo suas 

articulações, eles continuaram a avançar. 

 “Investida dos guerreiros!” 

 “Endless Sword7!” 

 Os corpos dos Geomchis brilhavam com uma luz enfraquecida. 

 A velocidade de movimento e de ataque aumentou. 

 A investida dos guerreiros. 

 Um buff8 que aumentava a velocidade de movimento do usuário por incríveis 25%. 

 A poderosa investida de ataque era extremamente efetiva contra os cavaleiros. 

 Ainda que isso consumisse uma quantidade considerável de estamina, a troca valeu a pena. 

 Como o buff era contínuo, tudo que estava no caminho não teve uma chance.  

 Cortar, apunhalar e golpear qualquer coisa! 

 As espadas foram forçadas a fluir constantemente como uma corrente de água. 

 O buff é ineficiente para aqueles que não eram familiarizados com o caminho das espadas. 

Se alguém interromper o fluxo deles com a visão dos monstros, a espada pode, potencialmente, 

sair do controle.  

 Deve-se estar três ou quatro passos à frente dos monstros e mudar o padrão de seus 

ataques de acordo. 

 A elevação da proficiência de suas habilidades poder-se-ia fazer por meio de esforços. 

Porém, utilizar verdadeiramente a capacidade de todo o seu potencial depende da capacidade 

individual de luta.  

 “Danem-se eles!” 

 “Não há nada que possa nos parar!” 

                                                           
6 NT = termo coreano usado para se referir a um depósito; no caso específico dessa frase a palavra refere-
se a um banheiro localizado fora de casa, bem pobre, sendo basicamente um buraco no chão onde se faz as 
suas necessidades, sem saneamento básico. 
7 NT = Espada Interminável. 
8 NT = benção. 



 Os Geomchis brandiram as suas espadas e avançaram como loucos. 

 As espadas estavam cortando como o vento. 

 Eles investiram em direção aos sacerdotes que conjuraram os ventos contrários. 

 E mais paladinos ficaram no meio. 

 “Atinjam!”  

 “Sintam a ira de Deus, pagãos!” 

 Os fanáticos e os Geomchis entraram em confronto. 

 “Martelo de Deus!” 

 “Inversão da terra!” 

 Escudos reforçados por mágica e espadas colidiram. 

 “Odiosos que odeiam a vontade de Deus!”  

 Isso não era uma habilidade, mas apenas dois rebanhos falando enquanto se trombavam. 

 “Oh! Poder do Espírito Santo, por favor dê-me o poder para aliviar o sofrimento. Therapeutic 

Touch9!  

 Os Paladinos continuavam recebendo as bênçãos dos sacerdotes toda vez que a vida deles 

caia alguns pontos. 

 Os Sacerdotes, clérigos e os similares não tinham ataques mágicos muito fortes, mas as 

bênçãos de proteção e cura deles eram incomparáveis. 

 Os Geomchis continuaram com seus ataques veementes, mas os danos que eles causaram 

nos paladinos foram imediatamente repostos. Não apenas isso, as armaduras caras que os 

paladinos estavam vestindo impulsionavam de forma inimaginável a defesa deles. 

 Então os sacerdotes em segundo plano continuaram a abençoar o poder de ataque dos 

paladinos. 

 Além disso, os paladinos estavam vestindo armaduras excelentes! 

 Os olhos de Weed bisbilhotaram em sua localização. 

 “Conjunto de armadura! Uniformes de Paladinos!” 

 O Paladino é uma das profissões mais populares. 

 Eles podiam empunhar uma variedade de armas tais como espadas e clavas. Eles também 

podiam usar magia e tinham alta defesa para sobreviver, por isso é a paixão de muitos.  

 “Se for o conjunto de armadura de um paladino, eu posso vender por um preço 

extremamente elevado”. 

 A maioria das pessoas não gostam de checar leilões para conseguir uma parte por vez. A 

maioria apenas iria para um conjunto completo mesmo se fosse mais caro. 

 “Isto é incrível para vir à Terra dos Vampiros”. 

 Então, ao contrário, eles devem ganhar a batalha. 

 Os sacerdotes na retaguarda estavam tornando a batalha mais difícil com os constantes 

buffs e curas que eles estavam dando. 

 “Por que esses tolos não morrem!” 

 “Os sacerdotes estão curando eles”. 

 “Covardes....” 

 Os Geomchis protestaram. 

 Apesar de não terem a alta vitalidade que os Geomchis têm, os cavaleiros estavam 

conseguindo curas constantes dos sacerdotes até que afetasse apropriadamente o corpo. Mesmo 

                                                           
9 NT = Toque Terapêutico. 



aqueles que, aparentemente, estavam quase prontos para desabar, foram cuidados pelos 

sacerdotes até que eles estivessem totalmente recuperados. 

 Os paladinos continuaram a luta feroz, formando um muro impenetrável. 

 Eles firmemente mantiveram-se no meio da batalha, enquanto defendiam com seus escudos 

e, lentamente, empurravam os Geomchis para trás. 

 “Magic Arrow10!” 

 “Ice Bolt11!” 

 Ao mesmo tempo que a sua linha de defesa se alinhava, os sacerdotes também usavam 

alguns feitiços de ataques duros. 

 Visto que eles estavam continuamente recebendo danos, a acumulação estava se tornando 

mais e mais significante. 

 Os Geomchis estavam muito à frente para eles intervirem, mas Pale estava ficando mais e 

mais agitado. 

 “Se as coisas continuarem a ir do jeito que estão, nós iremos falhar na missão?” 

 Weed balançou a sua cabeça. 

 “Nós estamos bem”. 

 A missão foi adquirida de uma aldeia de vampiros! 

 Semelhante a missão que ele recebeu a um tempo atrás de lutar contra o clã de Tori, que 

também era uma missão de rank B.  

 A fim de completar o pedido a tempo, ele estava se esforçando para aumentar e utilizar todas 

as suas habilidades enquanto estava sob a assistência de Alveron. 

 Contudo, a situação mudou. Os Geomchis são usuários de nível elevado em comparação 

com Weed daquela época, além de serem mestres em suas artes. 

 Mesmo assim, o otimismo de Weed ainda pareceu um pouco irônico. 

 “A missão será bem-sucedida, mas haverá sacrifícios”. 

 “Yeh?” 

 “Nós estaremos terminados se nós apenas morrermos uma vez neste lugar”. 

 “Ah, isso é um inferno de restrição!” 

 Pale e Zephyr estavam assustados. 

 Se você falhar na missão ou morrer, você estará banido para sempre do mundo dos 

vampiros. 

 No caso de morte, ressuscitar não é uma opção. 

 Ter alto poder de ataque é uma característica dos Geomchis, mas também significa que 

suas defesas não são eminentemente suficientes, então eles são muito vulneráveis. Além disso, 

eles não podiam nem mesmo usar um simples feitiço de auto-cura como os paladinos. 

 Com as coisas indo para o caminho que elas estavam, o dano acumulado naturalmente iria 

resultar na morte e a quantidade é relevante para o total da força deles.   

 Pale percebeu: 

 “Nós estamos ferrados se isso continuar!” 

 Faltava poder para que Irene pudesse curar ciclicamente um grande grupo de pessoas. 

Portanto, o fato que eles estavam enfrentando era de que alguém possivelmente fosse dispensável. 

Em particular, os Geomchis, devido à falta de defesa, tinham a maior possibilidade de morrerem a 

qualquer momento. 

                                                           
10 NT =Flecha mágica. 
11 NT = Raio de gelo. 



 Falando francamente, se a batalha continuasse a percorrer o caminho atual, o número de 

seus aliados iria reduzir muito. 

 O caminho de Weed fazer as coisas é ir meticulosamente através dos preparativos. 

 Cultivando seus aliados, testando a força de seus inimigos, enquanto utilizava o máximo do 

ambiente. 

 Mas agora não era o caso. 

 Eles foram permitidos a estarem nesta terra por um total de apenas três meses. 

 A situação atual: o julgamento da bruxa vampira. 

 Não havia muito tempo para resgatar Roselin das estacas ardentes enquanto os paladinos 

e os sacerdotes continuavam a defender sua barreira impenetrável. 

 ‘Tenho que apostar tudo nisso’. 

 O coração de Weed estava próximo a quebrar a partir da dor que crescia lentamente. 

 ‘Conjunto de armadura de um paladino. Tenho que desistir de atrasar os danos agora’. 

 A organização dentro de um choque natural podia minimizar as baixas. É uma tarefa 

tremenda comandar centenas de oficiais. Ao mesmo tempo, batalhas organizadas podiam significar 

abandonar a vitória e a perda seria ainda mais danosa.  

 Nesse confuso conflito corpo a corpo, controlar a luta não é tão complexo. Além disso, a 

intenção dos Geomchis, que não estavam dispostos a ouvir ninguém, é bem conhecida. 

 Weed gritou: 

 “Roselin, aguarde aí por um momento! Zephyr-nim está indo salvá-la!” 

 Kureureureung! 

 Terríveis rugidos percorreram a partir do campo de batalha. 

 O Lion Roar12 de Weed exerceu um enorme efeito em cascata. 

 Até agora, os indivíduos que não cooperavam: os Geomchis, continuaram a avançar até 

Roselin, esgotando a sua raiva. 

 “O que? Aquela sopa de peixes de um playboy irá salvar a nossa Roselin?” 

 “Pro inferno! Isso não está acontecendo!” 

 “Eu prefiro deixar que nossos Hyongs a apanhem”. 

 “Todos os caras bonitos podem ir dormir em uma vala!” 

 Os movimentos dos Geomchis mudaram. 

 Em vez de ter um objetivo primordial forçando o caminho deles para Roselin, eles 

empurraram em direção aos paladinos e lutaram seriamente nas proximidades. 

 “Rotating Lunge13!” 

 “Criscross Cut14!” 

 “Seven Strokes15!” 

 Os Geomchis levavam vantagem em suas habilidades e atacaram agressivamente, 

conduzindo golpes diretos com suas espadas. 

 Eles estavam usando ataques de longo alcance com suas espadas, enquanto conduziam 

pequenos danos ao custo de muita mana. Agora eles estavam usando direto os seus ataques de 

corpo a corpo. 

 Habilidades mais francas e efetivas. 

                                                           
12 NT = Rugido do Leão. 
13 NT = Investida Rotativa. 
14 NT = Corte Cruzado. 
15 NT = Sete Golpes. 



 Alguns deles rolaram seus corpos no chão para evitar a investida das flechas mágicas e 

então, imediatamente depois, saltaram no ar e balançaram as suas lâminas junto aos inimigos 

enquanto rodavam no ar. 

 Resultados a partir da agilidade, rapidez, julgamento e experiência! 

 A cena aqui foi inconcebível por qualquer filme. 

 A partir da corrida, esquiva e, até mesmo, lançamento de suas espadas para um acerto... 

atacando sem pensamentos que interferissem, tais como movimentos chamativos e defesa. 

 Os paladinos freneticamente evitaram o desespero dos Geomchis enquanto lançavam os 

seus feitiços. 

 “Eu, absolutamente, não permitirei que ele passe!” 

 “Eu não me importo quão injusto o mundo seja para mim, apenas não pela causa de Zephyr!” 

 Uma honrosa briga face a face durante um confronto em uma guerra? Para o inferno com 

isso! 

 Os Geomchis repetiram a mesma tática de ataque e, então, recuavam enquanto se 

reagruparam em 3-4 pessoas para um paladino. 

 Eles continuaram a fazer deste modo enquanto eles isolavam alguns paladinos e os 

perseguiam. Os sacerdotes persistentemente lançavam curas e pragas, mas os Geomchis eram 

capazes de empurrar os paladinos ao seu ponto de ruptura. 

 Os Geomchis tinham muita experiência de atacar um grande grupo de inimigos, de modo 

que os sacerdotes não receberam qualquer pausa enquanto eles tentavam intervir. 

 Do lado dos paladinos, eles não receberam um segundo de descanso enquanto eles 

enfrentaram o ataque violento de furiosos javalis selvagens, que eram os Geomchis. 

 Na batalha, apenas um minúsculo de um segundo do momento! Para um paladino preso, 

que parou apenas por aquele tempo, foi atingido cinco ou seis vezes neste intervalo. 

 

*** 

 

 As lágrimas de divertimento de Weed desapareceram conforme ele se aproximou dos 

sacerdotes em uma rota diferente a partir de uma longa distância. Ele pretendia atacar os juízes e 

os sacerdotes que estavam localizados atrás das unidades de paladinos. 

 Dadadadadadak! 

 A partir do meio do nada, passos se aproximaram dele sem nenhuma razão. 

 Por esse motivo, Weed, sem cuidado, acelerou sobre a planície. Mas então, Zephyr também 

fez o mesmo em uma agitação. 

 Inicialmente, a intenção era pura. Weed apenas acelerou para conseguir a taxa de 

velocidade semelhante à de um ataque violento. Então, subitamente, os dois continuaram a 

aumentar as suas velocidades como se fosse uma competição. 

 Orgulho de um homem. 

 Por tal razão trivial, mesmo se a estamina deles se esgotassem, eles absolutamente se 

recusavam a ficar para trás.  

 Se eles estivessem na mesma condição, Weed seria um pouco mais rápido, mas naquele 

momento, ele estava vestindo uma armadura pesada. Então Zephyr foi capaz de igualar a sua 

velocidade com a de Weed. 

 Weed foi o primeiro a abrir sua boca. Ainda que ele estivesse com pouco fôlego, ele deixou 

as suas palavras fluírem com calma. 

 “Lindas planícies”. 

 “Não é grande coisa”. 



 Zephyr também manteve um brilho saudável. 

 “Por que você não desacelera? Será um pouco difícil para...” 

 “Hyung-nim está dizendo que é difícil para alguém um pouco velho como eu? Eu tenho um 

corpo leve”. 

 “Hu hu, o vento está muito calmo. Até agora eu usei apenas 1% de minha força”. 

 “Apenas 0,2% de minha força real foram usados até o momento”. 

 A mentalidade competitiva infantil dos homens não iria acabar. 

 Weed levantou suas mãos. 

 Ainda havia uma considerável quantidade de distância até os sacerdotes. Contudo, ele tinha 

uma arma secreta escondida. 

 O Arco Élfico Superior de Yeurika.  

 O sonho de todos os arqueiros. 

 Weed equipou uma flecha no arco. Então atirou em direção ao sacerdote. 

 Syusyuk! 

 O arco estava incrustado com poderes do espírito da água. A flecha zumbia enquanto ela 

deixava para trás uma corrente de gotículas na mesma trajetória.  

 Rapidamente a flecha atingiu o seu alvo pretendido. 

 Puwawak! 

 As flechas varreram os sacerdotes como uma onda. 

 Um arco luxuoso que pode usar o poder dos espíritos da água! 

 O tiro de arco e flechas de Weed não era muito proeminente. A maioria de suas batalhas ele 

contava com a sua espada. As flechas que ele atirou antes simplesmente se desviavam para os 

monstros à distância. Igualmente, já que a habilidade não estava encaixada em sua maestria, tinha 

pouco poder, já que foi reduzida. 

 Porém o Arco de Yeurika atingiu os sacerdotes a uma distância surpreendente e deu danos 

padrões. 

 ‘Esse arco é muito bom’. 

 Weed continuou a atirar flechas usando o Arco de Yeurika em direção aos sacerdotes. Sua 

mana estava se esgotando rapidamente, mas ele não se importou. 

 “Bastardos covardes!” 

 “Nós somos devotos de Deus”. 

 “Você deve receber a ira de Deus!” 

 Gritos dos fanáticos! 

 Weed e Zephyr estavam em estreita proximidade aos sacerdotes com a corrida em alta 

velocidades deles. 

 O olhar fixo de Weed tornou-se frio como pedra. 

 ‘Vencerei esta batalha e trarei os conjuntos de armadura de volta16’. 

 Muitas pessoas também assumiram os papeis dos sacerdotes. Infelizmente, o preço dos 

conjuntos de robes era muito menor em comparação. 

 Em razão deles geralmente não se localizarem no fronte de batalha, seus conjuntos de 

equipamentos não necessitavam de muita defesa. 

 ‘Conjuntos de armaduras!’ 

 Desespero por itens! 

 “Moonlight Sculptor Blade17!” 

                                                           
16 NT = se referindo aos sets de armaduras dos paladinos e sacerdotes. 
17 NT = Lâmina do Esculpir do Luar. 



 Weed visou os Sacerdotes! 

 Weed forçou seu caminho entre os sacerdotes enquanto ele brandia a sua espada. 

 Devido ao fato de seu nível ser consideravelmente mais alto do que a missão atual, os 

sacerdotes perderam suas vidas com dois ou três golpes. 

 ‘Braceletes, anéis, brincos e bastões mágicos! TUDO MEU!’ 

 Weed saqueou os sacerdotes enquanto ele varria através deles. 

 Zephyr também, atacou com um grande alcance conforme ele balançava a sua vara de 

pescar, enquanto Surka ostentou os seus punhos na proximidade. Ao mesmo tempo, Maylon e Pale 

se dirigiram ao topo de uma colina. 

 “Triple Shot18!” 

 “Fatal Blow19!” 

 E para apoiar os dois conforme eles atiravam suas flechas, Romuna convocou o seu feitiço 

memorizado. 

 “Fire Tornado20!” 

 Um enorme redemoinho de fogo tomou o lugar. 

 Mais do que atacar diretamente, o feitiço também teve um grande alcance e atingiu muitos 

inimigos, essencialmente, desabilitando as conjurações dos sacerdotes. 

 Hwareureureu! 

 “Kkueahahak!” 

 Os sacerdotes gritaram. 

 Independentemente das chamas em torno dele, Weed continuou a marcar os sacerdotes. 

 Sem as proteções e curas passadas dos sacerdotes, os paladinos caíram rapidamente, um 

por um. 

 Geomchi2 e Geomchi3 se juntaram a Weed no meio das chamas. 

 “Eu irei ajudar”. 

 “Nós temos que dividir as tropas deles”. 

 À medida que eles liam o fluxo da batalha, os paladinos se reuniram em um conjunto 

espesso. 

 Embora, aparentemente, ultrapassado os seus limites, eles não foram inutilizados. 

 

Por nossa fé, nós estamos oferecendo o nosso sofrimento. 

Que Deus se curve contra os pagãos para que eles se dobrem. 

 

 Os Paladinos. 

 Se organizando e oferecendo suas preces. Ao contrário de suas características, eles até 

mesmo jogaram os seus escudos de lado. 

 

Nós sempre permaneceremos fieis, mesmo se acompanharmos a morte. 

Para Deus, nós damos nossas vidas. 

 

                                                           
18 NT = Tiro Triplo. 
19 NT = Golpe Fatal. 
20 NT = Tornado de Fogo. 



 À medida que eles continuavam o hino, os paladinos balançavam ferozmente as suas 

espadas. Enquanto ignoravam a defesa, eles lutavam para aniquilar. 

 Os Geomchis retaliaram por suas estimadas vidas.  

 “Droga!” 

 “Onde eles estão conseguindo essa força...” 

 A vontade de viver dos paladinos era duas vezes a dos Geomchis. 

 Os Geomchis estavam cercados pelos paladinos a um ponto onde havia pouco espaço entre 

cada Geomchi. Então os paladinos deram um ataque implacável enquanto eles negligenciavam as 

suas defesas, mas como os danos que eles deram foram comparativamente pequenos, cada um 

deles caiu um após o outro. 

 A feroz batalha se alastrou por mais de 40 minutos! 

 Como os Sacerdotes das Sombras foram eliminados antes deles, os Paladinos das Sombras 

também perderam as suas vidas. 

 Os Geomchis caíram abruptamente enquanto eles sentavam. 

 “Coughkeok” 

 “Eu estive extremamente nervoso por um longo tempo”. 

 A estamina deles foi exaurida depois de uma longa batalha. 

 Mesmo se eles estivessem contra duros monstros, eles podiam facilmente dar uma pausa 

entre as batalhas. Mas esta guerra contra os paladinos era uma necessidade por causa da missão 

e pedir por uma pausa não era uma opção, pois eles tinham que vencer a batalha. 

 Geomchi13 sorriu. 

 “Graças a Deus. As crianças não se machucaram”. 

 Geomchi19 também concordou. 

 “Não é que nós somos dignos? Teria sido horrível se nós não pudéssemos protege-los”. 

 Eles resistiram aos ataques dos Sacerdotes e Paladinos das Sombras para garantir a 

segurança de Seechwi e Yurin na retaguarda. 

 Orgulho dos homens. 

 Mesmo eles estando aparentemente próximos da morte, eles estão dispostos a lutar de perto 

para garantir a segurança das mulheres na retaguarda. 

 Em um exame atento depois da batalha vitoriosa, o número de estudantes diminuiu por 34. 

Eles perderam as suas vidas durante a batalha feroz. Principalmente os menos experientes que 

foram mortos durante a confusão da batalha. 

 “Keoheoheom!” 

 Geomchi tossiu desconfortavelmente. Além disso, Geomchi2 e Geomchi3 não levantaram 

suas cabeças, da mesma forma que os outros instrutores. 

 “Como é que vamos instruir aquelas crianças.... uma grande decepção”. 

 “……” 

 “Hoje, vamos prepara-los para fazer cada conjunto”. 

 “Sim”. 

 “Escreva o nome dos falecidos separadamente”. 

 “Senhor!” 

 A penalidade por perder as suas vidas em jogo era a perda de experiência e um dia de folga, 

o que era uma punição pequena. 

 Treinamento infernal! 

 Eles serão submetidos a pelo menos um mês em frente aos portões do inferno. 

 “WOW.” 



 “Heoeoeo, melhor não relaxarem muito para evitar a morte”. 

 “No futuro, os instrutores também terão a responsabilidade em direção aos seus estudantes”. 

 Os ombros dos instrutores caíram. 

 Mas isso era outro tipo de treinamento colocado para eles. 

 Ao invés de ensinar a escolha que eles tinham para os estudantes, Royal Road, 

comparativamente, oferecia formas ilimitadas de aprender uma arte.  

 Royal Road era mais superior em termos de treinamento dos cinco sentidos e para aqueles 

que, verdadeiramente, podem tirar vantagem das espadas. 

 Mesmo sem a necessidade do uso de habilidades, ninguém que realmente usa a espada 

era inofensivo se eles antecipassem o comportamento dos monstros.  

 Mesmo assim, os estudantes enfrentam um risco maior, então era melhor para os instrutores 

monitorar o seu grupo de discípulos. 

 Depois disso, os Geomchis, os instrutores e cada um dos outros estudantes se aproximaram 

de Roselin, que ainda estava na cruz. 

 Kkulkkeog! 

 Geomchi engoliu sua saliva. 

 O ser dependurado na cruz tinha uma aparência incrivelmente sedutora.  

 “De... deixe-me descer você”. 

 “Obrigada”. 

 Geomchi desamarrou as cordas de Roselin. Ela se agarrou a ele posteriormente para 

mostrar o seu agradecimento. 

 “Eu fui capaz de ser libertada graças ao Yongsa-nim21”. 

 “Keoheok!” 

 Ttiring! 

 

O Resgate da Vampira foi completado. 

Roselin foi resgatada ilesa das garras do Culto Taron. 

Ela nasceu destinada a ser uma grande rainha. Apropriadamente à quantidade de 

sangue que ela beber, ela se tornará ainda mais linda. 

Recompensa da missão: Inquirir/Examinar Minorca22 

 

 À medida que Roselin agradecia a todos, ela os segurava de perto e se inclinava para beijar 

a mão deles. 

 “Oh! Grande herói humano, eu humildemente lhe dou os meus agradecimentos por me 

salvar”. 

 Os Geomchis estavam lisonjeados. 

 “OHH!” 

 “Grande!” 

 “Bom trabalho vindo para a Terra dos Vampiros!” 

 Depois de completar a missão, a sensação de conquista preencheu o ar! 

 Dos professores aos estudantes, Roselin deu os seus agradecimentos por meio de um 

abraço em ordem sequencial. 

                                                           
21 NT = bravo guerreiro. 
22 NT = deve ser o nome de alguém ou alguma coisa. 



 A missão estava acabada, Pale sutilmente checou a notificação da missão cumprida. 

 “Maylon-nim, se não for muito para pedir, o que nós recebemos por completar essa 

missão...” 

 “Alayot!” 

 A partir de Minorca, cada um tinha recebido 10 bonecas amaldiçoadas como recompensa. 

 Itens como esses podiam ser oferecidos para o templo para impulsionar bastante a fama. 

 Eles também receberam uma considerável quantidade de experiência, os Geomchis de 

níveis mais baixos foram capazes de ganhar 2-3 níveis. 

 “A compensação não foi de toda ruim”. 

 Weed estava satisfeito. 

 Depois de receber o agradecimento de uma linda vampira, os Geomchis estavam muito mais 

do que felizes. 

 “Eu desejo que essa missão possa ser repetida....” 

 “Salvá-la foi uma coisa certa de se fazer, isso foi apenas uma amostra de cavalheirismo”. 

 

*** 

 

 A partir de então eles começaram a aceitar as missões dos vampiros! 

 As missões eram classificadas em grau B e C e as obtinham tanto quanto quatro de uma só 

vez. 

 Embora eles tivessem recebido um considerável dano a partir da primeira batalha, através 

da condução de Weed os danos agora haviam reduzido drasticamente. 

 Além do muro vermelho da aldeia, onde os yaks23 vagavam, estavam as suas vítimas 

favoritas. 

 E a razão era que eles podiam comer carne de yak depois de um cerco!  

 Mais 19 Geomchis foram mortos. 

 Eles se tornaram mais cuidadosos quando estavam caçando as bestas do caos. Já que as 

bestas eram capazes de utilizar magia negra e seus ataques físicos eram de primeira linha. 

Portanto, uma investida frontal parecia fazer mais mal do que bem.  

 Weed e os 100 melhores estudantes decidiram se dirigir para a batalha. 

 “Como nós iremos lutar? Será que nós todos deixamos com aqueles caras? Eu acho que se 

nós fizermos isso, nós podemos extrair cerca de metade da vida deles”. 

 Geomchi12 disse enquanto cerrava seus punhos. 

 Em comparação, era aparente que as bestas eram muito mais fortes do que eles, mas em 

qualquer caso eles não queriam demonstrar qualquer sinal de fraqueza. 

 “Por favor, defenda seu território enquanto você possa lutar contra eles”. 

 “Nós não estamos lutando para ganhar?” 

 “É claro! Eles estarão nos atacando com todas as suas forças, então é bom mostrar que 

você é capaz de resisti-los. Será muito difícil. Não lute contra eles até a morte, escape deles para 

sobreviver”. 

 “Oh? Parece interessante. Vamos fazer isso então”. 

 Weed junto com os melhores Geomchis foram investir contra as bestas e eles foram 

cordialmente castigados com todos os tipos de ataques mágicos e físicos. 

 E, antes que suas vidas estivessem em jogo eles fugiram como o vento. 

                                                           
23 NT = é um tipo de búfalo ou boi de longa pelagem encontrado no Himalaia http://www.factzoo.com/sites/all/img/mammals/handsome-yak.jpg. 

http://www.factzoo.com/sites/all/img/mammals/handsome-yak.jpg


 “Bandagem!” 

 Ele usou a habilidade de bandagem neles por um longo período. 

 Weed trouxe uma abundância e materiais de primeiros socorros no vagão para situações 

como esta. 

 Enquanto isso, a segunda onda liderada por Geomchi2 e 100 homens continuou a investida. 

 “Yo! bestas maléficas!” 

 “Venham e peguem isso!” 

 Eles foram atingidos por maldições a partir das magias negras e sofreram golpes físicos, 

ordenando o recuo. 

 Como um bando de tanques! 

 Trabalhando lentamente e resistindo à adversidade era o caminho deles para a vitória! 

 Com o tempo, o poder e a vida das bestas do caos continuaram a diminuir e já que a 

inteligência deles estava baixa, aqueles monstros começaram a sair de controle. 

 Corram, corram! 

 Sem uma única pausa, a luta se intensificou e provocou mais recuos. 

 Este era o método de luta que Weed pensou enquanto lutava ao lado do candidato a papa, 

Alveron, muitas vezes antes. 

 100 pessoas durante cada investida se alternando para gradualmente diminuir o poder das 

bestas e quando eles estivessem completamente gastos, ele escreveria as suas mortes.  

 Como resultado, apenas 13 Geomchis morreram pela vitória! 

 Eles não puderam escapar dos golpes das bestas rápido o suficiente. 

 Pale murmurou: 

 “Essa missão também é difícil”. 

 Zephyr também concordou: 

 “Estou extremamente cansado para celebrar a vitória”. 

 Algumas missões recompensavam novos dons através do trabalho duro. 

 Aquelas que reivindicavam o trabalho duro não resultariam em nada de forma brusca, 

percebeu a convicção de Weed. 

 Graças a isso, Pale e Irene foram capazes de obter algumas novas habilidades. Embora as 

exigências das habilidades fossem tão aleatórias que eles soltaram gritos de terror. 

 “Eu tenho que atirar uma vez para cada 1000 passos. Se eu não puder eu não serei capaz 

de atirar por 10.000 passos.  

 “É tão duro de aumentar a perícia na benção sagrada. Eu tenho que treinar todos os dias 

por 10 horas toda vez...” 

 O número de mortes gradualmente diminuiu conforme eles pegavam as missões, mas eles 

gastaram muito mais tempo do que antes. No entanto, ninguém reclamou. 

 Logo depois deles entrarem na terra dos vampiros, o grupo de Pale percebeu que eles não 

estavam preparados para tal tarefa, agora eles focavam principalmente na segurança. 

 Da perspectiva dos estudantes, se eles fossem morrer, o portão do inferno se abriria para 

eles. 

 Os instrutores, que assumiram as responsabilidades, bem como a penalidade por seus 

discípulos, preocupavam-se com a segurança deles também. Mesmo se o progresso da missão 

viesse a uma baixa velocidade, eles ainda teriam priorizado a segurança acima de tudo! 

 Geomchi, naquele momento, estava distraído pela deliciosa comida e por Hwaryeong24. 

 Weed era o único por ele próprio. 

                                                           
24 NT = também deliciosa. 



 Ele queria fazer uso do período de dobro de experiência que lhe foi dado. 

 Ele tentaria conseguir missões de incumbência lutando contra outros monstros para não 

interferir nas missões atuais de seus colegas. 

 ‘Nós já temos 66 mortes. O número aumentará sem dúvida e, mais ainda, à medida que as 

missões obtiverem uma dificuldade maior. É melhor sobreviver tanto quanto for possível. Ainda há 

coisas a fazer antes de nós terminarmos por aqui’. 

 A sensação de completo isolamento infiltrou-se nesta terra de vampiros. Ao mesmo tempo 

que continuará a aumentar o número correspondente de pessoas que estão morrendo. 

 A maneira de Weed para garantir que o número não aumentasse drasticamente era remover 

um bando de monstros mais fortes enquanto ele caçava. 

 Então, em algumas caçadas, ele varria mais do que o número solicitado, tais como derrotar 

magos e clérigos do Exército da Lâmina Assassina em acréscimo ao pedido. 

 Desta forma, Weed estava mais ocupado do que o grupo. 

 Já que as missões foram precedidas com cautela, eles cortaram o tempo das pausas para 

o almoço o quanto fosse possível. Enquanto Weed e Mapan estavam indo de um lado para o outro 

atrás dos materiais para a preparação dos alimentos, o resto do grupo assumia outros deveres. 

 Os Geomchis foram usados para fazer a própria comida deles, enquanto Yurin e Irene, bem 

como as outras garotas tentaram ser uteis lavando o arroz para fazer os pratos ou acendendo o 

fogo. 

 As tarefas de Weed diminuíram a simplesmente escolher os ingredientes e temperos das 

comidas, enquanto o trabalho das meninas aumentou. 

 Quando Weed cozinhava ele mesmo para o grupo, podia levar até cinco horas cada vez e, 

graças a isso, suas habilidades de culinária aumentaram tremendamente. 

 Depois que Hwaryeong experimentou kimchi25 ensopado, ela disse com um sorriso: 

 “Kimchi é tão delicioso”. 

 Irene, em seguida, murmurou tristemente: 

 “Ele ainda veio da China”. 

 “……?” 

 Ela ainda não podia se livrar do sentimento passado em relação a validade dos produtos. 

 Mesmo assim, Hwaryeong e o resto apreciou. A sensação de sentar-se no chão e estar 

comendo alimentos recém feitos a cativava. Yurin e Surka, que tinham a mesma idade, queriam 

cozinhar a comida. 

 É claro que os viris Zephyr e Pale não queriam apenas morrer. Eles conseguiram a lenha 

necessária e também prepararam os materiais. Mesmo a tal ponto como remover a parte venenosa 

de um monstro que eles caçaram. 

 Pale com seu arco e flechas obteve pássaros, enquanto Zephyr foi rio abaixo para pescar. 

 Eles suprimiram os ingredientes alimentares diligentemente. 

 “Depressa! Nós precisamos de peixe aqui”. 

 “Sim, sim, em um minuto”. 

 Zephyr nunca se apressou uma vez sequer enquanto pescava. Com a atração do rio, ele 

simplesmente assistiria o fluxo do rio com a mente em paz. 

 Porém, sempre que ele se juntava a Weed, era esperado que ele adquirisse comida. Agora 

ele estava pescando com 10 varas de uma só vez, então não havia tempo para ele deslizar para 

dentro de seu estado de meditação. 

                                                           
25 NT = https://pt.wikipedia.org/wiki/Kimchi. 

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


 A coisa estranha com a pressão era que mesmo que os peixes capturados não fossem raros, 

a taxa de maestria em sua habilidade subia rapidamente. 

 ‘Talvez a razão de minha taxa de maestria avançada ter parado era porque eu estive muito 

relaxado’ 

 Ele tinha certeza que a habilidade de pescaria aumentava por meio da captura de peixes 

raros. 

 Havia ainda um recorde de peixes que se podia capturar. Mas agora, simplesmente por 

capturar um monte de peixes, sua proficiência aumentou notavelmente. 

 ‘Talvez a profissão não fosse por causa de um hobby relaxante. Esta é uma luta para uma 

existência contínua, podia ser a pesca um meio de sobrevivência? Isso faz sentido....’ 

 Zephyr movia-se rapidamente e deliberadamente enquanto ele tentava aumentar a sua 

proficiência por meio da pesca. Como um pescador, seu poder de ataque era um pouco mais alto 

do que o padrão e seus pontos de vida eram o ponto alto, então a possibilidade de sua sobrevivência 

é muito alta. 

 Não importava como as coisas eram, mesmo quando ele estava próximo ao colapso, ele se 

recusava a ser derrubado. 

 Persistência era uma grande vantagem dos pescadores! 

 Mole como um zumbi, mas ainda sobrevivia. 

 Embora, desde que ele era obcecado com a aparência exterior, ele não se permitiria estar 

na posição deles26.  

 Então, dia a dia, foi uma série de grandes esforços. 

 De missões a aquisições de comida ele tinha, finalmente, descoberto quão difícil isso era. 

 Ele relembrou do tempo quando ele caçou na Masmorra Basra sem descanso e pensou que 

seria a sua última vez, mas agora, nesse caminho, ele foi gravemente enganado. 

 Por participar na aquisição de ingredientes, sua carga de trabalho aumentou ainda mais. 

Como se ele estivesse amadurecendo passo a passo, sua carga de trabalho aumentava à medida 

que ele crescia. 

 Como um cavalo sofrendo ao deixar o seu celeiro para o prazer de uma aventura apenas 

para descobrir que o seu sofrimento não tinha mudado. 

 Como se ele, deliberadamente, trouxesse a dor para dentro de si mesmo. 

 Enquanto comia, Zephyr murmurou algo estranho: 

 “Mas esta é a primeira vez que eu estou merecendo a comida”. 

 Mapan levantou a sua cabeça a partir de seu prato de comida. 

 “Hmm?” 

 “Por alguma razão eu estou sentido como se a refeição estivesse diminuindo em termos de 

qualidade”. 

 “……” 

 Eles agora estavam comendo aves, macarrão, carne e tudo mais misturado no meio dela, 

sem especiarias. 

 Anteriormente, os alimentos eram cobertos com temperos e frutas perfumadas. Mas agora, 

os alimentos que eles estavam comendo não estavam misturados com a abundância de especiarias 

e o sabor do dia anterior se prolongava. 

 O corpo se acostumou com a ligeira mudança do aroma! 

 No entanto, as despesas de alimentação permaneciam a mesma. 

 Mapan chamou por Weed urgentemente. 
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 “Você aí, Weed-nim!” 

 Porém, Weed subitamente levantou-se e se retirou rapidamente. 

 “Eu apenas lembrei que eu preciso fazer algo, Eu estou saindo!” 

 “……” 

 Em todo o mundo há corrupção, mesmo na cozinha!27. 

 As refeições nos primeiros dias de um restaurante tendem a ser o lado bom. Mas, 

lentamente, a qualidade dos alimentos decai ao nível mediano ou vai a um nível completamente 

insuportável. 

 O processo similar foi visado pelas refeições de Weed e as queixas se acumularam muito, 

então ele fez um gesto apropriado. 

 Ao invés de cozinhar os alimentos como ele normalmente fazia ao receber os elogios, as 

refeições agora não eram tão deliciosas. Agora todos perceberam a alma do negócio. 

 Weed falou sem um pingo de alarme: 

 “Então não coma quando você está com fome!” 

 Ele jogou uma ameaça para eles. 

 E sons de descontentamento viajaram pelo grupo. 

 Nesse meio tempo o grupo continuou. 

 Dia a dia, experiência e proficiência aumentaram assustadoramente. Os que estavam abaixo 

do nível 100 ganharam níveis tremendos. É claro que foi graças ao impulso do dobro de experiência 

pelas semanas iniciais.  

 Mas ainda, a realização deles não podia corresponder àquelas de Weed. 

 Ele foi capaz de localizar a posição dos inimigos de forma eficiente e os dominou nas 

batalhas. 

 Ele foi submetido a uma enorme pressão e desafios, então ele teve pouco tempo para si 

mesmo. 

 A taxa de caçada de Weed aumentou substancialmente conforme ele aprendeu o padrão 

deles, ele então informava aos outros grupos em relação a este assunto. 

 Outras razões do porquê de ele não ter entrada em outros grupos tais como as falhas e 

outras coisas era devido ao fato de que ele era muito forte. 

 Se Weed estivesse liderando qualquer grupo, seria uma caçada chata. 

 Ainda, mesmo os estudantes de níveis mais baixos ganharam experiência vertiginosamente 

rápido devido às informações dele. 

 Toda vez que eles eram bem-sucedidos nas missões, eles mudavam a sua avaliação sobre 

Weed. 

 “Isso foi estabelecido da maneira que ele disse”. 

 “Ele não é um ser completamente maléfico”. 

 “Minha cabeça...” 

 Weed foi reconhecido como uma força a ser considerada. 

 Por volta de uma semana tinha passado e mais ou menos todas as missões da Aldeia Seirun 

foram concluídas. 

 Eles tinham obtido as Botas de Olderin que davam +45 de agilidade e Aro de Blaine, que 

aumentava o máximo de mana, bem como a sua recuperação. 

 Embora o maior ganho viesse da missão das Bestas do Caos, onde eles receberam um 

número de pedras de refinamento para armas e armaduras após a conclusão. 

 E, enquanto Weed ganhou dois níveis a partir dela, os outros ganharam de 5 a 10 níveis. 
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 Agora o período de dobro de experiência para as missões acabou. 

 O total de Geomchis mortos foi de 92. Romuna e Surka, que quase morreram duas vezes, 

se administraram para sobreviver. 

 Até agora, eles adquiriram uma informação mais coerente sobre Todeum. 

 “Normalmente, ninguém deveria se aproximar de Todeum. Os vampiros que foram para lá 

nunca mais voltaram. Por que? Nós não sabemos, se existir um motivo, então...” 

 “Você está indo para Todeum para descobrir o porquê? Isso talvez seja a punição que nós 

estamos enfrentando pelos pecados que nós cometemos”. 

 “Talvez vocês humanos possam salvar os aristocratas. Por que estar em aliança com vocês 

humanos? É algo que nós nem sequer sonhamos em nos preocupar”. 
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