
Volume 11 

CAPÍTULO 7 - A Carta de um Vampiro 

 

 Todeum, o Reino dos Vampiros. 

 Weed e seu grupo chegaram ao seu destino. 

 O primeiro vislumbre foi das torres projetando-se em direção ao céu, as quais pertenciam a 

dezenas de velhos castelos rústicos, cercados por montanhas. 

 Lápides quebradas e túmulos essencialmente indicavam um cemitério dentro do alcance das 

montanhas. 

 “Ahh, essa é Todeum”. 

 “Tantos castelos”. 

 “Um monte de sepulturas. 

 A energia que fluía a partir de Todeum era misteriosa. 

 Havia o frio, mas de alguns lugares desconhecidos calafrios estavam se movendo 

lentamente! 

 Devido a espessa neblina que cercava a área, o horizonte distante não podia ser visto. 

 

Você tornou-se o primeiro explorador do Reino dos Vampiros, Todeum. 

Recompensas: 

+820 de Reputação. 

Se relatado para um membro da aristocracia ou da família real do Continente de 

Versalhes, uma compensação adicional será remunerada.  

Por descobrir um reino em uma região inexplorada, as recompensas de missões desta 

região serão duplicadas por uma semana. 

 

 Todeum! 

 A localização prometida de Tori. 

 Weed lentamente avançou. Ele fingiu ser destemido, mas ainda não podia aquietar-se. 

 ‘Eu não posso relaxar. Se eu o fizer, meu enorme e devastador infortúnio irá me consumir’. 

 A chegada ao reino deveria ter sido reconfortante, mas se alguma coisa acontecesse.... isso 

trouxe mais vigilância. 

 ‘É sempre a calmaria antes da tempestade. Tenho que estar em alerta para quaisquer 

pedidos antes de aceita-los’. 

 Ele estava pensando a respeito da proporção entre a compensação e a dificuldade da 

missão antes de gastar energia após a aceitação. Quanto tudo era checado adequadamente aí as 

expectativas podiam ser altas. 

 Ele não queria missões que fossem similares a ter uma melancia atirada em você por trás, 

que vinha do nada e não podia ser evitada, o que faria com que a corrida deles estivesse acabada. 

 Aquelas missões são apenas a tentação à primeira vista e levam a nada mais do que a 

morte. 

 A primeira missão que eles aceitaram em Seirun já foi uma missão de grau de dificuldade B, 

a partir do que, aparentemente, era uma cidade para iniciantes. Então era compreensível especular 

que as missões de Todeum, o Reino dos Vampiros, seriam ainda mais difíceis em comparação. 

 ‘Há indicações de missões, mas nada alarmante’. 



 Cada castelo elegante e clássico construído era conectado um com o outro, formando uma 

enorme fortaleza, mas o sentimento não era menos humano. 

 Não havia traços de seres vivos ou de seres menores, como os morcegos, dentro desta 

fortaleza gigante. 

 A colossal Todeum apareceu ameaçadora. 

 Próximo ao portão, Weed descobriu fragmentos de peças de madeira escritas em letra 

cursiva por alguém. 

 

“Para manter.... nosso sangue agradável”. 

 

 “……” 

 Weed pensou que era um absurdo, mas ele continuou lendo. 

 

“Beber sangue três vezes por dia.  

Vampiros normais nunca devem deixar de dormir na parte da manhã. 

Para nós, Todeum era uma casa confortável. 

Como um hobby, tarde da noite, eu acordei e comecei com um pouco de alongamento, 

então me transformei em um morcego e voei ao redor de Todeum. 

A sala de banquetes no Palácio de Sangue é um bom exemplo da nossa luxuosa raça dos 

vampiros. 

Os seres humanos que viviam em torno de nós já foram condenados à escravidão. 

Os seres humanos serviram à nós, como gado, e sacrificaram seu sangue para nós. 

Não é maravilhoso? Graças ao sacrifício de seres humanos, fomos mantidos longe da 

morte. 

Todeum ficava cada vez mais sombria a cada dia, assim como o poder das trevas, que foi 

acrescentado à nossa força. 

Mas com o aumento do poderoso poder da escuridão, nossos inimigos, também, 

acordaram de seu sono.  

O Pegasus1 que voa no céu. 

O Unicorn2 inocente e amável. 

Eles simultaneamente atacaram a nossa querida Todeum. 

Eles não foram afetados pelo nosso lendário Poder da Escuridão de qualquer modo. 

Como nós éramos amantes da paz e, embora estivéssemos com medo, nós tivemos que 

lutar. 

Oh, por que motivo os vampiros odeiam Unicorns? Há uma razão histórica profunda” 

 

 Com isso, Weed deu um rápido olhar para as placas de madeira abaixo. 

                                                           
1 NT = Pégaso: https://pt.wikipedia.org/wiki/P%C3%A9gaso – Cavalo alado, símbolo de imortalidade. 
2 NT = Unicórnio: https://pt.wikipedia.org/wiki/Unic%C3%B3rnio – animal mitológico que tem a forma de um 
cavalo, geralmente branco, com um único chifre em espiral. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/P%C3%A9gaso
https://pt.wikipedia.org/wiki/Unic%C3%B3rnio


 A longa narração a respeito do porquê dos Vampiros e Unicorns tinham ódio profundo um 

pelo outro durava mais de um total de sete peças3. Era algo trivial tal como Unicorns arrebatados e 

donzelas vampiras virgens, ou o roubo de joias ou ouro, etc. 

 

“De qualquer forma, era difícil para nós, vampiros, afastarmos os ataques dos Pegasus e 

Unicorns. 

Ao contrário dos seres humanos, nós não temos o número para fazê-lo. Assim, o dia e a 

noite de Todeum foram ocupados e a cidadela caiu. 

Mas este evento não foi toda a miséria que caiu sobre a nossa família sanguinária. 

Como a força do poder da escuridão também estava em declínio, os humanos que 

viveram aqui nos tempos antigos retornariam para o reino humano. 

Por essa razão específica, eles tinham uma torre construída dentro da cidadela de 

Todeum. 

A Torre do Herói. 

Nós queremos que você destrua aquele lugar e recupere o orgulho dos Vampiros. 

Se isso não for possível, então, pelo menos, suprima os Unicorns e Pegasus, no mínimo. 

Nota: Nossas famílias de vampiros não têm qualquer moeda estrangeira, mas se você 

tiver sucesso quanto ao pedido, vamos permitir a você entrar na nossa tesouraria”. 

 

 Ttiring! 

 

Pedido de um vampiro desconhecido. 

O único remanescente de Todeum é o registro de um vampiro. 

Sob o aborrecimento de Pegasus e Unicorns, os vampiros se esconderam e não queriam 

sair. A virtude dos Vampiros ainda é um mistério, mas parece certo cumprir com seu 

pedido. Dentro da tesouraria do clã de vampiros, a alma de Koldeurim foi presa em uma 

pérola e no momento da destruição da pérola a sua alma será libertada. Se você quiser 

ver a verdadeira natureza de Todeum, o Reino dos Vampiros, então grave seu nome na 

placa. 

Dificuldade: A 

Recompensas: 

Pode obter uma arma única de nível 400 ou mais. 

A arma pode ser selecionada diretamente do armazém de armas. 

Libertação de Koldeurim. 

Restrições da Missão: Morte resultará em transporte imediato para o Continente de 

Versalhes e a missão irá falhar. 

 

 Uma missão de dificuldade A finalmente se revelou!! 

 

Informações adicionais: Libertação de Koldeurim. 

                                                           
3 NT = peças/placas de madeira. 



Koldeurim, um cavaleiro do Reino Kallamore 30 anos atrás. 

O herói que era a salvação do Reino, o qual liderou e ganhou inúmeras vitórias contra o 

Reino de Haven.  

Um dia, um soldado leal descobriu seu corpo enquanto obtinha água para seu cavalo. 

Através de um enredo elaborado pelo Reino de Haven, ele foi dado como morto. 

Mas, na realidade... o Reino de Haven instigou seu sequestro com a ajuda de vampiros, 

mas não teve sucesso. Assim, o conselho vampiro decidiu preparar uma armadilha 

sedutora. Eles usaram a beleza da rainha vampira e o seduziram para baixar sua guarda. 

Sozinho, a alma de Koldeurim foi perdida e selada em uma pérola. 

Se a alma de Koldeurim for libertada, ele será ressuscitado no Continente de Versalhes e 

a guerra inacabada entre o Reino de Haven e o Reino de Kallamore será retomada4. 

Se a alma de Koldeurim for libertada, você receberá 23.000 pontos em Relações Públicas 

com o Reino Kallamore. 

A guerra em grande escala entre o Reino Kallamore e o Reino da Haven irá ocorrer. 

 

 “Ueaaaaaaahhhhh.” 

 "Eu não posso acreditar nisso! Tal incumbência difícil. " 

 "Pegasus! Níveis em torno de 420 e os Unicorns são um pouco mais alto". 

 "Além disso, eles podem ir para o céu. Nós não podemos aceitar este pedido". 

 Esta foi a primeira vez que os membros do grupo encontraram uma missão com um grau de 

dificuldade A e todos estavam em pânico. 

 No entanto, Geomchi e os instrutores tinham uma mentalidade diferente. 

 “Geomchi2.” 

 "Sim, mestre." 

 "O que são esses Pegasus e Unicorns bastardos?" 

 "Seus poderes são lendários." 

 "Mais fortes do que eu?" 

 "Isso é mesmo possível? O Mestre é invencível." 

 Lisonjeá-lo era a melhor maneira de lidar com isso. 

 Especialmente quando o risco de conseguir um buraco inchado em seu corpo se estivesse 

localizado próximo a ele. 

 Geomchi3 rapidamente gritou: 

 "Mesmo as crianças sabem que o Mestre é um Ser Celestial!" 

 Em casos normais, a boa vontade de Geomchi e dos instrutores para lutar pode parecer um 

pouco assustadora. 

 Mas eles estiveram relaxados enquanto viam o cenário por mais de dez dias, então todo 

mundo estava se coçando por uma batalha. 

 Os estudantes também foram a favor do pedido. 

 "Por que está indeciso, não é bom matar caras fortes?" 

 "Está certo! Esta é uma oportunidade de levar os Pegasus à morte, isso não é raro?" 

 "Eu acho que devemos verificar o painel de Royal Road para verificar como vamos agir 

contra eles." 

 "Bem, Weed vai pensar em alguma coisa!" 

                                                           
4 NT = será que esse é um gancho para uma futura saga? 



 Eles não tinham nenhuma contramedida. 

 Achavam que a situação iria, de alguma forma, cuidar de si própria, por isso eles não 

estavam nem um pouco preocupados. 

 'Está certo. Weed mostrou esse lado antes.’ 

 'Se for Weed nim, podemos confiar em seu julgamento.’ 

 O grupo voltou sua atenção para Weed. Até agora, eles colocaram sua fé em Weed para 

tomar a melhor decisão. 

 Na verdade, o pedido não fazia sentido em primeiro lugar. 

 Os Pegasus e Unicorns podem usar magia afiliada à natureza, enquanto eles se movem 

rápido e também podem elevar-se para o céu. 

 Portanto, além de seus níveis, já era difícil o suficiente ter tais monstros como adversários. 

 ‘Esqueça isso.’ 

 ‘Seria mais fácil cometer suicídio.’ 

 Lutando contra os olhos suplicantes e desesperados dos membros de seu grupo, Weed fixou 

seu olhar sobre as recompensas. 

 “A Tesouraria do Vampiro e Libertação de Koldeurim.” 

 O tesouro deve conter algum item desconhecido, visto que a compensação de uma missão 

de dificuldade A não deve ser tão simples. O Arco de Yeurika, a Pulseira de Baharan, tornar-se o 

conde de Morata, foram as recompensas de tais missões. 

 A recompensa estabelecida para a Libertação de Koldeurim era enorme. 

 “23.000 pontos de Relações Públicas é enorme.” 

 Os pontos podem ser trocados por itens e podem, até mesmo, ser usados para emprestar 

soldados, bem como para comprar mercadorias. No caso de Weed, embora desnecessário, eles 

podem ser usados para aumentar sua reputação ou para obter um título. 

 “Grande sorte encontrar essa missão de dificuldade A com tais recompensas boas.” 

 Frente a esta compensação fantástica, sua mentalidade habitual foi perdida. 

 Weed disse de uma vez: 

 "Eu aceito esta missão." 

 Em seguida, ele pegou sua faca de esculpir e gravou seu nome em cima da placa de 

madeira. 

 

Você aceitou a missão. 

 

 “Eos.” (ack!) 

 “Weed nim!” 

 Todos engasgaram de surpresa. Não importa o quão irracional a missão era, Weed 

prontamente a aceitou. 

 Weed não hesitou sequer um pouco e continuou a gravar os nomes dos outros em cima da 

placa de madeira. 

 Pale, Maylon, Surka, Irene, Romuna ...  

 

Pale aceitou a missão. 

 



Maylon aceitou a missão. 

 

 Cada vez que Weed gravava um nome em cima da placa, uma nova janela de mensagens 

acompanhava. Como o líder do grupo, cada vez que ele escreveu um nome na placa, a pessoa 

escrita aceitava automaticamente a missão. 

 “Keuheuheuheu.” 

 "É uma luta.” 

 Os, ainda sem contramedida, Geomchis ficaram alegres. 

 Pale não pôde evitar de perguntar: 

 "Weed-nim. Você deve ter algum tipo de plano para lidar com estes Pegasus e Unicorns, 

certo? " 

 "Não. Eu irei pensar gradualmente em um ... " 

 "Então, não devemos esperar antes de aceitar?" 

 "Nós viemos até aqui, por que não ver como você lida contra o calibre de Todeum?" 

 Se eles não aceitassem esta missão, eles teriam que refazer seus passos de volta para 

Seirun. 

 De lá para cá, a volta leva pelo menos 20 dias! 

 Como a taxa mensal para Royal Road era cara, isso era algo que Weed não podia dispor. 

 "Nós vamos respeitar o julgamento de Weed-nim, mas por que você escreveu os nossos 

nomes lá? " 

 "Eu não quero morrer sozinho ......." 

 “……” 

 Weed calculou em sua cabeça: 

 ‘Couro de Pegasus e Unicorns. Itens de alfaiataria soberbamente bons. Se eu costurar 

usando esses itens, a proficiência aumentará dramaticamente e eu tenho certeza de que posso 

vender o produto a um preço elevado.' 

 Couro não era o fim de tudo. 

 A propriedade mágica do chifre de Unicorn pode ser usada como o principal ingrediente para 

criar varas mágicas de excelente classe. 

 As varas mágicas são uma das armas mais caras! 

 Não só as habilidades de ferraria e alfaiataria iriam melhorar, os produtos fabricados eram 

excelentemente negociados, uma oportunidade que ninguém deve perder. 

 A Libertação de Koldeurim e o tesouro do vampiro eram importantes, mas comparar o que 

era mais fácil para trazer de volta entre presentes e materiais de monstros, estes últimos ganhavam 

facilmente. 

 Em seguida, uma outra janela de mensagem apareceu. 

 Ttiring! 

 

Criada pelos povos antigos, a Torre do herói. 

Depois da guerra, as tribos de Heraim construíram as torres dos heróis depois que eles 

se espalharam por todo o Continente de Versalhes. 

Localizado nas fronteiras ou em regiões remotas, 12 torres foram feitas. 

O porquê do povo de Heraim ter feito tal coisa era desconhecida. 

A Torre do Herói consistia de cinco andares. 



Outro nome para isso é o Centro de Treinamento de Imediato. 

Ao chegar ao terceiro andar ou mais, será capaz de obter o poder ou a habilidade de 

Heraim. 

Dificuldade: Desconhecido 

Recompensas: 

A cada etapa, o povo de Heraim preparou recompensas especiais. 

Limite da missão: 

Tem que aceitar missões dadas por vampiros de Todeum de antemão. 

Aqueles que podem escalar a torre do herói são limitados àqueles que passaram pelo 

Centro de Treinamento Básico e Centro de Treinamento iniciante. 

 

 Para Weed, outra razão pela qual ele deve completar incondicionalmente a atual missão 

dada apareceu. 

 Uma segunda missão. 

 Muitos procuraram desesperados o Centro de Treinamento Intermediário, apenas para 

descobrir que ele era de fato a Torre do Herói no Continente de Versalhes. 

 O Centro de Treinamento Intermediário foi apresentado sob a forma de uma missão. 

 ‘No mínimo, eu preciso chegar ao terceiro andar.’ 

 Dificuldade Desconhecida! 

 O Centro de Treinamento Básico e o Centro de Treinamento Iniciante eram 

consideravelmente difíceis. Para a BATC5 é necessária uma quantidade enorme de paciência, 

enquanto que o BETC6 obriga a enfrentar um grupo iminente sem um único descanso ao atravessar 

uma passagem escura.  

 Aqueles que não têm nenhum senso de combate nunca seriam capazes de romper a 

passagem. 

 Weed tinha passado pelo Centro de Treinamento Iniciante por volta de um dia. Naquele 

momento, apenas 400 competidores passaram pelo desafio no Continente de Versalhes. 

 ’Esse número provavelmente aumentou muito mais agora.’ 

 Os Geomchis também passaram a BETC7 através da utilização de artes marciais. Agora, as 

posições de BETC já não eram um segredo. 

 Portanto, aqueles que passaram a BATC provavelmente irão tentar desafiar o BETC. Havia 

aqueles que falharam, mas por meio de esforços, a maioria conseguiu. 

 Neste ponto, havia cerca de 3.000 pessoas que passaram no BETC. 

 Mas para aqueles que passaram no Centro de Treinamento Intermediário, o número não 

ultrapassava 150. 

 Ao passar por cada um dos dois centros de treinamento pode-se obter habilidades mais 

fortes ou novas habilidades. 

 Weed decidiu em sua mente: 

 "Iremos esgueirar-nos para Todeum. Vou mapear os locais onde Unicorns e Pegasus estão 

e seu número, também vou descobrir as fraquezas deles." 

 "Não, não, não!" 

                                                           
5 NT = BATC - Centro de Treinamento Básico, o que Weed ficou as 4 semanas treinando. 
6 NT = BETC - Centro de Treinamento Iniciante, aquele de Lavias. 
7 NT = A versão americana fala em BETC, mas não lembro dos Geomchis terem passado pelo BETC, até 
onde eu sei eles passaram pelo BATC, sendo que eles nem foram para Lavias, mas resolvi manter como no 
original. 



 "Isso é suicídio!" 

 O grupo estava tentando desencorajar a todos, mas Weed era teimoso. 

 "Precisamos de informações se quisermos entrar em Todeum. Em qualquer caso, nós temos 

que lançar um ataque de qualquer maneira." 

 "Se é por isso, eu irei com você." 

 "Hyeong-nim8, vou me arrepender se eu deixar você fazer isso sozinho." 

 Pale e Zephyr tentaram oferecer sua assistência para a infiltração. 

 Weed balançou sua cabeça. 

 "Seu poder é importante para que Pale-nim fique atento a nossos membros." 

 “Hm?” 

 "As habilidades dos arqueiros são essenciais para detectar quaisquer movimentos de 

Unicorns e Pegasus ao redor." 

 Pale não podia negar. 

 Era a característica dos Arqueiros. A segurança do grupo dependia fortemente de seu poder. 

 Embora com defesa fraca, baixa vitalidade para enfrentar ataques de adversários e poder 

ser seduzido/encantado, no caso de monstros alados, o arqueiro era o mais essencial. 

 Hwaryeong sorriu levemente para Weed. 

 "Então eu vou com você." 

 "Hwaryeong-nim não pode ir. Seria perigoso em qualquer momento e eu não vou ser capaz 

de acomodá-la o tempo todo." 

 "Se Weed e eu estivermos juntos, podemos contornar o fato de que uma pessoa é mais 

suscetível a um ataque de surpresa, você não quer isso quer?" 

 "Se mais pessoas vierem, haverá uma maior probabilidade para nós sermos descobertos. 

Então, eu vou fazer isso sozinho." 

 "Você vai ficar bem?" 

 "Esta não é a primeira vez que eu vou em um reconhecimento sobre uma horda de 

monstros." 

 Hwaryeong não escondeu seu profundo afeto ou desconforto. 

 "Quanto tempo até você voltar?" 

 "Se for um tempo curto, talvez um dia, o mais longo deve levar um par de dias." 

 "Hm? Por que tanto tempo?" 

 "Porque Todeum é uma grande fortaleza. Para verificar tudo, eu preciso de muito tempo". 

 "Não seria bom se nós olhássemos somente a entrada?" 

 "Eu ia começar com isso de qualquer maneira. Adicionalmente para identificar a localização 

dos monstros, nós precisamos dar um olhar mais profundo dentro de Todeum." 

 O objetivo de Weed era uma inspeção completa. 

 Era uma obrigação identificar a geografia de Todeum, a localização e o número dos inimigos. 

Além disso, ele deve encontrar o caminho mais seguro para a localização de cada um dos Unicorns 

e Pegasus. 

 Se eles não aceitassem a missão, isso não importaria, mas desde que a missão foi aceita, 

eles devem ter sucesso para a compensação em vez de ir às cegas. 

 Yurin prontamente estendeu seu caderno de esboços. 

 "Irmão, você quer usar meu caderno?" 

 “Huh?” 

                                                           
8 NT = ‘Hyeong’ quer dizer irmão mais velho. 



 "Quanto às posições de monstros ou locais de armadilhas, seria mais fácil para você 

desenhá-los." 

 “Ah!” 

 As palavras faziam sentido! 

 Os aventureiros, de modo idêntico aos artistas, tinham a habilidade de criar mapas por 

padrão. Os aventureiros poderiam fazer mapas fixando as coordenadas exatas de monstros e 

armadilhas ou a lista de informações em relação as masmorras, mas tudo carecia em comparação 

com ilustrações precisas de um pintor. 

 "Eu não aprendi como desenhar." 

 "Eu vou ensiná-lo. Você vai aprender isso rápido." 

 Weed levou um pouco de tempo para aprender a desenhar a partir de Yurin. 

 O processo de aquisição da habilidade era apenas para simplesmente desenhar uma maçã. 

Já que a sabedoria e destreza de Weed eram anormalmente elevadas, ele podia aprender com 

facilidade e largá-la mais tarde. 

 Enquanto isso, Hwaryeong e Irene não esconderam as suas expectativas. 

 "Já que ele podia esculpir tão excelentemente, ele vai aprender a desenhar em poucos 

minutos." 

 "Ele podia realmente fazer todo o tipo de obras (arte), huh?" 

 Contrariamente às suas especulações, as ilustrações de Weed eram difíceis de olhar. 

 A maçã parecia como se um rato a tivesse mastigado! 

 Em vez de uma maçã circular, parecia um melão alongado! 

 Ele redesenhou uma simples maçã várias vezes porque ele continuava cometendo erros, 

pois a arte requer tempo. 

 A fim de desenhar uma figura, o requisito mínimo era um caderno de desenho e um lápis. 

Além disso, giz de cera ou tinta eram necessários para pintar a figura. 

 Assim, para Weed, a falta de tais ditos materiais significavam que ele nunca desenhou uma 

vez antes. Portanto, dizer que ele não tinha noção de como pintar não era um exagero. 

 De seu início, o 'talento' para esculpir foi construído através da vigilância e esforço em vez 

do próprio talento. 

 Ele continuou a esculpir para aumentar a proficiência da habilidade e através de cada peça, 

seu trabalho tornou-se cada vez melhor e seu preço de venda aumentou! 

 Sem uma única perda de concentração, ele continuou a trabalhar sobre a imagem e se 

tornou suscetível aos defeitos, modificando-os. 

 Então tornou-se mais fácil para Weed desenhar uma figura, mas havia um grande engano. 

 Ele ainda não aprendeu como pintar e nem ele queria. Não havia um motivo do porquê. 

 Ttiring! 

 

A figura concluída é uma abominação. No entanto, graças à excelente destreza do 

artista, foram reunidas as condições para aquisição da habilidade. 

 

Habilidade ilustração foi obtida. 

 



Habilidade de pintura foi obtida. 

 

 Dois tipos de habilidades essenciais dos pintores foram transferidas. 

 Na verdade, como um escultor, a pintura podia ser uma habilidade bastante útil. Além de ser 

capaz de criar cores a partir dos materiais obtidos, a escultura concluída podia ser revestida com 

camadas de pintura a partir das cores de tintas alcançadas. 

 Weed também sabia que ele podia obter essas habilidades a partir da Guilda dos Escultores, 

mas ele não as quis até agora. 

 A razão era simples. 

 ‘De nenhuma maneira eu posso comprar os materiais!’ 

 O espírito do sovina que não iria nem mesmo pagar pela habilidade. 

 Embora falando francamente, se a pintura era boa ou não, era difícil de dizer. Por um lado, 

podia aumentar o valor artístico da escultura final ou, inversamente, declinar o valor. 

 As razões seriam os materiais de fabricação ou a coloração serem incompatíveis, ou a 

habilidade de pintura ser muito baixa em termos de nível. 

 Portanto, era melhor não tocar a escultura após a sua conclusão. 

 Após devolver o caderno e o lápis para os braços de Yurin, Weed disse: 

 "Por acaso, se eu morrer, eu vou dizer a vocês o quão longe eu cheguei e quantos eram por 

meio de Yurin. Se os nossos níveis não forem adequados o suficiente, vocês terão que trabalhar 

duro aqui. Então, eu estou fora." 

 Weed manteve-se de pé olhando para a frente sem pestanejar, em seguida, entrou pelo 

portão de Todeum. 

 Com o passo final desaparecendo de vista, esta não era a única coisa que era pesada ou 

solitária. Hwaryeong suspirou. 

 "Ufa! Espero que ele tenha sucesso na infiltração." 

 Seu coração estava cheio de ansiedades e inseguranças. 

 Era perigoso se aventurar sozinho para explorar os Unicorns e Pegasus. 

 No entanto, esta tarefa perigosa foi tomada por ele, porque ele considerou necessário. 

 "Este discípulo é muito bom." 

 Geomchi riu orgulhosamente. 

 Geomchi2 puxou às pressas para fora sua lâmina. 

 O objetivo de Weed era um reconhecimento completo, de modo que ninguém sabia quanto 

tempo iria demorar. Em vez da inatividade em sua ausência, Geomchi2 praticava para melhorar 

suas habilidades no mesmo período. 

 Zephyr estendeu a sua vara de pesca no rio nas proximidades, enquanto Pale e Maylon 

partiram para capturar coelhos e aves. 

 No caso deles irem para Todeum, a comida era uma necessidade. 

 Indo em direção de Todeum, Weed destemidamente caminhou em um ritmo rápido. No 

momento em que ele passou pelo portão, sua atitude fez um giro de 180 graus.  

 Salgeumsalgeum9! 

 A cada passo que dava, ele tentava não deixar impressões. 

 Foi a melhor escolha, visto que seus companheiros já estavam fora de vista. 

 ‘Eu não quero ser pego.’ 

                                                           
9 NT = andando de maneira furtiva. 



 Se ele visse um Pegasus ou Unicorn sozinho, ele lutaria, mas seria uma questão diferente 

se os inimigos aparecessem juntos. 

 Weed colocou as mãos e as pernas contra a parede e empurrou seu corpo em direção a ela. 

 Ele não se importava em quão falho ele parecia. 

 ‘Sobreviver vem em primeiro lugar. Confúcio disse para três pessoas, os outros (2) são 

professores no disfarce para o terceiro. Há uma razão pela qual os ratos e baratas são bons em 

não morrer10’ 

 Então, em vez de aplicar esta citação a imitar os seres humanos, Weed decidiu aprender 

com ratos e baratas. 

 É melhor do que refletir e lamentar quando você morrer! 

 Ttiring! 

 

Habilidade de viagem em quatro patas está disponível em sua posição atual. 

Gostaria de usar a habilidade? 

 

 Em seguida, ele caiu no chão para entrar na melhor posição que ele pudesse começar a 

usar a habilidade. 

 "Eu vou usá-la."11 

 Weed ativou a habilidade calmamente. 

 Naquele momento a velocidade de movimento de Weed foi muito rápida. 

 Syasyasyasyasyak12! 

 Como uma barata rastejando, ele rapidamente vagueou em torno do chão. 

 Weed sentiu emoção. 

 Esse prazer se elevando. 

 Não havia ninguém que podia se igualar com a velocidade de rastejamento de Weed! 

 'Isso é o melhor.' 

 Embora trivial, ele se sentiu orgulhoso. 

 Todeum era uma grande cidadela. Eram basicamente dezenas de castelo dos Reinos 

Roseheim e Saraborg juntos. 

 Reconhecimento básico concluído! 

 Weed estava com seu corpo deitado perto do chão e, enquanto escondido na água, 

encontrou seus alvos. 

 Localizados perto da mais alta torre, os Silver Unicorns13 e os Red Pegasus14 estavam em 

voo. 

 A situação era semelhante à Jinhyeol15 e o clã de vampiros infiltrados e acampados na Aldeia 

Morata, mas as diferenças começaram a partir daí. 

                                                           
10 NT = O provérbio de Confúcio completo é: “se eu estou andando com dois outros homens, cada um deles 
servirá como meu professor. Eu vou escolher os pontos positivos de um e imitá-los, e os pontos ruins do outro 
e vou corrigi-los em mim mesmo". 
11 NT = Lembre-se de como ele tinha que imitar animais, e Hwaryeong e Mapan viram ele atuando como um 
animal e agiram como 'nós não conhecemos essa pessoa'. 
12 NT = ele em movimento. 
13 NT = Unicórnios de Prata. 
14 NT = Pégaso Vermelho. 
15 NT = Tori. 



 Os vampiros estavam caminhando lentamente no chão. A maioria dos quais estavam em 

suas formas humanas, a fim de evitar facilmente a atenção dos olheiros. Embora parecesse que 

com apenas uma gota de sangue, os vampiros iriam como um enxame para a área. 

 No entanto, a velocidade dos Red Pegasus e dos Silver Unicorns eram muito superiores. 

 Suas caudas e crinas ondulavam enquanto corriam em torno de Todeum e, ocasionalmente, 

alguns espalhavam suas asas enquanto estavam no chão e começavam a subir ao céu. 

 Weed se escondeu o máximo possível usando os becos. 

 Perto de onde ele escondeu seu corpo, mais do que dez Pegasus colidiam em frustração. 

 Dudududu16! 

 O corpo de Weed balançou. 

 O corpo do Pegasus era de quase três metros de comprimento e tão grande quanto um Troll. 

 ‘É difícil. Realmente não é uma missão fácil.’ 

 Embora ele suspeitasse da dificuldade de nível A da missão. 

 Não eram só as divindades Pegasus e Unicorns, eles também possuíam a qualidade dos 

animais aéreos. Enquanto principalmente ativos em grupos, juntamente com sua velocidade rápida, 

eles provavam serem difíceis. 

 Mesmo com a habilidade atualmente ligada17, ele não seria capaz de escapar deles se eles 

o estivessem perseguindo. 

 Às vezes, enquanto Weed estava escondido no beco, os Unicorns e Pegasus farejavam em 

sua direção, não permitindo a ele nem um único respiro. 

 ‘Em primeiro lugar, eu terei que descobrir mais sobre Todeum, e a escala desses bastardos.’ 

 Weed escapou no menor instante para o menor castelo branco de Todeum sem ser 

detectado. 

 O palácio ornamentado foi decorado com várias obras de vampiros. Candelabros de prata, 

armadura folhada em ouro, pinturas de parede e esculturas também foram apresentadas. 

 

Você testemunhou o trabalho do Maestro Elware "Leão Aninhado." 

Estatísticas em Arte aumentaram por 1. 

Ter apreciado excelentes trabalhos através dos seus olhos, a habilidade Ilustração 

aumentou por 28%. 

 

 Apenas vendo uma excelente ilustração através de seus olhos, a proficiência da habilidade 

aumentou. Foi o mesmo caso com as esculturas, mas no caso de apreciar obras de arte, a 

proficiência ter saltado através da visão foi uma enorme ajuda. 

 Já que sua habilidade Ilustração estava no nível iniciante 1, o aumento foi muito. Cerca de 

1 ou 2 por cento de incremento de cada vez! 

 Era uma visão rara ver trabalhos artísticos que estavam além daqueles mestres. Para Weed, 

ele ganhou tanto quanto 650 pontos de arte e sua proficiência ganhou ainda mais. 

 Weed simplesmente andou ao redor do castelo vendo todas as obras. 

 Embora os níveis das esculturas fossem baixos e inúteis, sua habilidade nível iniciante de 

Ilustração adquiriu pontos em grande quantidade. 

 

                                                           
16 NT = galope. 
17 NT = a de animal. 



Ilustração iniciante atingiu o nível 2. Agora você é capaz de usar carvões e outras 
ferramentas para desenhar as ilustrações. 

 

Ilustração iniciante atingiu o nível 2. A arte pode ser expressa em mais detalhes. 

 

 Sua habilidade de desenho aumentou rapidamente. 

 No entanto, Weed não tinha nenhum desejo ou satisfação em relação aos crescimentos, 

visto que ele conhecia muito bem a limitação destes. 

 ‘Na escola primária e até mesmo ensino médio, não importava o quanto eu tentava fazer 

meus desenhos, nunca fiz qualquer um que fosse digno!’ 

 Em sua infância, uma vez, ele sonhava em se tornar um mangaká.  

 Ele tentou rabiscar e pintar com o melhor que ele pôde, o que resultou apenas em nada além 

de porcaria. 

 Expressar o objeto através do desenho era muito difícil para ele. 

 Havia muitas diferenças entre aquilo e criar esculturas através dos sentimentos. 

 Aquele era o caso para Weed. 

 Tais como muitos Maestros da história. 

 Escultores talentosos também precisam da fundação em outras áreas também. 

 Matemática, física, anatomia humana, arquitetura e invenção eram a base para tais gênios! 

 Se era esculpir ou pintar, essas atividades eram necessárias em muitos outros campos. 

 Se era pintor ou escultor, a diferença entre eles não era grande. 

 A razão era simples. 

 Aptidão! 

 Weed, desde então, decidiu abandonar o desenho. 

 No início, os níveis da habilidade podem crescer rapidamente. Com suas elevadas 

estatísticas em Arte e Destreza, estas vantagens podem ajudá-lo a criar desenhos e, no máximo, 

ele poderia chegar ao nível 6 ou 7 do nível iniciante em ilustração. 

 Porém, não havia nenhuma maneira de que ele pudesse passar por isso. 

 Com sua caligrafia inerentemente horrível, o fato de que ele teria que começar no nível 

iniciante do desenho era difícil de se ignorar. Claro que a habilidade podia ajudar até certo ponto, 

mas a partir daí ele teria que criar algo por conta própria! 

 Ele viu que era melhor investir seu tempo em outras áreas, em vez de desenho. 

 Depois de concluída a sua visita ao castelo para apreciar as artes, ele ainda estava vagando 

ao redor do saguão lentamente para evitar os Pegasus e Unicorns e no meio da entrada, parecia 

haver um caixão vermelho. 

 "Um caixão de vampiro?" 

 Ttogttog18! 

 Weed bateu sobre o caixão. 

 "Tem alguém aí?" 

 “……” 

 Não houve resposta em retorno. 

 Weed sacudiu o caixão de lado a lado. 

                                                           
18 NT = batida na madeira. 



 "Está vazio?" 

 Em seguida, de dentro do caixão, um rugido: 

 “Keuahahang!” 

 Um vampiro gritou descontroladamente, mas a tampa permaneceu fechada. 

 Isso soou muito desconfortável também! 

 As pessoas que estão dormindo não gostam de serem acordadas. 

 Weed deixou o caixão sozinho e foi verificar o resto do castelo. Como resultado, dentro do 

castelo, havia aproximadamente 30 Unicorns em prontidão. 

 '30 deles vai ser muito difícil. Não, de forma realista, é quase impossível. ' 

 Weed balançou sua cabeça. 

 Mesmo com os Geomchis, ainda não seria o suficiente para combater monstros de nível 

superior ao 400. 

 Sua produção de dano não era ruim, mas o dano contínuo que vai ser infligido era o principal 

problema. 

 O problema era que os Geomchis não usavam armaduras! 

 Se eles fossem empalados por chifres de Unicorns, isso significaria uma morte certa. 

 Weed, através do uso de seus melhores itens conseguia segurar dois deles, mas, quanto ao 

resto, ele não saberia o que fazer. 

 Desse modo, eles seriam esmagados comparativamente com a produção de dano. 

 ‘Até agora, 92 pessoas foram mortas, tornando esta situação mais difícil ainda.’ 

 Weed comeu o pão que ele preparou de antemão visto que ele permaneceu no castelo o dia 

inteiro, evitando ser empalado até a morte no meio dos Unicorns do lado de fora. 

 ‘Com Todeum sob estas circunstâncias, não podemos combatê-los de forma eficaz. Nós 

teremos que capturar os Unicorns e Pegasus do lado de fora.’ 

 Weed deixou o castelo e voltou para a rua novamente. 

 Diante dele estavam os vampiros residentes, bem como os Pegasus e Unicorns voando 

acima. 

 À primeira vista, havia mais de várias centenas de grupos! 

 Incluindo aqueles no terreno em Todeum e todos os outros lugares, o número parecia ser 

acima de 2000. 

 No menor castelo, ele tinha visto pelo menos 30 Unicorns presentes, o número acumulado 

podia resultar em algo tremendo. Dito isto, havia pelo menos 40 castelos em Todeum. 

 "Eu prefiro ir capturar um dragão." 

 Finalmente, Weed começou a lamentar-se. 

 Até então, ele permaneceu bastante tranquilo. 

 Se fosse completando missões ou elevando suas esculturas, ouvindo as pessoas que 

narram histórias, Weed tentou permanecer tão humilde quanto possível. 

 Mas, ele não podia ver uma rota de fuga agora. 

 Mesmo com Weed, Geomchis e seus outros companheiros, não havia nenhuma maneira de 

resolver a missão. 

 Com o dragão, provavelmente seria igualmente difícil, mas há uma tênue esperança. Quer 

se trate de morte ou a vitória, há apenas um19 para lutar! 

 Embora sua respiração possa estar aterrorizante, com a utilização de um único ponto de 

ataque e, eventualmente, uma quantidade significativa de sacrifícios, eles podiam sair com uma 

vitória, mas no caso dos Unicorns e Pegasus, eles foram apresentados em bandos. 

                                                           
19 NT = dragão. 



 Não importa quão bons itens eles estivessem usando, não serviriam ainda. Eles estavam 

em grande desvantagem numérica. 

 ‘Eu podia dar vida à escultura. Isto poderia equilibrar a probabilidade.’ 

 No entanto, Weed até agora não tinha vontade de fazê-lo. 

 Toda vez que ele concede vida à escultura, custa-lhe 2 níveis e 10 pontos de estatísticas 

em arte, os quais irão declinar. Ele calculou que levaria pelo menos 50 esculturas, as quais seriam 

concedidas a vida, para criar uma luta justa e a perda seria demasiada enorme. 

 ‘Elas terão que ser peças clássicas ou Magnum Opus para estarem a par com os Unicorns. 

Além disso, eu não acho que posso fazê-las neste curto espaço de tempo, juntamente com o fato 

de que elas só estarão disponíveis aqui.’ 

 Este é o mundo dos vampiros. 

 Mesmo que as esculturas sobrevivam à batalha, elas não podem ser transportadas de volta 

para o Continente de Versalhes. 

 "Maldita missão!" 

 Weed eclodiu em raiva. 

 Uma missão de nível A de dificuldade, não importa o quão dura fosse, não deveria ser tão 

difícil. 

 Mesmo para Oberon, que liderou a Expedição do Norte. Para eles, em metade de um dia 

em Todeum enfrentariam um abate total e absoluto. 

 As recompensas ainda não eram suficientes. 

 Essa missão deveria ter sido rotulada com um grau de dificuldade A+! 

 Embora não atingindo o nível de missões de dificuldade grau S, em que poder-se-ia mudar 

o equilíbrio do continente, esta ainda estava em pé de igualdade em termos de dificuldade. 

 Uma pessoa comum podia apenas ceder à frustração e ir embora. 

 Porém, Weed era diferente. 

 ‘Eu tenho que, de alguma forma, empatar. Tem de haver um caminho para fazê-lo.’ 

 Weed continuou a procurar ao longo de Todeum. 

 Um dia passou, depois outro e ele não desistiu da busca. Para a menor esperança, ele 

procurou no alto e embaixo e até mesmo em áreas que ninguém iria se incomodar. 

 E, finalmente, ele descobriu um lugar. 

 No meio da cidade havia um riacho fluente, um lugar onde os monstros em Todeum 

amontoavam-se para beber água. Normalmente, 10 ou 12 monstros de cada vez, os números eram 

menores do que o resto20.  

 No entanto, eles não vinham em tempo oportuno, enquanto que, por vezes, havia centenas 

de grupos esperando para usar o córrego. 

 "Aqui ainda é impossível!" 

 Weed estava com suas frustrações crescentes! 

 Mas vendo como Todeum era uma agregação de muitos castelos, ele não desistiu na 

expectativa de encontrar um local adequado para a luta. 

 Mais tarde, ele descobriu um castelo negro diante dele. 

 Este foi o único castelo negro entre os abundantes e bonitos castelos vermelhos, amarelos 

e verdes! 

 Agora, depois de passar por vários castelos, ele acumulou conhecimento. 

 Normalmente, perto da entrada principal do castelo, há uma placa atual. 

 Castelo do conde Christopher. 

                                                           
20 NT = comparando com os 30+ para cada castelo e os 2000 para a central. 



 Castelo do visconde Burachya. 

 Desta forma, outros podiam ver quem era o dono do castelo, mas este castelo negro não 

tinha nada disso. 

 Weed infiltrou-se cuidadosamente no castelo negro. 

 Ele encontrou um caminho para o porão, viajando por baixo do corredor e viu-se em um 

armazém cheio com caixões. 

 ‘Eu não sinto qualquer presença aqui.’ 

 Weed saiu e foi para os terrenos mais elevados no castelo. 

 A maior sala do castelo onde o proprietário ficava! 

 Mesmo aqui, havia Unicorns e Pegasus se movendo nos corredores. 

 Paciência e espera! 

 Toda vez que cada um deles vinha pelo corredor, ele podia ouvir seus passos barulhentos. 

 Weed esperou por muito tempo pela passagem deles para obter o seu caminho para a sala 

do lorde. 

 No centro da sala espaçosa havia um grande caixão negro. 

 ‘Deve ser o dono do castelo.’ 

 Weed não esperou muito e quando se aproximou ele tocou o caixão. Em seguida, a partir 

de dentro, ele ouviu uma voz rouca. 

 "Eu amo meninas bonitas e fofas. Se você não for uma, se mande daqui." 

 A voz sombria falou severamente sobre meninas como assunto. 

 Ainda que ouvir a voz do vampiro gritando era inesperado, Weed, de alguma forma, sentiu 

como se tivesse encontrado esta voz anteriormente. 

 Weed perguntou: 

 "Quem é você?" 

 "Eu? Você perguntou ao jovem e lindo ‘Eu’ uma questão muito inútil, mas já que eu apenas 

deitei para descansar eu estive muito insatisfeito. Então eu vou lhe dizer especificamente. Eu sou o 

novo Conde de Todeum e também senhor de um poderoso clã." 

 Não importa como isso soou, ele pareceu lembrar de uma voz similar. 

 Weed disse com um nó na garganta ao caixão: 

 "Eu sou Weed". 

 “……” 

 "Quem é você?" 

 Após uma longa pausa, o vampiro do caixão disse: 

 "Eu absolutamente não sou o Tori."21 
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