
Volume 11 

CAPÍTULO 8 - A Levíssima Esperança 

 

 Weed perguntou uma vez mais: 

 “Você não é o Tori? Mais cedo você disse que gosta de garotas?” 

 O vampire do caixão estava tentando desesperadamente convencer Weed do contrário. 

 “Todos os vampiros gostam de garotas, este é o estereótipo de meu país, hmph! Você 

também não tem nenhuma evidência de que eu sou o Tori”. 

 “Mas eu acho que você é o Tori. Eu sou Weed, você não me conhece?” 

 “Eu não. Realmente”. 

 Weed sabia que os vampiros frequentemente mentem, então ele não acreditou naquelas 

palavras nem um pouco. Ele preferia acreditar em palavras de comerciantes tentando superá-lo do 

que nas palavras dos vampiros. 

 “Mas eu estou certo de que essa voz pertence a Tori. Então, você esteve adormecido em 

Todeum desde que você veio aqui?” 

 “……” 

 Os sentidos de Weed superavam aqueles dos Deuses. 

 Mas, a partir do caixão, nenhuma resposta adicional escapou. Ele simplesmente 

permaneceu em silêncio, não se preocupando com uma resposta. 

 Weed disse insinuantemente: 

 “Hmmm.... e aqui a Prina1 queria vê-lo”. 

 “Realmente? Prina com o corpo que eu perdi?” 

 “Sim! Ela queria dar a você as flores que ela trouxe. Algo como rosas vermelhas”. 

 “Keuheuheu. Eu sabia que você estava realmente me amando, Prina. Nem uma única garota 

rejeitou esse meu corpo lindo”. 

 Weed perguntou: 

 “Então, é realmente Tori que está aí, huh?” 

 “Hut!” 

 “Você decide: seja espancado quando você sair, ainda mais espancado quando você sair, 

ou eu irei lhe espancar até você sair. Você sabe que eu sou um escultor, certo? Se você demorar 

eu irei esculpir o caixão de ‘Tori o Tolo’”. 

 O orgulho do vampiro arrogante foi despojado através da intimidação! 

 Weed usou sua profissão como um escultor para intimidar, sem hesitação. 

 Ao primeiro vislumbre, a classe de escultor era uma onde mal se podia sobreviver e tinha 

que lutar para subsistir diariamente, mas o ponto positivo era que ele podia atirar para todas as 

áreas. 

 Na verdade, isso ajudava no relacionamento inseparável entre Weed e Tori. 

 Sempre que ele espancava o Tori a familiaridade caía. 

 No caso, nessa altura, normalmente o fato seria que Tori nunca seguiria Weed. 

 Contudo, depois de ser severamente espancado, o processo de domesticação começaria 

automaticamente. Animais domesticados como cavalos ou monstros com inteligência um pouco 

maior podiam ser subjugados. 

 A completa rendição para o proprietário, seguindo fielmente todos os comandos dados. 

                                                           
1 NT = Prina é aquela menina linda que foi raptada pelo Tori em Morata, sendo transformada em pedra. Acho 
inclusive que é aquela menina que deu a quest das sementes, que garantiu um arco para Weed como 
recompensa. 



 É claro que há condições. Carisma e liderança precisam ser altas e ter uma classe tal como 

a de um domador será útil.  

 No caso de Weed, a profissão era pouco adequada, mas a liderança e o carisma eram muito 

elevados, mas para estar no nível tolerável de um mestre de guilda, a liderança e carisma de Weed 

não eram suficientes. 

 No topo disso, enquanto Weed caçava, parte de sua experiência também ia para o 

crescimento de Tori. 

 Em outras palavras, a contribuição de Weed para Tori foi muito alta, o que o forçava a 

obedecer. 

 Embora a relação entre mestre e animal de estimação tivesse acabado, Weed e Tori ainda 

eram inseparáveis. 

 “Kkeueung!”2. 

 A tampa do caixão foi aberta suavemente e o vampiro de dentro estava fazendo um som 

doentio. 

 A mudança na iluminação mostrou a pálida aparência de Tori. 

 

*** 

 

 Weed pegou Tori e retornou para onde o grupo estava. 

 O grupo, ao mesmo tempo, tinha descoberto alguns bons campos de caça nas áreas ao 

redor. 

 Pântano ao leste, preenchido com crocodilos! 

 Escorpiões nas dunas localizadas ao sudeste! 

 Nas planícies ao nordeste haviam tribos bárbaras! 

 Embora houvesse um monte de outros territórios de caça, os níveis daqueles excediam o 

300, de modo que era muito cedo para o grupo caçar lá.  

 “Weed-nim, por favor faça bolsas de couro de crocodilo”. 

 “Eu quero comer escorpiões temperados e grelhados, você pode fazer?” 

 Hwaryeong e Surka imploraram como se elas fossem pássaros bebês esperando o retorno 

da mãe. 

 Zephyr também não brincou ao redor. Ele tinha grandes quantidades de peixes empilhados 

a espera.  

 É claro, mesmo sem Weed estar ao redor, todos eles ainda queriam comer, mas em razão 

das habilidades culinárias de todos serem baixas, ninguém queria cozinhar e assumir a culpa pelos 

problemas intestinais de todos. 

 Zephyr, o pescador, podia cozinhar os peixes por padrão, mas ele nunca tinha cozinhado 

antes. 

 Em razão disso, Weed começou a ferver para fazer Chowder3 quente.  

 “Ao longo do rio, há muitos territórios de caça. Chamá-los de paraíso dos monstros não é 

um exagero”. 

 Também havia abundância de monstros em Todeum. 

 Não havia qualquer lugar que não tivesse monstros! 

 Weed tinha estado sob a coação de Unicorns4 e Pegasus5 quando ele estava fugindo. 

                                                           
2 NT = som de grilo agudo. 
3 NT = sopa grossa, que tipicamente contém peixe, moluscos ou milho com batatas e cebolas. 
4 NT = Unicórnios. 
5 NT = Pégasos. 



 Mas os olhos de Weed estavam incendiados como os daqueles monstros. 

 “Nós podemos ganhar a luta com nossos níveis?” 

 “Eu ainda não posso dizer. Eu localizei um território de caça intermediário repleto com 

espíritos elementais da água”. 

 O território de caça que ele falou estava repleto com monstros do nível 320! 

 Embora esperançoso de que a quantidade de monstros era suficiente, com os danos 

superiores infligidos pelo grupo através do trabalho em equipe, aquele território de caça parecia 

como uma benção.   

 O nível de Weed era de 339 também, então os pontos de experiência que ele podia obter 

não eram ruins. 

 “Mas esse não é aquele vampiro Tori?” 

 Os olhos do grupo deixaram Weed e foram em direção de Tori. 

 “Sim. Por acaso nós nos encontramos novamente”. 

 “……” 

 Os olhares do grupo mudaram para o de piedade. 

 Em todos os casos e formas, Tori parecia como se ele tivesse sido socado em ambos os 

olhos. Aquela visão e os gritos enérgicos do momento ressoaram vividamente nos ouvidos de todos. 

 Ele tinha sofrido tanto. Tudo o que ele queria era a libertação... 

 E aqui, de todos os lugares, para encontrar com Weed uma vez mais, a porta do sofrimento 

balançava, totalmente aberta. 

 ‘Nós também estamos cansados como você. Você vai se acostumar com isso’. 

 ‘Pobre cara’. 

 ‘Ele deve preferir morrer’. 

 ‘Você também é atraído para o infortúnio’. 

 Eles simpatizaram com o poderoso lorde do clã vampiro. 

 Weed tinha escapado dos Unicorns e Pegasus e, agora, abaixou a sua guarda. 

 “Tori, me diga. O que aconteceu à Todeum?” 

 “Isso....” 

 Tori deixou sair tudo o que ele sabia sobre a situação. 

 Os vampiros estavam em um estado de histeria em massa durante a invasão dos Unicorns 

e Pegasus. Contudo, alguns se reorganizaram e estruturaram um contra-ataque. Um bravo lorde e 

seus familiares lutaram contra os invasores. Em um ou dois ataques, o clã transformou-se em pó. 

 Em razão da natureza orgulhosa e independente dos Vampiros, nenhuma linhagem queria 

cooperar com a outra. 

 A maioria das vezes eles nunca iriam cumprir a vontade de outra raça e, já que eles não 

queriam correr o risco de se sacrificar, eles preferiram entrar em seus caixões para se esconder. 

Eles planejavam dormir por centenas de anos até que os invasores desaparecessem 

completamente. 

 Weed perguntou: 

 “Esse é o plano?” 

 “Sim, esse não é um plano? O comportamento passivo simples e a tática da paciência...” 

 “……” 

 O plano de Tori era também o de dormir. Tendo acabado de chegar em Todeum, ele não 

tinha se dirigido para dentro de seu sono e, justamente quando ele estava prestes a fazê-lo, Weed 

o encontrou. 

 “Mas nós vampiros não desistimos de lutar. Se você estiver aqui, nós podemos lutar juntos”. 



 “Como nós podemos fazer isso?” 

 “Acorde os vampiros que estão dormindo! Se você matar os inimigos de cada castelo, então 

os vampiros deixariam voluntariamente seus caixões por sua própria vontade”. 

Ttiring! 

 

Obtenha mais informações concretas na missão. 

Cooperação com os vampiros de Todeum. 

Salve os vampiros e junte forças para preparar um contra-ataque contra os Unicorns e 

Pegasus. 

Até que o dia e a noite de Todeum retornem, na lua cheia de cada mês, os morcegos irão 

lhe emprestar assistência com suas asas para lhe permitir voar. 

A maior batalha será conhecida quando os tambores ressoarem. 

 

 O pedido de um vampiro desconhecido. 

 Ser vitorioso em um ataque frontal contra os Unicorns e Pegasus, sob circunstâncias 

normais, era algo que não podia ser feito. 

 Contudo, graças à investigação implacável em Todeum, sem desistir, ele obteve uma 

segunda peça da informação sobre como lidar contra os Unicorns e Pegasus. 

 Ainda estava longe de uma vitória certa, mas havia lançado alguma luz de esperança na 

situação atual. 

 Weed começou a reger o plano de batalha. 

 “Primeiro, o Mestre e cada Sahyeongs6 têm que trabalhar duro para aumentar os seus níveis, 

a duração é de 10 dias na realidade”. 

 No final da frase de Weed, Geomchi concordou de bom grado: 

 “Entendido”. 

 “Tori será muito útil se você o levar junto. Irene-nim também”. 

 “Eu?” 

 “Se Irene-nim também for, então o Mestre e os Sahyeongs podem utilizar mais o território 

de caça”. 

 Irene assentiu com sua cabeça. 

 “Entendo. Eu irei tomar conta de todos os tratamentos. Eu terei certeza de que ninguém 

morrerá, mas Weed-nim não está indo também?” 

 “Eu tenho coisas para preparar para a batalha adiante. Oh, Mestre, qual é o seu nível?” 

 “236”. 

 “E em relação aos Sahyeongs?” 

 “229. 227. 224. Geomchi5 está um pouco mais elevado, no 235”. 

 Weed também tinha todos os relatos dos níveis dos outros estudantes. 

 Dentre os estudantes, havia aqueles que praticaram suas habilidades durante a viagem aos 

vales e montanhas e aqueles que apreciavam lutar contra monstros e fazer missões, ao passo que 

o mínimo era de aproximadamente 230 e o máximo de 290. A diferença de nível também era 

significante. 

 “Para aqueles com níveis baixos, vocês precisarão alcançar pelo menos o nível 270. Para 

aqueles que tem mais, ao invés de aumentar o nível é melhor aumentar a proficiência da habilidade, 

                                                           
6 NT = irmão mais velho. 



por favor. Esta caçada por si própria é contra inimigos de nível realmente elevado. Porém, para 

aqueles com baixa proficiência em habilidade, será mais difícil mais tarde de aumenta-las”. 

 No caso de Geomchi e dos instrutores, as habilidades relacionadas aos ataques deles eram 

muito altas. Até recentemente, eles tinham investido excessivamente em força e agilidade, sem se 

preocuparem com a defesa. 

 O dano infligido por eles podia ser comparado àqueles infligidos por usuários de nível 300 

ou ainda maior. 

 Ter baixa defesa pode parecer como se tivessem uma desvantagem, mas olhando 

objetivamente, não é um exagero dizer que eles têm maior eficiência quando se trata de caçada, 

isso se eles não morrerem.  

 “Tudo certo”. 

 “Sem problemas”. 

 Geomchi e os instrutores não fizeram qualquer pergunta enquanto sorriam ironicamente. 

 Se você comparar somente o balanço da espada, era o paraíso, mas era mais interessante 

lutar contra monstros em comparação. 

 Porém, por que alguém arriscaria a probabilidade de morrer em uma luta contra monstros 

de nível similar? Monstros naquele território de caça podiam dar ataques potencialmente poderosos. 

Qualquer um acharia uma atmosfera pouco convidativa. 

 Ao mesmo tempo, o mal-estar devido à deficiência de defesa era algo que não podia ser 

facilmente esquecido. 

 Porém, para aqueles que apreciavam dificuldades, esses detalhes não eram de todo 

alarmantes. 

 Tudo no fim não era para um simples nível ou desejo, mas para se preparar para a missão! 

 “Duas semanas para alcançar o nível 270”. 

 Foram Pale e Zephyr que ofereceram as suas condolências para o outro grupo. 

 Geralmente, era improvável para humanos. Ter que aumentar seus níveis àquela taxa era 

algo para se suspirar. 

 Eles não tinham completa fé nisso de qualquer modo. Em primeiro lugar, esse plano era 

além de não razoável, mas.... eles eram Weed e os Geomchis.  

 “Eles podem fazer”. 

 “Eu acho que eles podem, aquelas cabeças musculosas”. 

 Eles assistiram com olhos um pouco invejosos e ciumentos.  

 Para os Geomchis, o plano absurdo pode ser um sucesso, pois para eles, todos sabiam 

lutar. 

 Era algo que o grupo podia depender de ninguém além deles. 

 Normalmente, o plano ainda era um pouco excessivo mesmo para os Geomchis, mas ao 

longo de Todeum, eles seriam os primeiros a descobrirem as novas masmorras. Com o dobro de 

experiência dada, isso era algo factível. 

 Weed agora encarou o seu grupo.  

 “Pale-nim e os demais, por favor vão e coletem dezenas de ingredientes alimentares”. 

 “Sim!” 

 Pale respondeu sem problema. 

 Esta pequena porção aqui também era verdade. Já que os Geomchis tinham que trabalhar 

duro, eles teriam que coletar comida para todos. 

 Era algo que não podia ser evitado. Durante a estadia no mundo dos vampiros, tudo o que 

restou no vagão de comida era apenas o vagão por si só. Então, a fim de manter a sobrevivência, 

eles têm que coletar comida. 



 “Isso talvez seja problemático, mas por favor coletem ingredientes alimentares que sejam, 

pelo menos, de classe intermediária. Se possível, materiais de classe avançada poderiam ser 

melhores”. 

 “Coletar materiais intermediários ou avançados?” 

 Pale perguntou. 

 Foi em razão de, até agora, Weed não se preocupar com o nível dos ingredientes. 

 Se alguém estivesse caçando 10 cervos e anotasse os ingredientes derrubados, haverá 

várias classes diferentes de materiais e coletar alimentos de classe avançada era algo mais fácil de 

dizer do que de fazer. 

 “Eu quero utilizar minhas habilidades de culinária para maximizar a eficácia dos alimentos 

de alta qualidade. Já que isso pode potencialmente elevar nossa deficiência de poder apenas um 

pouco mais, essa é uma importante missão”. 

 As palavras de Weed foram muito claras. 

 Ter encontrado Tori foi um brilho de esperança, mas ele ainda estava preocupado. 

 “Nós sabemos que o número de vampiros que nós podemos resgatar é limitado. Adicionado 

comparativamente aos Unicorns e Pegasus, nosso poder é muito mais fraco”. 

 Surka perguntou inocentemente: 

 “Então, o que nós podemos fazer?” 

 Weed replicou com uma resposta curta e clara: 

 “Para nós nos mantermos aqui, definitivamente, quanto mais nós lutarmos, mais pessoas 

nós iremos perder”. 

 A medida que a batalha continua, o número de companheiros será reduzido. 

 Para eles, seja os Unicorns ou os Pegasus, a diferença no nível e tamanho não é algo que 

eles podiam lidar. Para todos os Geomchis, Romuna ou Irene, se eles fossem atacados, então, a 

possibilidade de eles morrerem não estava muito longe. 

 Perder o foco mesmo por uma fração de segundo e ser atacado uma segunda vez, seria 

uma morte instantânea! 

 Os Unicorns e Pegasus eram muito fortes. 

 O tipo que Pale e o grupo nunca caçaram anteriormente. 

 Weed adicionou uma leve tensão com suas últimas palavras. 

 “Haverá muitas mortes. Mesmo se nós acabarmos felizes e a missão for bem-sucedida, a 

maioria de nós aqui irá morrer. Eu quero garantir, mesmo se for um número pequeno, que mais 

pessoas irão sobreviver em toda a missão por meio das preparações”. 

 “……” 

 As palavras, no mínimo, não levantaram determinação deles. Mesmo se o grupo de alguma 

forma conseguisse, sabendo que eles podiam potencialmente morrer a qualquer hora só deixou a 

sensação persistente de desespero no âmago. 

 “Então cada um de vocês precisam tomar a responsabilidade e cozinhar a sua própria 

refeição, hoje a refeição é....” 

 Weed parou por um momento. 

 É sempre melhor sair para comer do que alimentá-los de colher. 

 Excitação e antecipação! 

 Aferindo a fome deles de forma adequada era o principal ingrediente para trazer o gosto dos 

alimentos. 

 “Flower Bibimbap!”7 

                                                           
7 NT = Flor Bibimbap. 



 “Woooeahh!” 

 Weed começou a cozinhar. 

 Fazer uma refeição comestível a partir de pétalas de flores, cogumelos e ervas misturadas 

com arroz e, finalmente, misturá-los no mel e na pasta de pimenta vermelha para criar um gourmet8 

entre as iguarias!  

 Não havia muitos pratos diferentes preparados, mesmo assim, ele fez pratos suficientes para 

ter uma adequada sangdari9. 

 

Você criou a Flower Bibimbap. 

Algo simples feito ao cozinhar. 

Tem efeitos secundários, mas uma tigela não dissipa a fome. 

 

 Em cada tigela, Weed também decorou a refeição usando as pétalas da flor. 

 De uma a outra, cada uma tinha seu próprio design customizado, tal como uma espada ou 

um escudo. 

 Através deste meio, aumentava-se ainda mais o valor das habilidades culinárias! 

 A imagem estética da comida era tão importante quanto o sabor. 

 Weed tinha compreendido totalmente como maximizar uma culinária barata. 

 É claro, havia uma história por trás da Flower Bibimbap. 

 Um tempo atrás, ele nem mesmo tinha dinheiro para o pão. Quaisquer coisas comestíveis 

que ele adquiriu ao redor tinham se transformado em comida e, em seguida, ele foi tão longe quanto 

misturar pétalas de flores dentro do arroz para fazer uma refeição e, através de experimentações 

usando a sua imaginação, esse prato nasceu. 

 Agora, com o mar de pétalas na área, ele pôde trazer este prato para a luz em várias formas. 

 “Kkeoeok!” 

 “Delicioso”. 

 Geomchi e os instrutores, bem como todos os estudantes beberam sete tigelas cada um 

antes de irem no trabalho duro. 

 Pale e o grupo também partiu para completar a suas tarefas. Weed também tinha a sua 

própria preparação para fazer. 

 

*** 

 

 Comitê de Planejamento da KMC Mídia. 

 O Diretor Kang e as equipes de produção estavam assistindo o vídeo recebido. 

 Era um vídeo através do ponto de vista da personagem de Shin Hye Min, Maylon. 

 “Essa é Todeum. Eles finalmente chegaram”. 

 O Diretor Kang registrou uma risada orgulhosa. 

 Ao longo do curso da jornada do grupo e ao testemunhar a brutalidade deles, ele sentiu-se 

mal do estômago. 

 Ao que tudo indicava, aqueles não eram conteúdos adequados para serem transmitidos! 

                                                           
8 NT = uma culinária mais elaborada. 
9 NT = é tipo uma salada individual para todos; um sangdari são vários pratos separados preparados 
individualmente, enquanto o bibambap é uma mistura por si mesma de todos esses pratos. 



 O diretor murmurou uma oração: 

 “De agora em diante, é melhor eles receberem uma boa missão”. 

 “Definitivamente, chefe!” 

 A estação era também uma empresa, então seus funcionários eram rápidos em bajular o 

chefe através de quaisquer meios. 

 Na tela, uma missão de dificuldade A apareceu na entrada de Todeum. 

 “Ah!” 

 “Tão difícil!” 

 Daqui para lá gritos sucederam! 

 “Mas esse é o Jeoshin Weed10”. 

 “Ele derrotou a Legião dos Mortos-Vivos, então ele pode fazer isso também”. 

 Os olhos do Diretor Kang estavam fixados na tela, mas ele estava repleto de ansiedade. 

 Em seguida, parecia como se Weed estivesse indo se infiltrar sozinho em Todeum. 

 O diretor pulou. 

 “Mude para o POV11 de Weed!” 

 “Sim senhor! Fazendo isso agora mesmo”. 

 A equipe técnica imediatamente mudou a tela para o ponto de vista de Weed. 

 De antemão, Maylon passou por todas as providências necessárias para ter transmitidos os 

vídeos das capsulas dela e de Weed em tempo real.  

 “Será que é isso?” 

 “Sim, é. É Weed”. 

 “Amm! Eu acho que Weed ficará bem se infiltrando em Todeum”. 

 Se Weed fosse para morrer, a decepção seria enorme. 

 O Diretor Kang e seus funcionários ficaram em silêncio e assistiram a tela. A percepção de 

silêncio agora era como aquela serenidade depois da morte. 

 Em diferentes pontos no espaço de tempo, a porta se moveria sem um som. Uma a uma, as 

pessoas vieram e procuravam por assentos vagos. Quando todos os assentos foram tomados: 

alguns ficaram encostados na parede, outros compartilharam seus assentos e alguns se agacharam 

no chão. 

 As pessoas se reuniam quando ouviam falar de Weed fazendo outra missão desconhecida. 

Todos eles tornaram-se fãs hardcores depois de terem visto a guerra travada contra a Legião da 

dos Mortos-Vivos. 

 Quer fossem recepcionistas, consultores, artistas ou até mesmo o pessoal da segurança, 

todos abandonaram os seus trabalhos e sorrateiramente adentraram. 

 Eles sussurraram em voz baixa: 

 “Eu ouvi que eles finalmente chegaram a Todeum”. 

 “Weed está indo entrar em Todeum sozinho!” 

 A excitação e a emoção! 

 Todos eles foram assimilados por Weed. 

 A cidade criada dos vampiros consistia de castelos. 

 Ele estava furtivamente espiando os monstros que tomaram a cidade sozinhos e, depois 

disso, Weed estava rastejando como uma barata. 

 “O que...?” 

                                                           
10 NT = Weed conhecido por todos como guerreiro, que ficou conhecido ao leiloar a conta do Continent of 
Magic. 
11 NT = Point of View – Ponto de Vista, é o vídeo em primeira pessoa na visão de Weed. 



 “Eu acho que ele foi explorar.... mas....” 

 “Eu acho que ele quer explorar rastejando”. 

 “……” 

 Mudos! 

 A boca de todos estava aberta, mas eles não podiam ser capazes de forçar qualquer palavra 

para fora nesta situação. 

 Ainda assim, havia aqueles que não abandonaram a esperança. 

 ‘Não é como se um herói legal irá explicitamente aparecer sempre que você peça por um. 

Os heróis alcançam resultados milagrosos em razão deles passarem através de um trabalho tedioso 

como este’. 

 ‘É como o cisne de pé elegantemente no lago. Ele apenas aparece de tal modo na superfície, 

mas seus pés devem trabalhar constantemente a fim de permanecer imóvel. Weed-nim é, 

provavelmente, desta forma’. 

 Eles olharam para isso positivamente. A expectativa que eles colocaram em Weed não foi 

embora. 

 Weed entrou em cada castelo de Todeum e, persistentemente, procurou por pistas. Por 

diversas vezes ele encontrou os Unicorns e os Pegasus, momento pelo qual ele teve que se 

esconder ou se arrastar para escapar da cena. 

 Porém, conforme o tempo passou, um dia, dois dias e mais, ele repetiu o mesmo processo. 

 Já que Royal Road e a realidade tinham uma diferença de tempo, eles nunca teriam visto o 

fim disso se eles não tivessem avançado quatro vezes mais rápido. 

 E agora, todos estavam em desespero. 

 A derrota era a única opção visto como os Unicorns e Pegasus dominaram Todeum! 

 O Diretor Kang e sua equipe foram forçados a ficarem acordados a noite inteira. 

 “Diretor, que tal uma reprise?” 

 Um membro falou e forçou o diretor a ponderar seriamente sobre a proposta. 

 “Realmente? Como eu posso fazer isso quando nós não colocamos qualquer anúncio 

ainda?” 

 Cancelar o referido programa e, em seguida, ter uma reprise não era uma coisa incomum, 

mas fazer isso teria uma grande repercussão sobre o diretor responsável. 

 “Você sabe senhor, atualmente....” 

 “Hm?” 

 “...E se nós dermos a eles uma visão exclusiva do mundo dos vampiros e dizer que houve 

um erro em relação as notícias acima mencionadas?” 

 “……” 

 A circunstância estava além de ser revertida! 

 “Não. Eu nunca farei isso!” 

 O Diretor Kang estava enfrentando um sofrimento inesperado, mas foi só isso. 

 “As palavras do diretor foram de que não importa o que, a maior prioridade é Weed quando 

se trata de transmissão! Está bastante claro que a última coisa que nós faremos é ir contra as suas 

palavras. Então, alguém sabe o que fazer já que nós não estamos cancelando?” 

 O Diretos Kang também recordou as palavras que ele disse. 

 “Kkeueung! Então, há um programa alternativo?” 

 “Não senhor”. 

 “Realmente? Por que é que nós não temos outro programa planejado? Não é a equipe B ou 

C que supostamente deveria fazê-lo nessas situações?” 



 “Por causa deste programa, eles não foram convocados. Os times de som, de vídeo e os 

escritores, todos foram focados neste programa. Esta aventura chamou por todos para fazer desta 

a melhor de todas”. 

 “Então não há alternativa?” 

 “E se nós reprisarmos senhor?” 

 Se eles fizessem isso, a audiência da KMC Mídia cairia dramaticamente. Esta simplesmente 

não era uma opção. 

 “Se eu fizer isso, o constrangimento que nós iremos enfrentar será demais. O que devo 

fazer?”. 

 O tempo continuava se movendo. 

 O Diretor Kang subitamente direcionou sua atenção para a tela. 

 ‘Por que ele está se agitando desta forma....’ 

 Weed retornou para seus companheiros e começou a fazer a preparação para a missão. 

 “Hum? Ele não desistiu?” 

 “Eu sei bem. Eu desistiria”. 

 “Espere um minuto. Há também o Lorde Vampiro Tori, que se juntou”. 

 “O que?” 

 Os funcionários da estação tornaram-se ocupados uma vez mais. 

 O Diretor Kang também encontrou uma esperança duradoura no meio da escuridão. 

 “Quais são as probabilidades agora?” 

 “Ainda muito escassas!” 

 “E sobre esses caras musculosos com eles?” 

 “O nível deles é muito baixo, então eu duvido que possam fazer muito e também há muitos 

monstros. A missão por si só já era difícil e, adicionado a diferença de nível, faz disso 

inimaginavelmente complicado”. 

 “Keuheum!” 

 O Diretor Kang repousou sua testa na mesa como se ele estivesse derrotado. 

 Agora era a hora para, de alguma forma, vir com uma decisão. Quer fosse de cancelar e 

cruzar os braços, quer de continuar com o risco, uma delas era a decisão a ser feita. 

 “Weed não desistiu, de modo que tampouco devemos. Eu irei arriscar e continuar a 

transmissão”. 

 O Diretor Kang e seus funcionários estavam com pressa. 

 Eles apostaram na possibilidade e retomaram seus trabalhos. 

 

*** 

 

 Weed embarcou sobre as preparações sozinho. 

 Juseomjuseom.12  

 Mochila cheia com vários materiais. 

 Weed tirou todos os materiais e os registrou.  

 Itens de várias ocupações empilhados juntos, dependendo do tipo da mercadoria. Presas de 

lobos ou fragmentos de ossos13 ou pilhagem praticamente inútil, eram a maioria dos itens. 

 Contudo, Weed não era do tipo de repassar aquela pilhagem. 

                                                           
12 NT = som ao mover as coisas. 
13 NT = será que ele vai usar os ossos que ele conseguiu do dragão de ossos para construir armas? Seria 
épico. 



 “Vamos verificar novamente para ver se aqueles são úteis agora”. 

 Se alguém pegar linha e uma agulha, então eles os usarão para costurar. 

 Se ele obtivesse uma camisa rasgada ou um pedaço de couro, então após o meticuloso 

reparo feito, ele iria vende-los a um alto preço do que quando ele os obteve. 

 Isso é o que ele faz em relação ao carvão! 

 Geralmente, ele faz carvão para vende-los, os usa em uma tocha no escuro ou os usa para 

selar a Luz Mágica. Então não havia motivo pelo qual alguém eliminaria o carvão e, relativamente 

a um chef de cozinha, essa também era uma importante ferramenta. 

 “Carne grelhada no carvão é deliciosa além da comparação”. 

 Era uma ferramenta conveniente de guardar para cozinhar. Se fosse vendido na loja, o preço 

era de uma moeda de cobre a peça, enquanto coisas como fragmento de ossos nem mesmo vinham 

com preço, mas se você misturar ossos dentro da sopa e cozinha-la usando os carvões, ela seria 

benéfica para a sua saúde. 

 Weed estava vasculhando através de sua mochila e pilhagem para achar itens. 

 Ele estava procurando por troncos de árvores e tendões de monstros. 

 “Eu escondi os itens bem no fundo da mochila, um pouco bem demais..... consegui”. 

 

Forte Tronco Elástico de Árvore. 

Durabilidade: 39/40 

Ataque: 3~7 

Parte de uma Rubber Tree14. 

Leve e de excelente elasticidade. 

Não é adequada para ser usada como uma vara de escrita, mas pode ser usada como 

um chicote até certo ponto. 

Não apenas pode ser vendida para lojas por um preço como lenha, isso pode se 

materializar em outros propósitos para aqueles com as habilidades para fazê-lo. 

Material: Categoria 4. 

Opção: -30 de Fé quando usada como uma arma. 

 

 O dano não estava a par com as armas de iniciantes! 

 Não era útil como uma arma, então foi classificado como um tipo de pilhagem. 

 

Tendão de Gado. 

Durabilidade: 50/50 

Tendão de gados dóceis. 

Resistente e elástico, adequado para fazer arcos. 

Material: Categoria 3 

 

 Weed, através do conhecimento fundamental, tentou criar um arco. 

 Ttiring! 

                                                           
14 NT = Seringueira ou ‘árvore da borracha’, é a árvore que se extrai a seiva/látex para se produzir a borracha. 



 

Criação do Beginner´s Bow15 registrado. 

 

Proficiência na habilidade de ferraria aumentou ligeiramente. 

 

 “Identificar!” 

 

Beginner’s Bow: 

Durabilidade: 70/70 

Dano: 9~13 

Alcance: 4 

Arco feito a partir de ingredientes básicos. 

Curto e firme, pode ser usado ao longo de muitas caçadas. 

Comparando ao nível dos materiais, esse foi feito com grande flexibilidade, de modo que 

a chance de quebra-lo é baixa.  

Restrições: 

Nível 3. 

Disponível para todas as profissões. 

Opções: 

Atualização impossível. 

 

 Normalmente, os arcos seriam classificados como armas especializadas em ferraria. Eles 

exigiam destreza avançada e nível intermediário em ferraria para começar a fazê-los.  Ao mesmo 

tempo, não havia instruções que podiam ser vistas sobre como cria-los. 

 Com toda a quebra dos materiais de Weed, ele podia criar mais de 100 arcos.  

 

Arco de Madeira Apodrecida foi fabricado. 

 

Arco Desconhecido Usado foi fabricado. 

 

Arco do Pobre Goblin foi fabricado. 

 

 Os níveis dos arcos finalizados foram melhorando lentamente, motivo pelo qual ele estava 

ganhando experiência com cada produto concluído. Entretanto, eles ainda estavam longe de serem 

satisfatórios. 

                                                           
15 NT = Arco de Principiante. 



 Weed simplesmente continuou a fazer arcos enquanto enchia seu estômago com pão. 

 

Arco de Caçada foi fabricado. 

 

Arco de Caçada Especializado em Cervos foi fabricado. 

 

Arco Curto de Árvore foi fabricado. 

 

Arco do Arqueiro Novato foi fabricado. 

 

 Neste ponto, o nível do arco melhorou. Se ele podia, de alguma forma, manobrar para traze-

los a uma loja ele podia vende-los por preços razoavelmente baixos! 

 A qualidade dos materiais estava decrescendo, mas bons produtos ainda estavam saindo. 

 “A partir de agora é a coisa real”. 

 Até agora, Weed não teve um pingo de remorso quando ele estava fazendo os arcos. 

 A produção dos arcos estava a uma velocidade muito alta, mas a partir de agora, ele iria 

cria-los com mais devoção. 

 Então, ele fez mais 200 arcos. 

 

Arco de Madeira Bonita foi fabricado. 

 

Arco do Caçador Falcão foi fabricado. 

 

Arco de Penetração foi fabricado. 

 

Você ganhou um nível. 

 

 Ttiring! 

 

Capaz de usar ossos ou chifres de animais para fabricar Khakgung16. 

Diferentes tamanhos: precisão, velocidade de disparo e dano podem ser melhorados. 

                                                           
16 NT = Arcos de Chifres. 



 

 Através da fabricação de uma grande quantidade de arcos ele obteve um novo estágio na 

produção de arcos. 

 Geralmente, arcos de madeira eram amplamente utilizados durante toda a fase de iniciante, 

mas com a tensão elevada dos ossos e chifres dos animais, estes tinham uma clara vantagem. 

 “Eu podia fazer arcos de ossos de animais?” 

 Para a maioria, sofrer através da fabricação de vários arcos apenas para descobrir que havia 

uma melhor categoria de arco lá fora, a força de vontade em relação cairia. 

 Porém, Weed era diferente. 

 “Vamos começar novamente agora!” 

 Trabalho repetitivo! 

 Trabalhando com troncos de árvores abandonados, visto que a transição foi fácil em razão 

dele ter coletado muitos ossos, bem como através dos materiais coletados a partir dos monstros 

caçados e através da culinária, onde ele teve que separar a carne dos ossos. Contudo, isso 

dependia da maestria da habilidade, quer a quantidade fosse grande ou não, era baseado nisso. 

 No caso de Weed, com sua habilidade de culinária no nível intermediário, os ossos coletados 

depois de separados da carne eram enormes! 

 “Ossos! Eu não acho que ossos normais serviriam”. 

 Dependendo do tamanho do osso o tamanho do arco podia ser grande e com a elasticidade 

proporcionada pelo osso, ele se destacava. Embora os melhores foram fabricados a partir de chifres 

de monstros ou animais, mas já que eles eram classificados como itens medicinais, os preços 

disparavam nas lojas. 

 Em razão disso, cada chifre que ele tinha ele vendia para as lojas sem reservas. 

 “Em vez desses eu usarei ossos de monstros do tamanho de ogros para fabricá-los”. 

 Weed fisgou os grandes ossos e começou a fazer arcos. 

 Manipular grandes ossos de monstros exigia uma tremenda força. 

 Ele lutava contra os materiais! 

 “A mobilidade de arcos curtos não é tão grande. Enquanto ele tem recargas rápidas o poder 

é fraco”. 

 Ele aparou o imperdoável grande osso do monstro para criar a borda. Ele reforçou com ferro 

qualquer parte vulnerável da borda e, em seguida, ele cuidadosamente prendeu a corda no arco. 

 Com isso, o arco estava concluído até certo ponto. Ele, em seguida, meticulosamente 

ajustou o equilíbrio do arco e através da gravação ele esculpiu uma Wind Sylph17 em cima do arco. 

 O arco foi certamente o melhor que ele podia fazer. 

 Ttiring! 

 

Criação do Chasing Wind Bow18 registrado. 

 

Proficiência na habilidade de ferraria aumentou por 0,2%. 

 

 “Identificar!” 

                                                           
17 NT = Fada/Espírito do Vento. 
18 NT = Arco de Caça ao Vento. 



 

The Chasing Wind Bow. 

Durabilidade: 85/85 

Dano: 49~62 

Alcance: 7 

O arco foi fabricado usando o osso da coxa de um ogro. 

O arco tem uma força inimaginável, mas em razão disto foi trabalhado a partir de 

materiais fortes, nem todas as pessoas podem lidar com isso. 

Precisão cai acentuadamente. 

Restrição: 

Nível: 200. 

Força: 530 

Apenas arqueiro. 

Opções: 

Menos 35% de chance de acerto. 

Menos 80 de agilidade. 

Mais 45% de chance de penetrar o alvo. 

Pode destruir armaduras leves ou escudos. 

Com poder superior a 700, as flechas podem voar três vezes mais rápido. 

Flechas podem seguir trajetória com o vento e voar um pouco mais longe. 

 

 O dano infligido não é de todo baseado no processamento! 

 Isso não era comparável ao Arco Élfico Superior de Yeurika, mas considerando que ele foi 

fabricado a partir de materiais comuns, foi incrível. 

 Contudo, a precisão e a agilidade tinham sido sacrificadas. 

 Comparado às armaduras médias, este arco era muito mais pesado. Um grande arco 

nasceu. 

 “Bom. Nós precisamos de arcos com poderes deste tamanho!” 

 Weed sentiu uma onda de orgulho e embarcou na produção de outro arco. 

 Ele continuou através do mesmo processo tentando fabricar arcos similares. 

 O objetivo era fabricar 413 arcos. 

 Um para cada um dos Geomchis ainda vivos. 

 “Eu não tenho muito tempo, tenho que me apressar”. 

 Mais cedo ele estava fabricando arcos através da tentativa e erro, mas agora ele moveu-se 

mais diligentemente. 

 Ele fez cerca de 17 arcos, quando Pale e o grupo retornou. Eles estavam de pé com uma 

porção de ingredientes. 

 “Weed-nim, nós conseguimos uma abundância de carnes e frutas desta vez”. 

 “Obrigado pelo trabalho duro”. 

 Seechwi e Zephyr estavam no comando do vagão de alimentos. 

 Neste momento, Maylon veio até Weed para ver o que ele estava fazendo. 



 “O que você está fazendo? Armas de siege19?” 

 Ela perguntou conforme ela assistia Weed refinando um grande osso de monstro. 

 “Não. Eu estou fazendo uma linha de arcos para o Mestre e para os Sahyeongs”. 

 “Arcos? Deste tamanho?” 

 O rosto de Maylon expôs que ela ficou chocada. 

 Era algo difícil de acreditar. Os arcos que Weed fabricou estavam em torno de estupefatos 

140 centímetros de altura. 

 “Sim. Muito incrível, huh?” 

 “Sim, mas seria substancialmente difícil lidar com tais arcos tão grandes. Você se importa 

se eu verificar um?” 

 “Claro. Se por acaso você encontrar algo digno de nota para cria-los, por favor me fale”. 

 “Sim, eu farei isso. Deixe-me ver”. 

 Maylon ficou muito surpresa quando ela checou o arco. Ele era muito pesado, mais do que 

a armadura que ela estava vestindo, o que parecia contra intuitivo. 

 Deixando a carga no vagão, Pale, Seechwi e Zephyr se aproximaram. 

 “O que você está fazendo?” 

 “Ah Pale-nim. Eu estou verificando os arcos que Weed-nim fabricou”. 

 “Oh meu..... arcos, huh?” 

 Temor preencheu os olhos de Pale. 

 Ele viu que havia apenas uns 30 centímetros de diferença entre Maylon e o objeto que ela 

estava segurando, sendo que ele nem percebeu os gemidos que ela estava fazendo com o arco 

nas mãos dela20. 

 “Que diabos há com essas armas... não é pesado?” 

 “Elas são e muito”. 

 Weed era como um artesão, silenciosamente escutando as críticas, enquanto 

obedientemente continuava a fabricar os arcos a partir dos ossos de monstros. Ao redor dele 

estavam os vários arcos que ele criou, amontoados como montanhas. Quando os ossos acabaram, 

ele retornou a fazer arcos de madeira, bem grandes. 

 ‘Para fazer este tanto neste espaço de tempo...’ 

 ‘Fabricar arcos por tantos dias sem uma única pausa’. 

 Pale e Maylon não sabiam o que dizer, em razão deles não poderem se dar ao luxo de usar 

tais arcos. 

 Eles exigiam uma força esmagadora e seu peso elevado restringia os movimentos. 

 “Uhh…” 

 Pale estava prestes a apontar os problemas que ele viu nos arcos. 

 Então, de longe, Geomchi5 e 10 estudantes apareceram. 

 “Weed, nós retornamos por comida. Nós também ganhamos alguns minerais e couros a 

partir da caçada. O mestre queria dar esses para você”. 

 “Sim”. 

 Weed deu a eles o pão que ele cozinhou com antecedência em larga escala, mas em vez 

de retornar imediatamente depois de recebe-los, Geomchi5 bisbilhotou ao redor. 

 Pale e Zephyr vendo isso assentiram com suas cabeças. 

 ‘Entendo’. 

 ‘Então foi tão difícil mesmo para você’. 

                                                           
19 NT = cerco para uma batalha. 
20 NT = devido ao peso. 



 Alcançar o nível 270 como Weed disse era algo além da dificuldade e, em razão de 

Geomchi5 ter uma autoestima elevada, ele não queria confessar de que ele não podia fazer isso e 

decidiu andar lentamente. Ou assim eles pensaram. 

 ‘Isso não é bom. Eu tenho que ajuda-lo um pouco’. 

 Zephyr viu uma oportunidade e aproximou-se. 

 “Geomchi5 Hyeong-nim”. 

 “Hm?” 

 “Não está difícil caçar? Eu sei que aumentar de nível nunca fica mais fácil. Quando eu era 

como você, foi realmente duro”. 

 Geomchi5 bocejou e respondeu: 

 “Há um monte de monstros fortes. Até agora, houve casos de monstros aparecendo que eu 

não podia lidar. Eles vieram quando nós estávamos pegando a pilhagem de outros monstros, eu 

também ouvi os comandos que eles emitiram”. 

 De acordo com as experiências passadas de Zephyr, aqueles seriam monstros no nível 

chefe ou nominados. Isso significava que a área em que eles estavam trabalhando era um território 

de caça muito perigoso. 

 “Isso é muito arriscado”. 

 “Hmm? Não. Todo mundo chutou os traseiros deles”. 

 “Eh?” 

 “Não eram os únicos a dar mais pontos de experiência, eles derrubavam um monte de itens, 

então sempre que eles apareciam nós nos juntávamos e os derrotávamos onde eles estivessem. É 

um prazer ver que todos os 10 caras ainda não morreram”. 

 “Shhh, não foi fácil, eu presumo?” 

 “Mesmo se eu não usar armas, eles ainda morrem de forma igual”. 

 “……” 

 “As facas raramente saboreiam a emoção do combate. Se algum acidente ocorrer então eu 

teria que repará-las. Desta forma, na maioria do tempo eu apenas apanharia alguma coisa aleatória 

e mataria os monstros”. 

 Se um monstro do tipo chefe viesse junto, eles derrubariam as coisas de suas mãos e 

correriam em direção dele para atacar. Eles não precisavam de habilidades excessivamente 

complexas, já que brandinham suas espadas naturalmente como alguém usando uma caneta para 

escrever. 

 “Oh Weed, eu esqueci de perguntar isso. Meu nível está próximo a 270, mas alguns de nós 

estão além deste nível. Está tudo certo?” 

 “Sim, Sahyeong”. 

 “Oh! Graças a Deus”. 

 Geomchi5 estava assistindo Weed fabricando os arcos e perguntou: 

 “Weed, o que é isso?” 

 “São arcos. Eu estou fazendo para dá-los aos Sahyeongs”. 

 Os Geomchis escolheram a profissão das Artes Maciais, então eles podiam comprar e usar 

armas de outras profissões sem restrição. 

 “Realmente? Eu posso tentar um pouco?” 

 Geomchi5 calmamente pegou um arco. 

 O arco que Maylon mal conseguia segurar foi pego casualmente! 

 “De jeito nenhum!” 

 “Quão alta é sua força...?” 



 Maylon era uma arqueira por completo, então ela não aumentou a estatística de força acima 

da exigência. No entanto, não havia maneira de dar sentido à inacreditável força de Geomchi5. 

 “Força? É um pouco mais do que 1.000”. 

 Maylon fez uma cara espantada. 

 “Como na Terra sua força pode estar em 1000?” 

 Mesmo com as estatísticas obtidas anteriormente no BATC21, ter mais do que 1.000 pontos 

na estatística de força era uma coisa absurda. 

 Geomchi5 respondeu como se fosse simples: 

 “Sempre que meu nível sobe eu coloco minhas estatísticas em força. Se você é um homem 

então a força é o caminho para ir! Oh eu coloquei um pouco em agilidade. Se a agilidade estiver 

baixa, então eu não posso lutar para golpear apropriadamente os monstros sem receber um dano 

em retorno e isso aumentaria a minha chance de receber um golpe crítico”. 

 Era algo além da imaginação de Maylon. 

 “Então você está dizendo que até agora a maioria das estatísticas foram colocadas em 

força?” 

 “Sim. Onde mais eu iria coloca-las?” 

 “……” 

 Quer fosse ignorância ou coragem, o crescimento dos Geomchis girava em torno da força, 

além dos pequenos pontos colocados em agilidade. 

 O efeito colateral disso é a constante falta de mana que implica na incapacidade de usar 

habilidades, além da baixa defesa, que significa um aumento na chance de morte através de um 

único ataque de monstros! 

 A morte significava a perda de um nível e a derrubada da proficiência de várias habilidades, 

de modo que as estatísticas seriam colocadas em força. 

 “A força de Geomchi9 é maior do que a minha por dois pontos de estatística!” 

 Ninguém sabia quando isso se transformou em uma competição! 

 Porém, tornou-se uma competição para ver quem consegue a estatística de força mais alta 

entre eles próprios.  

 Com o enfrentamento dos monstros, eles aumentaram a agilidade em conformidade para 

dar-lhes uma forma de se esquivarem. Ataque e defesa eram coordenados de acordo com a 

vontade deles.  

 Mesmo com a deficiência na destreza, eles se moviam precisamente sem muita 

preocupação, de modo que era uma batalha que girava em torno do crescimento da força. 

 A batalha dos mestres! 

 Este era um método que qualquer um que tivesse um conhecimento melhor nunca iria tentar. 

 ‘Monstros!’ 

 ‘O monstro de trabalho diligente22 e os monstros reais23’.  

 A persistência de Weed era algo que eles não podiam se atrever a desafiar. 

 Os Geomchis eram similares aos olhos deles. O desejo intenso deles de se tornarem fortes 

e o seu grande esforço para fazê-lo forçavam todos a admirá-los. 

 Os olhos de Maylon e Pale se encontraram. 

 “Talvez...” 

 “Nós podemos atualmente sermos capazes de resolver esta missão?” 

                                                           
21 NT = BATC – Centro de Treinamento Básico, o que Weed ficou as 4 semanas treinando. 
22 NT= Weed. 
23 NT = Os Geomchis. 



 Weed tinha proposto um plano, mas todos estavam duvidosos. Eles engoliram as suas 

dúvidas e participaram, sabendo que era improvável ter o sucesso. 

 Já que isso não podia ser lidado e que seria uma desilusão depois de traçarem os seus 

caminhos até Todeum, eles seguiram o plano sem uma queixa e, agora, uma pequena esperança 

foi vista. 

 Era difícil para Zephyr aguentar a curiosidade: Como diabos eles foram capazes de subir de 

nível tão rapidamente? Então, Zephyr enviou um sussurro24 para Irene: 

 “Irene-nim. Eu quero ser informado de algo. De que forma os Geomchis-nim estão caçando 

e onde?” 

 Um breve momento de tempo se passou antes de Irene responder: 

 “Agora nós estamos caçando nas planícies”. 

 “Há um monte de monstros aí?” 

 “Monstros? Em um primeiro momento quando chegamos era um paraíso de monstros. Havia 

muitas vilas, muitos prédios e muitos monstros nômades”. 

 Irene era um personagem quieto. Então agora ela parecia estar embaraçada com cada 

palavra acumulada, mas ela ainda tinha mais a dizer. 

 “Logo no início, quando nós chegamos nas planícies, havia centenas de vários monstros! 

Então eu achei que nós deveríamos desistir e retornar para caçar crocodilos. Porém, antes de eu 

dizer algo, Geomchi3 correu de forma imprudente em direção aos monstros nas planícies e os 

atacou. 

 “Então, vocês ainda estão na planície que você me falou a um tempo atrás?” 

 “Sim. Em vez de se retirarem, Geomchi3-nim propôs uma missão”. 

 “Que tipo de missão?” 

 “Ele saiu para atrair os monstros. Ele foi para onde os monstros estavam e os trazia para cá. 

E, em seguida,....” 

 “Gulp! E depois disso?” 

 Zephyr não podia ver e apenas imaginou a situação. 

 Provocar abertamente os monstros aos olhos dele não era um comportamento inteligente. 

 “Havia centenas de monstros o perseguindo!” 

 “Ugh! Por que tantos?” 

 “Mas eu realmente admiro os Geomchis-nims. Nós conseguimos sair vitoriosos por pouco e, 

em seguida, a partir daí nós continuamos a nos mover em direção as planícies povoadas, lutando. 

Além disso, ontem nós encontramos um covil de monstros e como uma força punitiva, nós....” 

 Irene continuou a relatar indefinidamente. 

 “Yatz! Yatz!” 

 “Esses caras são meus”. 

 “Aqui vamos nós! Aqui vamos nós! Massacrem todos eles!” 

 Os gritos viajaram no campo de batalha violento. 

 Irene, neste momento, estava tratando os machucados dos Geomchis, que estavam 

esperando em linha. O número de pacientes era próximo de 35 pessoas. 

 Eles precisavam da magia divina de Irene, sem deixa-la ter uma pausa. 

 “Pelo poder do Espírito, por favor alivie ele do sofrimento, Hand of Treatment!25 Geomchi395-

nim, por favor tome cuidado”. 

 “Sim, obrigado”. 

                                                           
24 NT = mensagem privada. 
25 NT = Mão de Tratamento. 



 “Eu sou Geomchi44”. 

 “Gyaa!” 

 Irene gritou involuntariamente. 

 O corpo inteiro de Geomchi44 estava sangrando. 

 Ele estava quase nas portas da morte! 

 Foi surpreendente que ele não havia caído morto até agora, ainda mais quando ele soltou 

uma risada: 

 “Por que está tão tímida? Eu pensei que, se nós fôssemos nos machucar deveríamos vir 

aqui para tratamento, certo... bem, se você estiver ocupada, eu virei novamente”. 

 “Este não é o momento para dizer isso! Venha rapidamente então eu posso lhe ajudar”. 

 “Algo como isso não é muito. Eu ainda tenho 200 de vida restando. Não é um problema, 

você sabe”. 

 Sempre e onde quer que fosse, o lado fraco de um homem nunca pode ser mostrado. 

 Mesmo antes da morte, Geomchi44 manteve a sua imagem. 

 “Aumente a estamina deste corpo desgastado. Recuperação! Pelo poder do espírito, por 

favor alivie ele do sofrimento, Hand of Treatment!” 

 Irene conjurou com urgência. 

 Primeiro, foi para aumentar a estamina, em seguida, para recuperar a vitalidade. Esse era o 

caminho para efetivamente maximizar a eficácia da magia divina. 

 Porém, antes que ela pudesse trata-lo completamente, sua mana foi esgotada. 

 “Por favor espere. Eu continuarei a lhe curar depois que minha mana for reabastecida”. 

 “Não precisa, apenas enfaixe isso levemente porque parece que eles estão lutando 

novamente”. 

 “Desculpe-me?” 

 “Este último tanto de cura, você pode me enfaixar com bandagem e eu ficarei bem”. 

 “……” 

 O corpo de Geomchi44 ainda estava sangrando quando ele retornou para o campo de 

batalha. 

 Mesmo depois disso, ainda havia uma linha de feridos! E, da mesma forma, alguns deles 

que não estavam em condições críticas se enfaixaram enquanto aqueles foram curados. 
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