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CAPÍTULO 2 - Expedição à Todeum 

 

 10 Unicorns1 e 12 Pegasus2 romperam através da porta e penetraram adentro. 

 “Hihihing!” 

 “PeureungPeureung!” 

 Passado pouco tempo e com a tensão como velocidade eles galoparam em velocidade. 

 Dadak dadak ddadadadadak! 

 No alcance de um ou dois passos, eles ganharam uma tremenda aceleração com cada 

galope, um após o outro. 

 Estes monstros parecidos com cavalos podiam ser considerados velocistas a longo prazo! 

 Em comparação ao tamanho dos cavalos comuns, aquelas criaturas divinas eram quase 

duas vezes maiores e, com o vapor saindo de seus focinhos, eles galoparam com raiva em direção 

ao grupo. 

 Não era um exagero dizer que o porão do castelo era quase tão grande quanto uma praça 

decente, com caixas vazias e pilares colocados como obstáculos. Contudo, eles foram quebrados 

em pedaços antes da aterrorizante investida. 

 Kuruereung kwashang! 

 Kwareureureung! 

 O castelo inteiro tremeu a partir do tremor do chão. 

 Weed já tinha antecipado a chegada dos Unicorns e Pegasus devido ao aguçado sentido 

deles à magia divina, mas ele não esperava uma investida deste calibre. 

 Mesmo assim, ele respondeu imediatamente: 

 “Sahyeongs3 dividam-se em 5 unidades: a primeira com os nomes até o Geomchi100; a 

segunda unidade até o Geomchi200; a terceira unidade até o Geomchi300; assim por diante. Mestre 

e os quatro instrutores estarão comandando cada unidade. Uma das cinco unidades, por favor, 

imediatamente vá e bloqueie a investida dos inimigos!” 

 As palavras de Weed ecoaram terrivelmente. Com 70 dos atuais membros do grupo sob o 

comando de Geomchi5, eles avançaram sobre a investida com seus escudos. 

 “Vamos nos mover para lutar!” 

 Os Unicorns e Pegasus, à uma velocidade apavorante, encurtaram a distância em um 

instante. 

 Através dos recursos dos escudos, os Geomchis tentaram bloquear a investida deles. 

 Estas criaturas divinas eram muito mais assustadoras e maiores do que os cavalos normais! 

 Eles romperam através da barreira e ainda estavam correndo em um ritmo alarmante, mas 

mais envolvidos a fim de preveni-los4. 

 Quer eles fossem corajosos ou apenas simplórios, os Geomchis repetidamente sucederam 

para realizar as medidas de prevenção aos monstros. 

 Mesmo se eles não pudessem parar a corrida de pequena distância e sofressem um grande 

dano em troca, não havia hesitação vindo de qualquer um deles. 

 Weed também saiu correndo com seu Ancient Shield5 em mãos. 

                                                           
1 NT = Unicórnios. 
2 NT = Pégaso. 
3 NT = irmãos mais velhos. 
4 NT = prevenir a barreira dos Geomchis. 
5 NT = Escudo Antigo. 



 Embora ele pudesse ter esperado em segurança na retaguarda, ele queria checar 

diretamente o dano infligido destas criaturas. 

 Com sua defesa e resistência, Weed era o melhor para tomar um golpe e se ele não pudesse 

pará-los, ninguém mais poderia. 

 Weed correu e emitiu uma segunda ordem: 

 “Romuna-nim, use um feitiço! Eu não preciso de qualquer magia forte, por favor, apenas 

torne o chão lamacento”. 

 “Entendido”. 

 A especialidade de Romuna era magia ofensiva de fogo, mas ela adquiriu um conjunto de 

habilidades secundárias com seus poucos pontos extras. 

 O conjunto estava completo com a adição de uma habilidade bastante inútil chamada Water 

Clay6. 

 “Água, umedeça a terra molhada e drague os pés do inimigo. Water Clay!” 

 Romuna lançou sua magia e o chão transformou-se em um pântano úmido. 

 As defesas mágicas destas criaturas divinas eram enormes. 

 Mesmo se eles fossem atacados, eles eram impenetráveis a isso.  

 Porém, este não era um ataque direto neles. Neste caso foi para influenciar o meio ambiente 

ao redor deles. 

 Peureureung! 

 Peuhing! 

 Os Pegasus e Unicorns estavam afundando seus cascos dentro da terra e, em razão disto, 

eles desaceleraram um pouco. 

 Se eles fossem monstros mais fracos, eles estariam tropeçando e caindo sobre si mesmos, 

mas isto apenas os deixou mais enfurecidos. 

 Pouco tempo depois eles tentaram novamente alcançar a sua velocidade anterior. 

 Os Pegasus procuraram estender suas asas. 

 Os Unicorns e Pegasus planejaram decolar deliberadamente para escapar de terem seus 

cascos solidificados dentro do chão. 

 Seus corpos tornaram-se duas a três vezes maiores com as enormes asas brancas! 

 Pureukpureuk! 

 O alvo deles era Weed e a unidade de Geomchi. 

 Weed, na eminência de ser abalroado, fechou seus olhos. 

 

Você usou Cold Eyes7 

Você não pode ver nada, mas o sofrimento e dor desaparecem. 

 

 Kwakwakwang! 

 O rugido das colisões! 

 O forte impacto propagou-se inteiramente pelo corpo de Weed e sua HP caiu pela metade. 

 

Você sofreu um ataque altamente letal. 

                                                           
6 NT = Água Barrenta. 
7 NT = Olhos Frios. 



 

 Devido à natureza do Escultor, sua HP não era elevada, então mesmo se ele tivesse alta 

defesa o preço tomado por ele foi caro. 

 Neste caso, metade de sua força vital tinha sido reduzida. 

 Comparado ao dado tomado por Weed, os estudantes não se saíram melhor. 

 Tanto quanto 12 estudantes, depois da colisão, tornaram-se cinzas e desapareceram. 

 Eles não podiam subestimar a investida dos Unicorns e Pegasus! 

 Dos 12 estudantes, durante o confronto do momento com seus escudos em frente deles, 

alguns foram atingidos com força e perderam as suas vidas; outros sobreviveram por um breve 

momento, antes de uma vez mais serem atingidos por algo à medida que os monstros se viraram 

para dar outro golpe. 

 Ao lado dos 12, graças ao fato de que eles não foram diretamente atingidos pela investida 

dos Unicorns e Pegasus, outros foram capazes de sobreviver. 

 O ataque foi tão desastroso quanto ser atropelado por um carro. 

 Para os estudantes que bloquearam, todos os escudos foram danificados, sem exceção. 

 Os escudos de aço, feitos pela habilidade de ferraria intermediária nível 3 de Weed, 

excederam seus limites e quebraram com o impacto direto.  

 Não terminou aí para Weed, que foi afetado além da redução de vitalidade depois de ter 

recebido o golpe. 

 

O grande impacto lhe colocou sob o estado de confusão/atordoamento. 

Por 8 segundos é impossível se movimentar. 

36% de diminuição no poder de ataque. 

23% de diminuição na defesa. 

Não pode usar qualquer habilidade. 

 

 Ele estava atordoado. 

 Para Weed, ao longo de seu histórico em batalhas, aquilo raramente acontecia. 

 Ele foi para, deliberadamente, tomar um golpe. 

 Aqueles que ele viu que não exibiam suas partes vitais tampouco permitiam que quaisquer 

ataques viessem pela retaguarda. 

 Então o empurrão veio a partir dos Unicorns, o qual continha uma grande quantidade de 

força, parando-o e o atordoando. 

 Isso o colocou sob uma situação muito perigosa, mas os Unicorns e Pegasus não ficaram 

isentos a partir do confronto. 

 A reciprocidade dos impactos no conflito também golpeou as criaturas para fora do local do 

impacto. 

 Mesmo com a força deles sendo muito mais elevada do que esperado, Weed ficou mais 

vigilante à medida que ele os observava. 

 Jjijijik. 

 Uma rachadura fina espalhou-se sobre o Ancient Shield. 

 

A durabilidade do Ancient Shield decaiu por 1. 



 

 Um item único impossível de se reparar! 

 Esperava-se obter, pelo menos 1.000.000 de won8 a partir do Ancient Shield! 

 Ele queria deleitar-se com a estreia do escudo precioso e agora a durabilidade do Ancient 

Shield tinha caído por 1. 

 “Você ousa.... meu dinheiro....” 

 O espírito de luta de Weed se enfureceu. 

 “Preparem-se para atirar flechas!” 

 Cheochoechoek! 

 Os Geomchis e Pale, junto com Maylon puxaram a corda dos arcos tão forte quanto eles 

puderam ao gesto de Weed. 

 Desnecessário dizer, o alvo deles eram os Unicorns e Pegasus! 

 Graças ao sacrifício voluntário da quinta unidade, os monstros estavam de pé no lugar, sem 

se moverem. 

 A distância restante entre eles era de 20 metros. 

 Eles estavam próximos o suficiente para tomar um fôlego. 

 “Fogo!” 

 As flechas lançadas voaram direto em direção ao alvo deles. 

 Devido ao tamanho anormal do arco, as flechas enormes atiradas pelos Geomchis emitiram 

vapores à medida que elas voaram9. 

 Essas flechas podiam até mesmo serem confundidas com algo disparado por uma Siege 

Weapon10, as quais atingiram o corpo dos Unicorns e Pegasus.  

 “Puheeeheng!” 

 As criaturas divinas gritaram e cambalearam conforme eles receberam as flechadas. 

 Os Geomchis pegaram a profissão de artistas marciais, ou seja, com quaisquer armas eles 

seguiam a mesma proficiência de habilidade. Agora eles estavam distribuindo danos com seus 

arcos, os quais eram igualmente tão fortes quanto suas espadas. 

 O nível dessas criaturas era, explicitamente, maior do que 400, enquanto perto de 280 

Geomchis estavam atacando com flechas. Não pode ser dito que não causou danos. 

 Contudo, nem um único monstro havia sido morto ainda. 

 Os Pegasus, que pareceram ter sofrido mais, ainda estavam em boa forma com ¾ de suas 

vidas restando. 

 Depois de uma série de ataques, Weed exclamou: 

 “Todos peguem suas espadas. Nós estamos atacando!” 

 Todos os Geomchis abandonaram seus arcos e correram até as divindades com suas 

espadas em punho. 

 “MORRAMMMM!” 

 “Eu vingarei vocês, irmãos!” 

 Eles brandiram suas espadas e lutaram a curta distância. 

 A maior fraqueza dos Unicorns e Pegasus! 

 Junto com o tamanho elevado deles e de sua alta afinidade a magia elemental, eles também 

podiam voar. 

                                                           
8 NT = U$ 800,00 – cotação de janeiro de 2016. 
9 NT = kkkk eles não atiraram flechas, eles praticamente atiraram lanças com um arco. 
10 NT= uma arma de cerco em guerra - http://i.imgur.com/LFwVYKY.jpg - já fico imaginando uma ballista. 

http://i.imgur.com/LFwVYKY.jpg


 Embora inigualáveis, com o solo os impedindo e a esta distância, eles tinham muito menos 

capacidade de combate. 

 “Não lhes permita espaço!” 

 “Bloquei-os. Mantenham eles próximos!” 

 Os Unicorns estavam ficando selvagens e em um alvoroço. 

 Eles davam coices com seus membros dianteiros e traseiros, mordendo com suas bocas e 

até mesmo empurrando com suas cabeças. 

 Os Geomchis estavam rolando no chão, virando de um lado para o outro e movendo-se em 

círculo para desviar dos ataques. 

 Descobrindo que os ataques frontais foram sem sentido, eles se focaram em atacar as coxas 

e a garupa11 pelas laterais. 

 “Keoeoeok!” 

 “Realmente fortes esses caras!”  

 Relinchos eclodiram aqui e ali. 

 Nenhuma dessas criaturas divinas tinha perdido a vida. 

 Não importava quanto eles atacavam, as criaturas eram muito fortes, mesmo com um grupo 

de Geomchis os atacando. Além disso, havia mais criaturas. 

 Com 22 dessas criaturas com níveis maiores do que 400, eles não podiam se dar ao luxo de 

irem todos em apenas uma. 

 Então, Hwaryeong deu um passo à frente. 

 “Enchanting Dance!”12 

 Sua especialidade, a Dança Bubi Bubi13. 

 Os Unicorns esbravejantes começaram a dançar para lá e para cá junto com ela. 

 A visão era perigosa do ponto de vista de outra pessoa, mas, surpreendentemente, ela 

estava segura. 

 “Uma linda mulher. Kihihing!” 

 Ao redor dela, os Unicorns outrora rebeldes tornaram-se tão dóceis quanto cordeiros. 

 As mulheres são tóxicas para os Unicorns! 

 Capturados no charme formidável de Hwaryeong, eles silenciosamente fecharam seus 

olhos. 

 “Felizes. Kihihihihihing!” 

 Ela foi capaz de aquietar a capacidade dos inimigos com sua dança fascinante. 

 Eles sorriram com prazer e ficaram paralisados. 

 Tendo posto três Unicorns para dormir, ela foi em direção a um Pegasus nas proximidades. 

 ‘Talvez isto não funcione nos Pegasus’. 

 Talvez ela fosse chutada uma vez e morresse instantaneamente. 

 Sendo uma dançarina com defesa ineficiente, o ato de dançar entre os monstros era um 

risco incrível, mas foi o mesmo em relação aos Pegasus. 

 “Kiheheheng!” 

 Um sorriso muito gratificante surgiu e mesmo os seus dorsos balançaram para lá e para cá! 

                                                           
11 NT = nádegas. 
12 NT = Dança Encantadora. 
13 NT = Bubi Bubi significa, basicamente, tocar ou esfregar duas coisas uma contra a outra e ficou conhecido 
na música pop coreana, após uma série de artistas aparecerem com o termo - 
https://youtu.be/ZWn8rfnk0J8?t=658. 

https://youtu.be/ZWn8rfnk0J8?t=658


 Quer sejam homens, lobos ou cavalos, todos aqueles do gênero masculino têm as mesmas 

tendências. 

 Depois de ter colocado mais dois Pegasus para dormir, ela ficou sem estamina e sentou-se. 

 Depois disso, a batalha não ficou mais fácil. 

 A diminuição no número das criaturas ativas foi conveniente, pois os grupos foram capazes 

de aumentar para realizar a investida. 

 “Corte suas pernas! Não deixem ele se mover!” 

 Geomchi3 gritou. 

 Embora dúzias de ataques desembarcassem no corpo, os resultados foram inconclusivos 

por causa do couro espesso das criaturas, que se parecia com uma armadura.  

 Porém, cada vez que eles atacavam os tornozelos e as coxas, os Unicorns e Pegasus se 

contorciam de dor. 

 “Aqui está a fraqueza!” 

 “Concentrem-se nas pernas!” 

 Os Geomchis estavam lutando bem, mas esta tática os colocava em uma situação vulnerável 

tal como serem incapazes de desviar dos coices e eles foram atingidos ao ponto de ficarem à beira 

da morte.  

 Então, sempre que isso acontecia, Irene arriscava-se e se aproximava para ajudar aqueles 

que precisavam de tratamento. 

 Enquanto isso, Weed recuou e avaliou a situação. 

 ‘A probabilidade’. 

 Com os danos significativos de mais cedo, ele viu que eles podiam não ser capazes de 

vencer. 

 Se isso não tivesse sido bom em tudo, ele teria dado uma ordem para recuar imediatamente. 

 Contudo, com aquela queda peculiar na durabilidade do Ancient Shield, ele queria pegar o 

bastardo que fez aquilo14! 

 Entretanto, ele não podia dizer se a caçada podia ser bem-sucedida ou não, mas as criaturas 

estavam sofrendo danos significativos. 

 Foi graças ao fato de que os Geomchis estavam se agarrando neles como parasitas que a 

vitalidade e estamina das criaturas foram gradualmente se enfraquecendo. 

 ‘Podemos ganhar’. 

 Weed estava confiante. 

 “Não parem a investida. Não os deixe lançar magia ou invocar os elementos! Nós podemos 

ganhar se nós os impedirmos de fazê-lo!” 

 Os gritos de Weed pararam tudo e deram esperança aos Geomchis 

 “Eu sei!” 

 “Keuheuheuheu.” 

 “Parece que esses bastardos são a nossa refeição”. 

 Os Geomchis não duvidavam das palavras de Weed. 

 Eles experimentaram isso através de muitas aventuras e estavam preparados para colocar 

a teimosia dele15 antes do julgamento deles próprios16. 

 Embora confiassem completamente nas palavras de Weed, eles ainda acreditavam. 

 ‘Weed é confiável em tudo, exceto nas transações envolvendo dinheiro!’ 

                                                           
14 NT = kkkkkk o cara não recuou por vingança ao escudo. 
15 NT = Weed. 
16 NT = Geomchis. 



 A completa confiança! 

 Ademais, os Geomchis sentiram algo à medida que eles continuaram a batalha. 

 ‘O movimento deles está cada vez mais lento’. 

 ‘Nós podemos fazer isso’. 

 Os Geomchis, sem um único pensamento mal orientado, fortemente concentraram-se nos 

monstros pelos quais eles estavam responsáveis. 

 Apenas nesta situação, em que eles estavam totalmente preocupados com a batalha, que o 

verdadeiro talento deles brilhava. 

 Nesta circunstância, era mais difícil para Weed. Era uma batalha de comprometimento total 

que precisava de todos os tipos de poder.  

 “Tori! Death Knight17 Van Hawk!” 

 “Presente!” 

 O manto do Lorde Vampiro Tori agitou-se conforme ele se aproximava a partir da retaguarda. 

 Apesar de já terem liquidado a relação entre eles, eles entraram em uma trégua temporária 

até que Todeum retornasse ao normal. 

 O Death Knight Van Hawk também apareceu com sua armadura em uma nuvem de fumaça. 

 Tendo Weed retirado seu capacete, um monte de sentimentos misturados despertou nele. 

 “Primeiro peguem o cara à direita”. 

 “Entendido”. 

 O Death Knight e Tori responderam brevemente e moveram-se em direção ao inimigo. 

 “O cara à direita. Segure o cara mais à direita”. 

 “Sim”. 

 “Okay.” 

 Pale e Maylon responderam claramente um após o outro e focaram suas flechas nos 

Unicorns à direita. Weed também usou o seu Arco de Yeurika e focou-se nos alvos. 

 Eles atiraram flechas consistentemente conforme eles consumiam constantemente a HP dos 

Unicorns. 

 Com a ajuda de Tori e Van Hawk, o primeiro dos Unicorns caiu. 

 “Hihing!” 

 O corpo equino do Unicorn caiu bruscamente no chão fazendo um som alto. Em seu lugar, 

chifre, couro, joias e joelheira foram derrubados. 

 Os olhos de Weed examinaram o espólio como um rastilho de pólvora. 

 ‘Joelheira: 220 moedas de ouro; Joias: com uma média de 103% para venda seriam 400 

moedas de ouro; 7 peças de couro: 325 moedas de ouro; Chifre: oito destes com mais 2000 moedas 

de ouro em outros materiais e eu posso fazer um Arco de chifre de Unicorn. O preço mínimo para 

vende-lo seria de 5.000 moedas de ouro e se ele terminar sendo um item único valerá 78.000 

moedas de ouro. Apenas o chifre fica sozinho 945 moedas de ouro!’ 

 Os olhos de Weed foram consumidos pela ganância. 

 O nível dos Unicorns era muito alto, mas, geralmente, eles não eram monstros que podiam 

ser encontrados em masmorras. 

 Ninguém já havia caçado essas criaturas divinas em Todeum anteriormente! 

 A taxa de derrubada de itens deles ainda estava fresca. 

 Neste caso, ele era capaz de obter mais itens. 

                                                           
17 NT = Cavaleiro da Morte. 



 Além disso, há muito era conhecido que os Unicorns frequentemente derrubavam muitos e 

bons itens.  

 Com tais condições, era altamente provável para eles esperarem mais. 

 “Se nós caçarmos os Unicorns, cada um de nós pode comprar 3.118.500 de pães de 

cevada!”18. 

 Apenas quando era sobre cálculo monetário que a mente dele19 trabalhava tão rápido! 

 “Heoeok, tanto pão de cevada”. 

 “Vamos pegar todos eles!” 

 “Woooooooo!” 

 “De agora em diante, nós podemos dizer adeus à fome!” 

 A motivação dos Geomchis incendiou. 

 Weed, da mesma forma, desequipou o seu arco e correu em direção ao campo de batalha 

com sua espada. 

 Apenas isso foi suficiente como um comando. 

 Para os Geomchis, a importância da primeira caçada é incomparável, porque, a partir daí e 

como especialistas de batalha, era dentro do conflito que eles aprendiam como lidar com os 

monstros mais tarde. 

 Em primeiro lugar, eles permitiram a Weed decidir se eles deveriam continuar a caçada ou 

abandoná-la para escapar. 

 ‘Vamos caçar até a morte’. 

 Weed tomou a decisão e pulou em direção às bestas divinas sem hesitação. 

 “Moonlight Sculptor Blade!20” 

 Isso foi feito em direção a um Pegasus. 

 A vitalidade e estamina do Pegasus já tinha sido reduzida significativamente devido à luta 

contra os Geomchis! 

 Junto com os Geomchis, eles se tornaram uma força tarefa que cercou a área. 

 Weed moveu-se deslumbrantemente. 

 “Single Point Attack!21” 

 Ele focou apenas a perna do Pegasus furioso. 

 Todo golpe concentrado em um único ponto era a melhor maneira de usar a técnica até 

agora! 

 Devido ao Pegasus se debater, algumas vezes os ataques de Weed erraram, mas com todos 

os Geomchis mirando os ataques em todos os membros da criatura, o dano tomado pelo Pegasus 

cresceu cada vez mais. 

 Sempre que suas pernas ficavam expostas com seus movimentos selvagens, a punição era 

imediatamente aplicada pelos Geomchis. 

 Desta forma, as criaturas divinas foram forçadas a confiar em sua excelente defesa enquanto 

a suas pernas escondidas permaneceram protegidas, mas o sangue delas pingava constantemente 

no chão à medida que elas tomavam os golpes, diminuindo mais e mais sua vitalidade. 

 Weed, Tori e Van Hawk designaram um alvo diferente para lutar. 

 “Pale-nim! Maylon-nim! Concentrem-se em apenas um!” 

                                                           
18 NT = kkkk os Geomchis só entendem quando o cálculo é feito em pão de cevada. 
19 NT = Weed. 
20 NT = Lâmina do Escultor do Luar. 
21 NT = Ataque em um ponto único. 



 Eles tinham uma leve vantagem geral nesta situação de guerra, então era melhor 

concentrarem-se sobre um e mata-lo tão logo fosse possível. 

 A menos que algum evento imprevisível acontecesse, agir desta forma era o caminho certo 

para a vitória deles. 

 Kuwooung! 

 Kwaang! 

 Aqui e ali, as bestas divinas entraram em colapso. 

 Com Tori, Van Hawk, Zephyr e o grupo concentrados em atacar, esta criatura também 

padeceu e o número aumentou conforme elas caíam pelas mãos dos Geomchis. 

 “Iyat. Nós conseguimos!” 

 “Mestre, nós o pegamos!” 

 O monstro com o qual o grupo dos Geomchis estava lidando também morreu. 

 Sob a intensidade dos golpes de Weed, outro Pegasus padeceria muito em breve. 

Posteriormente, essas criaturas divinas uniram-se umas às outras. 

 Com a competição de caçada entre Geomchi2 e Geomchi3, mais e mais criaturas 

padeceram. 

 “Puhihing!” 

 Os monstros que foram postos para dormir por Hwaryeong acordaram apenas para perceber 

que eles estavam sendo esmurrados! 

 Mais tarde, nove Unicorns adicionais fracassaram completamente. 

 Embora a invasão deles tenha sofrido uma crise momentânea, Weed e os Geomchis 

minuciosamente se aperfeiçoaram durante as lutas nas batalhas anteriores para obter sucesso 

nesta caçada, após o que, pareceu como se eles tivessem caçado todos os monstros. 

 Ttiring! 

 

Você lutou contra o Shinsu22 no primeiro castelo de Todeum. 

Castelos restantes: 46 

Reputação subiu por 30. 

Você recebe um adicional de 60% de experiência de combate. 

 

 Eles obtiveram uma compensação adicional em correlação à caçada. 

 Atualmente, Weed e seu grupo, junto com os Geomchis, tiveram suas reputações dragadas 

direto para a lama23. 

 - Médio e Insignificante Arqueiro – Pale. 

 - O Comerciante Vil Que Pode Comer Criancinhas por Dinheiro – Mapan. 

 - Punhos Valem Mais do que Palavras – Surka. 

 Durante o curso da conclusão de todas as missões dos vampiros, lhes foram dados títulos 

desagradáveis e também lhe causaram o declínio da reputação. 

 Contudo, ao ganhar as batalhas, eles podiam reparar a reputação pouco a pouco. 

 As realizações através das batalhas podiam ser excelentes. 

                                                           
22 NT = Shinsu/Seosu pelo que eu pesquisei na internet – sem fontes confiáveis – quer dizer ‘criatura sagrada’. 
23 NT = em razão deles perderem reputação ao aceitarem missões relacionadas aos vampiros quando eles 
chegaram a Seirun e a Todeum. 



 Através do espancamento físico de todas essas criaturas divinas, não apenas vastas 

quantidades de itens foram adquiridas, mas também os vampiros, os quais estavam dormindo no 

castelo de Tori, ergueram-se. 

 “Saudações meu Lorde”. 

 A Rainha Vampira e os seguidores se juntaram! 

 Uma tropa de 100 vampiros foi obtida. 

 Os níveis deles estavam entre os 250 e os 299, no entanto, mais poder foi adicionado. 

 Os estudantes, contudo, encararam uma perda de 28 mortes. 

 A maior quantidade, de 12 mortes, foi durante o confronto inicial. No meio da batalha alguns 

foram mortos em combate. A segunda invasão de Unicórnios extraiu mais sete mortes. 

 “Nós obtivemos este castelo de vampiro”. 

 Aqueles que ainda estavam vivos fizeram um passeio pelo saguão do castelo. 

 O lugar estava decorado com arte e artesanato antigos! 

 Ele estava repleto com muitos tesouros preciosos tais como candelabros de ouro ou prata e 

espadas cravadas com safiras ou opalas24. 

 Pareceu como se Weed e Mapan tivessem feito um juramento em segredo com um contato 

visual rápido e seguiram em caminhos separados. Após isso, conforme eles se moviam em frente 

cada um dos objetos de valor, pelos quais eles passaram, desapareciam momentos mais tarde!25 

 Swiishh! 

 Pelo simples motivo de ganhar uma renda adicional, eles não deixaram nada sobrando, 

mesmo os itens que eles não podiam ver os valores monetários através da percepção. 

 Devido a raridade, valor artístico e valor histórico, o preço dos itens variava. 

 Embora as armaduras e espadas tivessem uso real, na prática o valor decaía de acordo com 

a baixa durabilidade delas. 

 Weed, ao abordar estes pontos, perguntou: 

 “Qual preço você acha que vale todos estes?” 

 Mapan agonizou e respondeu ao final: 

 “A maioria destas obras de arte são comuns. Ao todo, o máximo que nós podemos conseguir 

destes é de 12.000 moedas de ouro”. 

 Weed concordou. 

 O preço sugerido era, em algum ponto, em torno daquele que ele tinha inicialmente 

imaginado. 

 Já que estas obras de arte não eram realmente bons itens, era difícil de vender uma elevada 

soma delas. 

 “Eu tentarei vender todas estas. Após, nós dividiremos uniformemente o lucro”. 

 “Sim!” 

 No caso de valiosas obras de arte, elas eram avaliadas como colecionáveis, mas para estes 

caras, aquilo significava pouco em comparação ao ganho monetário.  

 Em seguida, eles tropeçaram sobre um quadro que eles nunca tinham visto antes no meio 

da ‘caçada’ deles. 

 A partir do quadro na parede, uma estranha energia fluía para fora dele. 

 Podia ser visto um vampiro pálido que estava olhando fixamente com desejos para a nuca 

de uma garota. 

 

                                                           
24 NT = tal como a safira, opala é uma pedra preciosa - https://pt.wikipedia.org/wiki/Opala, 
25 NT = kkkkkkk Tori ficou pobre. 

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


Você testemunhou ‘The Longing Face Masterpiece’26. 

Talvez o pintor tenha sido intimidado por um vampiro para pintar tal quadro.  

Este não era um trabalho incrível feito por um pintor excepcional. 

Ademais, alguns erros foram cometidos em parte do trabalho devido ao medo, os quais 

diminuíram a sua avaliação total. 

O espírito de luta aumentará em 10%. 

No escuro, as estatísticas aumentarão em 7. 

No escuro, a taxa de recuperação aumentará em 15%. 

 

 Por olhar para o quadro, algumas habilidades podiam ser aumentadas. 

 “Bem...então vamos para o próximo castelo”.  

 Weed visitou outro castelo. 

 Este castelo parecia ser levemente maior do que aquele de Tori! 

 Neste castelo, havia mais 32 criaturas. 

 Novamente, Weed com os Geomchis permaneceram na frente de batalha como vanguarda. 

 Os vampiros recém adquiridos terão a chance, não muito tarde, para entrar na batalha. 

 A razão era de que eles eram muito fracos e podiam ser facilmente enfrentados por estas 

criaturas divinas. 

 O desenvolvimento dos vampiros! 

 O grupo estava sendo atencioso: manter os vampiros longe da morte e fazê-los crescer mais 

fortes. 

 A experiência que os vampiros adquiriram a partir dessas divindades era enorme. 

 Através de apenas uma única batalha, Weed também ganhou mais de 20% de experiência 

para o seu nível, enquanto os Geomchis quase subiram de nível no momento em que a batalha 

terminou. 

 Após a batalha, o número de vampiros libertados neste castelo foi de 110. 

 Graças à experiência acumulada a partir da primeira batalha, apenas 16 dos Geomchis 

perderam as suas vidas. 

 Neste momento, Weed disse: 

 “Nós ainda temos muitas pessoas morrendo durante a batalha. Se nós mantivermos este 

passo com mais de 10 pessoas morrendo em cada batalha, então, dentro de pouco tempo todos 

nós seremos dizimados por essas criaturas antes que possamos libertar Todeum. A partir de agora, 

nós iremos manter o dano recebido ao mínimo possível”. 

 Eles já tinham aprendido como lidar com os Unicorns e Pegasus. 

 Weed, para encerrar as deficiências do grupo, retirou os materiais que ele havia guardado. 

 O Bone Dragon27. 

 Os materiais foram obtidos a partir da caçada ao dragão, através dos quais Weed fez armas 

e armaduras. 

 

Bone Sword28. 

                                                           
26 NT = A obra prima: Face do Desejo. 
27 NT = Dragão de Ossos. 
28 NT = Espada de Ossos. 



Durabilidade: 130/130 

Dano: 64~79 

Espada feita a partir de ossos de um dragão. 

Usar tal material corrosivo dentro da lâmina não é uma boa ideia. 

No entanto, é suficiente para funcionar como uma espada. 

Reparar este item requer um ferreiro altamente qualificado. 

Restrições: 

Não pode ser usada por Paladinos. 

Nível: 300 

Agilidade: 520 

Opções: 

Isto foi criado com extrema delicadeza, então ela é mais fácil de usar. 

Requerimentos reduzidos em 20%. 

+200 de Reputação. 

+30 de Agilidade. 

Dano de veneno irá infligir uma redução de 60 de HP por segundo. 

A partir do medo e da metástase29 a atrofia em monstros aumentará. 

Odor Fétido. 

 

Bone Chest Armor30 

Durabilidade: 130/130 

Defesa: 85 

A armadura tem uma falha fatal! 

Já que a armadura é feita de ossos antigos, se for recebido um impacto suficientemente 

grande e excepcional, ela quebrará. 

Restrições: 

Não pode ser usada por Paladinos. 

Nível: 320 

Força: 650 

Opções: 

Isto foi criado com extrema delicadeza, então ela é mais fácil de usar. 

Requerimentos reduzidos em 20%. 

Reduz o dano físico recebido. 

+35% de Defesa Mágica. 

Imune a qualquer magia de confusão/atordoamento. 

Odor Fétido. 

 

                                                           
29 NT = migração por via sanguínea ou linfática de produtos patológicos como vírus, bactérias, parasitas, 
células cancerosas – é basicamente a migração da doença de uma parte do corpo à outra. 
30 NT = Armadura de Ossos do Peito. 



Proficiência em ferraria aumentou por 2,3%. 

 

Proficiência em ferraria aumentou por 3,1%. 

 

 Os ossos apodrecidos do dragão deram uma inacreditável quantia de proficiência. 

 A espada e armadura concluídas não estavam a níveis elevados, mas elas eram mais 

brilhantes do que o esperado. 

 “Por mais que não haja muitos efeitos concedidos, eu acho que cada uma pode ser capaz 

de alcançar pelo menos 20.000 moedas de ouro”. 

 Se ele tivesse melhores técnicas de forja, ele teria sido capaz de alcançar a capacidade 

extrema que os materiais pudessem emitir.  

 Contudo, este era o máximo que eles podiam produzir já que Weed era bastante deficiente 

em relação às técnicas de forja. 

 Fazer uma espada exigiu pelo menos 3 quilos de ossos de dragão! 

 Para fazer qualquer escudo ou armadura era necessário tanto quanto 5~15 quilos de ossos. 

 Ele obteve um total de 230 quilos de ossos de dragão a partir da caçada! 

 Ele fez um total de 10 espada e o resto foi para dentro dos escudos e armaduras. 

 Para cada pessoa um conjunto de armadura de ossos!31 

 Ttiring!  

 

Você obteve o nível intermediário 4 em Ferraria. 

Itens criados para ataque e defesa aumentam por um certo valor. 

Melhora a habilidade de lidar com armas e pode infligir dano adicional. 

Você adquiriu o título ‘Blacksmith with Extensive Experiences’32. 

+350 de Reputação. 

 

 O nível da habilidade de Weed subiu por um. 

 Ademais, o nível intermediário 5 não foi mais longe. 

 Weed fez armas e armaduras e as ofereceu para Geomchi e para os instrutores. 

 “Mestre, por favor pegue”. 

 “Realmente?” 

 “Sim. Eu estava guardando estes materiais, mas fiquei apenas fiquei feliz de fazer essas 

armas para o Mestre”33 

 “Weed.” 

 Uma breve palavra e um comportamento severo! 

 Dizer isso de forma abrupta requer um julgamento sensível. 

                                                           
31 NT = do jeito que a versão americana traduz, parece que cada um receberá um conjunto, mas os números 
não batem. 
32 NT = Ferreiro com vasta experiência. 
33 NT = bajulador puxa-saco. 



 O sentimento hesitante diminuirá conforme o resultado se os presentes lentamente se 

desprenderem de seu invólucro.  

 Weed não perdeu o momento. 

 “Neste lugar, se vocês não se importarem, podem alguns dos materiais de ferraria e 

alfaiataria que vocês conseguiram a partir dos Unicorns e Pegasus irem para mim.......” 

 “Sem problemas. Pegue tudo o que você precisará de nós”. 

 Geomchi e os instrutores tinham pouco apreço sobre os materiais. 

 Então, depois de uma pequena deliberação, Weed estava apto a pega-los. 

 Alguns dos estudantes também repartiram as armas e armaduras. Em vez disso, em um 

negócio intermediário eles se comprometeram como alternativa.  

 A partir de então, as batalhas contra as criaturas foram muito mais fáceis. 

 As espadas, escudos e armaduras desempenharam um papel importante nisto. 

 Graças à ajuda das defesas dadas, o número de mortes reduziu muito. Conforme as 

batalhas se alastraram, apenas cerca de 5~6 pessoas morriam em cada. 

 Eles ainda estavam indo atrás dos castelos pequenos e, junto deles, o número de vampiros 

que os acompanhavam aumentou significativamente. 
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