
Volume 12 

CAPITULO 1 - O Dia do Confronto 

 

 Finalmente era o dia de conquistar Todeum. 

 Mapan estava ansiosamente esperando pelo momento. 

 “Não importa o que, a missão precisa ser bem-sucedida”. 

 Já que o comerciante não participaria em combate ele estava muito desesperado. 

 Ele trouxe um vagão cheio de mercadorias do Continente de Versalhes para esta missão! 

 Se eles falhassem em conquistar Todeum, então o investimento daria em nada. 

 Até agora, enquanto caçava, ele comprava pilhagens para reabastecer seu bolso, mas aquilo 

estava aquém em comparação com as mercadorias que ele trocou e planejava vender. 

 “Eu não posso acreditar que a última cidade não teve impostos”. 

 No Continente de Versalhes, em cada cidade ele tinha que pagar pedágio e impostos sobre 

os negócios. 

 Mesmo em Morata ele teve que pagar imposto de renda e vários tributos sobre cada um de 

seus ganhos. 

 Além disso, as maiores áreas metropolitanas tinham tributos adicionais. 

 Dentre elas estava a Aldeia dos Orcs, onde o crescimento da sociedade era baseado em 

torno dos impostos. 

 Porém, os vampiros eram uma raça isenta de tributação. 

 Mapan tremeu de entusiasmo. 

 “Não importa quanto de lucro eu farei, não há imposto sobre ele”. 

 Mesmo na classe econômica, o assunto mais interessante para ele eram as leis de 

tributação. 

 Por exemplo, aqui está uma entrevista para uma companhia com fundamentos em torno do 

conhecimento (NT = provavelmente uma entrevista que ele fez na vida real). 

 “Atualmente, muitas pessoas têm diversas habilidades”. 

 “Um mestre em Língua Inglesa”. 

 “É raro achar pessoas sem 1~2 línguas estrangeiras”. 

 “Um excelente técnico em computação”. 

 “Conhecimento razoável em computadores deve ser em torno daquele dos estudantes do 

ensino médio”.  

 “Tem de ter estágio corporativo, atividades voluntárias, ter ganho prêmios em competições 

ou ter a força, todos são cruciais para o entrevistado”. 

 “O que você acha que é mais importante?” 

 Quando perguntado pelo entrevistador sobre qual é o aspecto mais importante de um 

empregado que está acima de tudo isso, ele diria: 

 “Evasão fiscal, precisa ser um especialista em evasão fiscal!” 

 “Hã?” 

 “Até agora, eu tive sucesso em nunca ter que pagar o meu imposto uma vez sequer”. 

 Esse era, de fato, o melhor talento para qualquer companhia! (NT = KKKKK, Mapan é um 

mini-Weed) 

 

*** 

 

 Hwaryeong tirou o vestido vermelho para vestir. 



 Junto com a exposição de seu corpo, havia joias luxuosas penduradas no vestido. 

 Ela virou-se com seu corpo e acenou com a cabeça. 

 “Com isso, não é nada mal”. 

 Dizer ‘não é nada mal’ não era o suficiente. Era uma magia poderosa para seduzir os 

homens! 

 Nenhum homem podia ter a força suficiente para erguer os olhos para aquilo. 

 “Laa. Lalalaa.” 

 Hwaryeong cantarolava e dançava junto com suas próprias músicas. 

 Ela estava dançando sua dança sedutora sob o luar. 

 O espetáculo misterioso e sedutor de se expressar era uma boa visão para contemplar, pois 

havia uma simples razão por trás de sua dança. 

 “Eu apreciei estar com Weed-nim em uma batalha em larga escala anteriormente. Desta vez 

também!”. 

 Era por Weed que ela dançou no luar. 

 Um ligeiro hábito dela antes de qualquer grande batalha. 

 Era algo que facilmente destruía uma atmosfera ruim.  

 

*** 

 

 No meio da noite, as três luas subiram acima de Todeum, Weed continuou em uma das 

pequenas colinas. 

 “Finalmente, é a hora para confronto”. 

 Ele teve a luz absorvida sobre a armadura negra de Talrok, o capacete negro nobre e 

elegante, a capa de vampiro e botas negras. 

 Dark Knight (NT = O Cavaleiro das Trevas). 

 O equipamento completo de um cavaleiro. 

 Weed levantou uma de suas pernas e a colocou sobre uma rocha, cerrou seu punho 

conforme ele posicionava seu cotovelo sobre sua coxa e olhou fixamente para baixo da colina. 

 Negligenciando o Reino dos Vampiros, Todeum. 

 A aparência uma dúzia de antigos castelos conectados uns com os outros era um espetáculo 

muito pitoresco. 

 A medida que o alvorecer se aproximava, as três luas: Pallun, Gorun e Seirun descendiam 

abaixo do horizonte. 

 Na verdade, já que o Sol não aparecia, a noite e o dia de Todeum não tinham nenhuma 

distinção um do outro. 

 Em certos momentos, onde as três luas atingiam seus picos, o luar claramente se 

assemelhava ao dia. 

 Desde então, o amanhã começava. 

 A luz de Seirun brilhava sobre a colina em que Weed permanecia. 

 Hwiyiing! 

 O vento soprou primorosamente. 

 Este era o momento pelo qual Weed esperou! 

 Nesta grande cena com tal atmosfera requintada, enquanto o vento suavemente fluía em 

seu caminho. 

 ‘Eu rapidamente tirarei vantagem deste momento’. 

 Weed, em sua forma mais elegante, esplendidamente tirou seu capacete. 



 “Huu.” 

 Weed formou um sorriso brilhante. 

 Seu cabelo estava sendo acariciado pelo vento, enquanto a capa agitava-se à vontade. 

 Com a garantia de uma batalha difícil pela frente ele imitou a elegância de um campeão: 

sozinho na solidão e com prazer! 

 ‘Tenho que saborear isso!’ (NT = kkkk Weed é muito nerd, antes eu achava que ele fazia 

essas poses só para aparecer bem no vídeo, mas ele realmente curte isso kkkk) 

 Ele manteve esta forma por um longo tempo enquanto ainda olhava fixamente para baixo da 

colina. Então, subitamente, ele desembainhou a sua espada com a mão direita. (NT = kkkkkkkk 

http://mngcow.co/wp-content/manga/cover/tbn/lms-cover_200x0.jpg - aposto que a cena é mais ou 

menos assim). 

 The Cold Lott Sword. (NT = A Espada Gélida Lott)  

 Dentro dela continha o espírito do gelo. A espada de gelo. 

 Com isso em mãos, seu dano infligido podia ser muito alto incorporado junto com o nível de 

Weed. A lâmina brilhou acentuadamente a partir do afiamento diário. 

 ‘Isso não é tudo’. 

 Não mão esquerda de Weed estava o Ancient Shield (NT = Escudo Antigo). 

 Um escudo forjado pelos melhores ferreiros dos Anões. 

 Um escudo feito a partir de mithril e ossos de monstros desconhecidos. 

 Os belos padrões originais esculpidos ficaram irreconhecíveis devido ao efeito do tempo. 

 O escudo desbotado era impossível de se reparar. 

 No entanto, era um item único de alta classe. 

 A fim de utilizar plenamente o escudo ele precisava aumentar suas estatísticas e nível para 

tirar proveito dele, mas era graças a sua habilidade intermediária em ferraria que ele foi capaz de 

usá-lo. 

 Além disso, ele também tinha um tesouro do Império Niflheim, o Bracelete de Baharan, mas 

em razão de ser um item de valor e de Weed cuidar excessivamente dele, junto com o fato de que 

seu braço ficava gelado, ele o removeu. 

 O glamour adicionado pelas joias finamente trabalhadas no bracelete não se encaixava em 

sua imagem. 

 “Isto é para o melhor”. 

 Weed com uma espada em uma mão e com o escudo em outra manteve-se como se o vento 

se apresentasse para ele. 

 Ele deliberadamente não vestiu as luvas brancas porque ela não combinava com esta 

imagem particular. 

 Ele queria exibir uma imagem carismática e foi de mãos vazias! 

 Weed abriu a sua boca. 

 “A armadura criada, a armadura eterna. No sol e na lua, através do vento e da chuva, vamos 

fazer uma armadura imortal através das batidas....” 

 Rumbing! (NT = som ressoando) Bang! Bang! Bang! 

 ‘Aparecendo apenas por um momento, apenas para ser vendida mais cara. Até onde isso 

pode ir? 3 moedas de ouro? Não, não, não..... agora ela vai custar muito.... deve ser pelo menos 

sete moedas de ouro’. 

 ‘Neste negócio, ela apenas se torna um déficit se eu for junto com o primeiro cliente’. 

 Ele esgueirou-se das três luas conforme a aurora emergia. 

 Weed desceu da colina para onde seus companheiros estavam reunidos. 

http://mngcow.co/wp-content/manga/cover/tbn/lms-cover_200x0.jpg


 Os olhos deles estavam avermelhados, parecia como se lhes faltasse a quantidade 

necessária de descanso.  

 Weed perguntou curiosamente: 

 “Alguma coisa aconteceu?” 

 “N...não. Não é grande coisa”. 

 Hwaryeong balançou sua cabeça, mas ela realmente teve um pesadelo ao amanhecer. 

 Pale, Maylon e Irene conectaram mais cedo do que eles prometeram devido à tensão.  

 Desde o amanhecer anterior, alguns reuniram suas ideias, enquanto outros estavam se 

aquecendo para entrar em forma. 

 Então, no meio de seu otimismo crescente, Weed cantou. 

 ‘O pior tom ensurdecedor de sempre!’ 

 ‘Que tipo de letras são essas?’ 

 Weed cantando era como um espinho apunhalando as mentes deles, mas aquilo não era 

nem mesmo o fim de tudo. 

 Ele cantou quatro canções no total! 

 Eles vagamente lembram as letras das duas primeiras. 

 Pouco tempo depois disso, eles estavam atordoados e não podiam lembrar de nada mais 

após isso. 

 “Eu estou indo colocar a capa ao vento”. 

 “Agitando-se como uma bandeira!” 

 “Eu posso dormir à noite com isso me cobrindo”. 

 “Nunca se deve lavá-la após o uso, porque quando você tentar usá-la para evitar os inimigos 

eles irão sentir o cheiro”. 

 “Sniff sniff”! 

 “O estranho odor da capa”. 

 “Mas... aquilo realmente aconteceu comigo”. 

 “……” 

 Ao fim das canções, o grupo manteve-se firmemente calado. 

 A partir de então, já era quase a hora de embarcar em Todeum, eles não viram o momento 

do aumento da pressão já existente com tal trivialidade.  

 Então, os Geomchis conectaram um após o outro. 

 A maioria deles conectou simultaneamente porque estava chegando a hora marcada. 

 “Vocês vieram, Mestre, Sahyeongs (NT = irmãos mais velhos)”. 

 “Sim”. 

 Geomchi fez um pequeno passeio relaxante e cumprimentou os membros. 

 Os olhos de Pale e Mapan arregalaram-se. 

 ‘É apenas Geomchi-nim, os outros serão sobrecarregados com a tensão’. 

 ‘Talvez ele esteja um pouco estranho, mas os outros divergirão apenas um pouco’. 

 Como de costume, Geomchi2 manteve o seu semblante honrado.  

 Geomchi3 e Geomchi4 pareciam um pouco animados. 

 “Isso será transmitido na TV?” 

 “Isso tornará as coisas um pouco mais difíceis para lutar”. 

 “Nós apenas mostraremos a eles como nós agimos”. 

 “Além disso, encontrem bons ângulos também”. 

 A transmissão de ‘Weed’! 



 A avaliação do show começou baixa, mas tê-lo como um programa regular na KMC Mídia 

foi um fato muito encorajador.  

 Os Geomchis estavam apreciando a situação. 

 Contudo, Zephyr olhou em volta de Weed com um rosto relativamente frustrado. 

 “A propósito, Weed-nim, eu não vejo Yurin-nim”. 

 Todo mundo veio, apenas Yurin era a única ausente. Portanto, a questão foi lançada. 

 Weed conscientemente assentiu de forma indiferente:  

 “Yurin não virá”. 

 “Hm?” 

 “Ela está passando um bom tempo em casa hoje”. 

 “……” 

 A ansiedade do grupo saltou. 

 ‘Então você escondeu a sua irmã desta missão!’ 

 ‘Se for o Weed-nim de costume, ele não faria isso’. 

 Na verdade, o pensamento deles não foi mal compreendido. 

 Weed esperava que esta batalha fosse ser realmente muito difícil. 

 ‘Reunidos aqui estão aqueles que sobreviveram’. 

 Weed pensou. 

 Quando eles chegaram pela primeira vez à Terra dos Vampiros, os Geomchis sozinhos eram 

cerca de 505 pessoas. 

 Junto com seus companheiros tais como Weed e Pale, totalizavam 516 pessoas, mas ao 

longo de cada uma das numerosas batalhas o grupo deles diminuiu em quase um terço. 

 Os Geomchis, sem considerar seus companheiros, decaíram para 353 e a segurança dos 

outros colegas não podia ser garantida. 

 Já que, em primeiro lugar, faltava poder de ataque para Seechwi e Mapan, eles encarariam 

todos os tipos de riscos. 

 Com a batalha iminente em mente o silencio se arrastou, já que ninguém estava falando. 

 “Por favor, confiem em mim. Eu vejo que muitos de nós sairemos vivos”. 

 Enfrentando a determinação cruel de Weed, os corações de Maylon e Seechwi tremeram 

um pouco. 

 ‘Está acontecendo’. 

 ‘Finalmente eu posso ver o verdadeiro aspecto do Deus da Guerra’. 

 No Continent of Magic (NT = Continente da Mágica, antigo jogo que Weed jogava), todas as 

missões e masmorras caíram para o lendário Weed! 

 Agora, Weed estava para derrotar Todeum. 

 

*** 

 

 Weed fez um café da manhã extraordinariamente vigoroso. 

 “Eu comerei bem” (NT = isso é um ditado comum lá na Coreia, segundo a versão americana). 

 “Sim. Aprecie sua comida. Esta talvez seja nossa última refeição neste lugar”. 

 “……” 

 Até agora, ele tinha feito comidas consideravelmente saborosas com ingredientes de baixa 

qualidade, mas esta refeição foi feita com ingredientes avançados, que foram mais difíceis de se 

obter. 

 Habilidade de culinária no nível intermediário 6! 



 Nesta Terra de Vampiros, tendo de cuidar dos Geomchis, a culinária apressada e vívida 

finalmente forneceu-lhe o nível intermediário 6. 

 O segredo de ter um maior nível de habilidade era simplesmente trabalhar nela, fazendo as 

tarefas. 

 Enquanto atravessava a estrada ele olhou para as ervas entre a grama selvagem. 

 À medida que ele continuava fazendo aquilo, sua Herbal Skill (NT = Habilidade com as 

ervas), subitamente, também subiu para o nível intermediário 9. Tendo a habilidade a este nível ele 

podia até mesmo encontrar e desenterrar batatas doces escondidas profundamente com a crosta. 

 Ademais, sua habilidade de artesanato atingiu o nível avançado 4 neste lugar. 

 Weed derramou tudo isto dentro daquela refeição preparada! 

 Com a combinação de vários materiais avançados coletados, nada produzido podia ser 

melhor do que aquele mingau. 

 

Seu corpo tem se alimentado a partir de uma comida muito boa. 

Estamina aumentou por 40%. 

HP aumentou por 25% 

Mana aumentou por 13%. 

Força elevou-se em 36 pontos. 

Agilidade aumentou em 22 pontos. 

Resistência à venenos aumentou por 36%. 

Estamina não irá cair. (NT = Nota do Patrick: que efeitos roubados. Nota do barafael: 

kkkkk concordo, eles tinham que ter um cheat para aguentar uma luta contra um mob o 

dobro do nível deles, se eu pego um mob 4 níveis acima do meu no lineage2 eu levo 

espanco, imagina um com 200 níveis acima) 

 

 Os materiais contidos em cada tigela estavam em gritantes 53 moedas de ouro! 

 É desnecessário dizer que isto era a comida mais cara que Weed já tinha preparado. 

 Nas cidades, os ingredientes custariam cerca de 200 moedas de ouro para começar a fazer 

esta refeição, mas aqui, os materiais foram coletados através da caça. 

 Os efeitos dados eram um claro indicador dos preciosos recursos que foram para dentro do 

alimento. 

 O aroma da refeição derretia conforme ela entrava na boca e espalhava seu sabor 

meticulosamente. 

 Neste ponto, Weed tirou uma garrafa. 

 “Aqui está uma garrafa para beber”. 

 Uma bebida feita a partir das frutas da montanha e de ervas! 

 Embora não tenha se passado o tempo necessário para que ela fermentasse bem, já que 

foi feita aqui em Todeum.  

 No entanto, cada um dos Geomchis tomou uma dose. 

 Pale, Zephyr e os outros membros do grupo não beberam, já que eles estavam totalmente 

tensos. 

 Esta foi a primeira vez que eles tinham encontrado uma missão de grau de dificuldade ‘A’. 

 Quer fossem os Pegasus (NT = Pégaso) ou os Unicorns (NT = Unicórnios), individualmente 

eles ainda eram monstros muito poderosos.  



 Eles estavam imaginando eles mesmos indo enfrentar tais monstros, mas eles não 

perceberam que a tensão adicionada junto com estes pensamentos os endureceria ainda mais no 

meio da batalha (NT = Nota Patrick: no sentido de piorar a batalha quanto mais o tempo passar). 

 Eles não podiam beber a bebida porque eles já estavam totalmente tensos. 

 Em combate, assim como estatísticas e habilidades, ter moral era importante. 

 Com tantas pessoas reunidas juntas para lutar, eles não podiam ignorar os fatores 

psicológicos do grupo. 

 ‘Todo mundo parece estar nervoso’. 

 Maylon disparou uma pergunta em direção a Weed para tentar reforçar a moral deles: 

 “Weed-nim, eu tenho estado curiosa a respeito de uma coisa. Você se importa se eu 

perguntar?” 

 “Não”. 

 “É a respeito daquela época no Continent of Magic, o labirinto da Ilha Ibanpolten”.  

 Weed lembrou-se vagamente deste episódio. 

 ‘Era o lugar de aprisionamento de um Archdemon (NT = Arquidemônio – entidade espiritual 

elevada que na hierarquia do inferno atua como um líder do exército infernal, assim como os 

arcanjos seriam os líderes do exército celestial: https://en.wikipedia.org/wiki/Archdemon)’  

 Era um lugar muito famoso no Continent of Magic. 

 Era o mais desagradável dos labirintos que permaneciam invictos até Weed superá-lo! 

 Era um labirinto incompreensível que não permitia a Weed outra tentativa depois que ele 

tivesse terminado de explorá-lo. 

 “Então, como você conseguiu entrar nele?” 

 Maylon estava esperando uma grande resposta. 

 Ela imaginou que se eles ouvissem a aventura de Weed um pouco, ela acalmaria o estado 

de espírito do grupo. 

 Weed tinha uma resposta simples: 

 “Você sabia que esse labirinto tinha muitos ratos de esgoto no porão?” 

 “Sim. Ele estava infestado com grandes ra... de jeito nenhum?” 

 “Eu entrei por meio desses esgotos”. 

 “……” 

 A resposta foi muito simples! 

 Esta era uma solução muito simples a se obter. 

 Maylon teve que jogar outra pergunta. 

 “Você lembra do Inferno Skeleton King (NT = Rei Esqueleto do Inferno)?” 

 Skeleton King! 

 Um monstro com um corpo de ossos e chamas ardentes que o abrangiam. 

 “Esse era outro monstro que Weed-nim matou. Ataques físicos formidáveis, bem como 

defesa mágica enorme, de forma que ele era esperado estar ao nível de dragões. Ele foi 

considerado como o pior dos monstros. Como você lidou com ele?” 

 “Eu o mergulhei em água para mata-lo”. 

 “…………” 

 Maylon caiu ferozmente depois de suas tentativas inúteis. 

 No entanto, se ela soubesse dessas situações ocultas sob eles, ela não pensaria que podia 

ser tão insignificante. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Archdemon


 Ele teve que fazer o mapeamento detalhado de todos os lugares, tudo para prever onde o 

Archdemon foi selado, apenas para localizar a entrada mais próxima daquela localidade e foi nada 

menos do que uma entrada de esgoto! 

 O Skeleton King também, depois de aproximadamente uma dúzia de mortes para descobrir 

a sua fraqueza, ele finalmente foi capaz de arrastá-lo para o lago. 

 As razões para os sucessos de Weed foram através de minuciosas investigações e 

preparações. 

 Embora tenha sido fácil dar uma resposta imediata enquanto deixava de fora muitos dos 

passos intermediários, na verdade, ele sofreu muito durante todo o processo. 

 ‘Independentemente disso, foi muito mais fácil do que tentar sobreviver na vida real’.  

 Para Weed, quaisquer missões dadas não eram tão difíceis.  

 Elas eram muito mais fáceis em comparação a ele ser um estudante desistente tentando 

cuidar de sua avó doente e de sua irmã mais nova. 

 Com nenhuma formação educacional, sua folha de pagamento não era muito alta. 

 A carga de trabalho, os riscos e ser vil. Seu salário iria ser cortado imediatamente a partir de 

qualquer uma dessas simples razões! 

 Ele até mesmo teve que competir com trabalhadores estrangeiros. (NT = a história é uma 

ficção sim, mas a carga horária dos trabalhadores asiáticos é tida como uma das piores do mundo, 

seja no Japão, Coréia ou China, os caras sofrem demais e nós aqui reclamamos de trabalhar 8 

horas por dia e ainda coçando o saco, complicado). 

 As missões são muito simples em comparação àquele mercado de trabalho! 

 Talvez se fosse uma missão de dificuldade ‘S’, poderia se igualar!  

 Comparado a vida real, fazer missões era uma troca relativamente simples. 

 O café da manhã estava terminado. 

 Weed levantou-se de seu lugar. 

 “Todos vocês estão preparados?” 

 “Sim”. 

 O grupo assentiu com a cabeça lentamente. Independentemente do nível de confiança 

deles, eles não podiam deixar de ir. 

 “Agora vamos nos mover. Todos devem tomar conta de si mesmos”. 

 Finalmente, Weed conduziu o grupo completamente tenso através dos portões. 

 Dentro das extensões dos castelos reunidos em Todeum, os Unicorns e Pegasus estavam 

voando. 

 Eles saltariam de telhado em telhado e, algumas vezes, eles iriam zumbir na praça (NT = é 

uma descrição do que os pegaso e unicórnios estão fazendo).  

 “Eu estou preparado para isso”. 

 Geomchi2 disse solidariamente. 

 Ele viu a abundância de monstros, mas seu objetivo era ataca-los de qualquer forma. 

 Esta foi a razão pela qual o grupo, mais do que antes, atingiu seu ápice: para enfrentar o 

que podia ser chamado de poder supremo. 

 Tendo apenas visto o que ele (NT = Geomchi2) viu como objetos de terror diante dele. Afinal, 

era o momento de lutar. 

 Porém, Weed balançou a sua cabeça. 

 “Este não é o lugar. Há um terreno de caça melhor”. 

 “Onde?” 

 “Você saberá quando nós chegarmos lá”. 



 Weed agachou-se próximo do chão e rastejou de quatro. 

 Portanto, seu grupo fez a mesma coisa. Mais de 300 pessoas movendo-se em uníssono, 

rastejando no chão. 

 Ppalppalppalppal! 

 Todos estavam rastejando a uma velocidade formidável. 

 Foi usada duas vezes a quantidade de estamina se comparado à corrida, mas todos 

tentaram o seu melhor para manterem-se. 

 “Heokheok! Bem Weed-nim.....” 

 Mapan estava lutando para seguir em frente, pois ele era um comerciante, ou seja, uma 

classe realmente fraca quando se trata de habilidades de combate. 

 Era um preço alto a se pagar por sua elevada quantidade de sabedoria. 

 Em primeiro lugar, exceto conhecimento, sabedoria e carisma, a maioria de suas estatísticas 

foram dispensadas, mas já que ele ganhou um pouco de estamina da refeição, ele mal era capaz 

de manter-se ziguezagueando ao redor. 

 Mapan perguntou enquanto relaxava: 

 “Eu não sei por que nós temos que ziguezaguear de beco em beco”. 

 Weed absolutamente não pegou a rua principal. 

 Tão logo eles passaram pelo portão, ele passou através de uma passagem onde havia 

muitas caixas vazias empilhadas umas sobre as outras. 

 Ele apenas usou becos extremamente estreitos entre os que estavam lá. 

 Weed falou em voz baixa: 

 “Se você olhar atentamente para o comportamento dos animais, há muito a se aprender”. 

 “Huh?” 

 “Eles sabem de muitas leis de sobrevivência para viver uma vida longa, então eles têm 

muitas vantagens sobre você”. 

 “Então agora, que tipo de animal nós iremos copiar para sobreviver?” 

 “Barata”. 

 “……” 

 Não um leão ou um tigre, Weed estava indo aprender a partir de uma barata! 

 Assim, eles estavam se movendo como o inseto com a maior taxa de sobrevivência. 

 Syaysyasyaysyasyak. 

 Os dois braços e pernas se moviam muito rapidamente. 

 Sua cabeça moveu-se violentamente de um lado para o outro, como se fosse uma antena 

móvel. 

 Seus olhos moviam-se constantemente para determinar se havia um monstro se 

aproximando. 

 Felizmente, graças ao esforço colocado nisso, eles não encontraram qualquer monstro e 

foram capazes de chegar ao seu destino. 

 O primeiro destino foi o castelo negro do vampiro Tori! 

 O grupo entrou no castelo e foi com segurança para o porão. 

 Com a tensão diminuindo um pouco, Pale perguntou enquanto ele tomava um fôlego. 

 “Ufa! O que é este castelo?” 

 Weed respondeu com simplicidade: 

 “Este é o lugar onde eu encontrei Tori e esta também é sua casa. Nossa primeira batalha é 

aqui. Sahyeongs, por favor tirem seus arcos”. 



 Geomchi, os instrutores e todos os estudantes tiraram os arcos excessivamente grandes 

que eles receberam de Weed. 

 “Você está falando disso?” 

 Geomchi tinha o maior arco. 

 Então, de Geomchi2, Geomchi3, em diante, o tamanho ficou menor e menor. 

 Até mesmo os arcos tinham classificações! 

 Só depois que Pale e Maylon entenderam o porquê. 

 Os arcos pareciam ser muito grandes e lentos, tornando-os difíceis de usar, mas isso não 

importava já que eles estavam indo para lutar dentro de um castelo. 

 Seriam inconvenientes de usar durante combate, mas junto com um escudo, eles serão 

capazes de sobreviver. 

 Weed olhou para seu corpo coberto de sujeira, em seguida, ele removeu sua Armadura de 

Talrok, a Cold Lott Sword, o Ancient Shield e os limpou na velocidade da luz. 

 “Ah! Isso. Por favor tirem seus escudos”. 

 Cada um dos Geomchis retirou os escudos que podiam cobrir o corpo inteiro deles, os quais 

eles tinham equipado. 

 Era difícil dizer se a forma e o uso dos escudos eram bons ou não. 

 Eles podiam desviar a aproximação das flechas de seus inimigos quando equipados, além 

de que aumentavam a defesa deles por pelo menos 50%. 

 O problema era que eles estavam com armas de duas mãos, o que, junto com a 

incapacidade para equipar espadas, reduzia dramaticamente a agilidade deles. 

 “Espada vá, brilhe armadura, brilhe escudo!” 

 Ele usou a habilidade de ferraria! 

 As armas dos Geomchis e dos outros companheiros foram afiadas e as armaduras polidas. 

Ainda que temporariamente, as estatísticas aumentaram através deste recurso. 

 “Está finalizado. Então, Irene-nim, por favor abençoe o grupo”. 

 “Sim. Para lutar contra o perverso e o mal, por favor, deixe sua força atingir o pico, Abençoai!” 

 O corpo de Weed e dos Geomchis estava coberto em um leve brilho divino. 

 Os Unicorns e Pegasus atravessaram o caminho deles para dentro do porão através da 

porta. 

 Devido ao fato deles serem criaturas feitas a partir da magia divina, eles podiam sentir 

sempre que magia divina fosse usada a certa distância.  
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