
Volume 12 

CAPÍTULO 10 - A Torre dos Heróis 

 

 Weed liderou os Geomchis com a ambição de escalar a Torre dos Heróis. 

 “Seres humanos, humm. Como se atrevem a pisar aqui sem permissão?” 

 O povo Heraim, os quais mal estavam cobertos por trapos, falaram friamente. 

 “Humanos, isso não é um lugar para aqueles que não aprenderam a antiga arte marcial. Se 

vocês voltarem agora, então vocês poderão preservar as suas vidas”. 

 Os Heraims assemelhavam-se a um tipo de besta humanoide. 

 Enquanto todo o seu corpo estava coberto de pelos grossos e porosos, as suas mãos, pés 

e cabeça eram grandes. 

 Seus corpos musculosos estavam à beira de explodirem. Parecia como se a raça tivesse 

sido otimizada para a batalha. 

 Weed rapidamente se adiantou, antes dos Geomchis começarem algum tipo de incidente. 

 “A razão pela qual viemos aqui é para nos colocarmos à prova”. 

 Os Heraims reagiram imediatamente. 

 “Como se chama o teste?” 

 “É um assunto entre a fraqueza humana. É possível entrar se tiver passado pelo Centro de 

Treinamento Iniciante”. 

 O representante dos Heraims, no primeiro andar, murmurou. 

 Weed disse rapidamente: 

 “Então sim. Ao passar o Centro de Treinamento Iniciante, nós chegamos à Torre dos Heróis 

a fim de testarmos nossas forças”. 

 E então, um Heraim mais velho se aproximou. 

 “Lá fora tem um monte de morcegos das trevas. Eu não esperava que vocês fossem derrotá-

los para chegar aqui”. 

 “……” 

 Weed não falou do fato de que eles conspiraram com os Vampiros para fazerem as missões, 

para ganhar dinheiro em troca. 

 Em um breve momento, ele já tinha identificado as características dos Heraims. 

 ‘Então é assim que é com todos os outros instrutores dos centros de treinamento, hein. Eles 

veneram a força e gostam de suar’. 

 Felizmente, o Heraim mais velho não perguntou sobre os vampiros. 

 “Eu entendo a vontade de vocês, humanos. O ser humano fraco não poderia ter passado 

através do Centro de Formação Iniciante. Mas este centro é diferente. Se você quiser testá-lo, então 

esteja pronto com a sua vida”. 

 “Nós entendemos que esse é o preço a pagar para atingir a força. Nós estamos preparados 

a fim de salvar os seres humanos perseguidos e de construir um mundo justo por nossa definição”. 

 Disse o ilustre Weed, preenchido com cavalheirismo. 

 O Heraim de idade concordou: 

 “Se a sua determinação está a esse nível, então é adequada o suficiente. No primeiro andar, 

vocês terão que aprender a serem pacientes. No segundo andar, se vocês não andarem na estrada 

que vocês devem trilhar, então vocês não vão sobreviver no terceiro. Se vocês conseguirem chegar 

ao terceiro andar, vocês terão sucesso no desafio da Torre dos Heróis”1.  

                                                           
1 NT = Nota Antonio: parece favorável. 



 Weed não estava satisfeito com apenas isso. Se ele sobreviver até o terceiro andar, não 

haveria qualquer desejo de voltar para baixo. 

 “E sobre o quarto andar?” 

 “No quarto andar você terá de superar a sua limitação. No quinto, você será capaz de ver 

uma lenda. Vamos ver o quão longe vocês podem subir contra hordas rancorosas de monstros”. 

 Weed não se importava mais com relação aos Heraims. 

 O comportamento foi apenas para ganhar informação suficiente, só isso. 

 

*** 

 

 Pale, Hwaryeong, Zephyr e os outros não estavam qualificados para subir a Torre dos 

Heróis. 

 Porém, a torre era algo que eles só ouviram falar, de modo que eles não queriam perder a 

oportunidade de assistir a subida. 

 Assim, eles decidiram juntar-se a estação de transmissão KMC Mídia. 

 Na estação, eles poderiam assistir a transmissão ao vivo na perspectiva em primeira pessoa 

via a transmissão de Weed2.  

 Shin Hye Min3 os pegou e explicou enquanto ela os conduzia para a sala de cinema. 

 “A Torre dos Heróis. 12 foram construídas no Continente Versalhes pelos Heraims, mas 

estão disponíveis apenas para aqueles que passaram pelos centros de treinamento anteriores”. 

 Os olhos de Kim In Young, que usa o apelido de Irene, estavam repletos de curiosidade. 

 “Como você sabe?” 

 “Na verdade, a Torre do Heróis era apenas um boato secreto”. 

 A informação sobre a Torre dos Heróis pertence as informações de primeira classe. 

 Mesmo que a pessoa saiba a localização da mesma, ele iria mantê-la para si mesmo, em 

vez de dizer aos outros. 

 Monopólio de informações! 

 A estação também mal era capaz de pegar esses dados. 

 “A história se espalhando sobre ela é que há algum tipo de torre que se você passar, você 

seria considerado como um verdadeiro guerreiro. Eu também, até ouvir o nome da Torre dos Heróis, 

não estava convencida de que era a tal”.  

 Sem notar, eles chegaram à sala do cinema. 

 De lá, os eventos que acontecerem na Torre dos Heróis já estavam em pleno andamento. 

 

*** 

 

 Caverna Sombria. 

 Weed e os Geomchis estavam lutando contra uma enorme quantidade de Stone Golems4 

na passagem. 

 Desembainhando suas espadas, faíscas estavam voando, mas não houve nenhum corte. 

 Além disso, eles não podiam voltar, visto que a entrada foi bloqueada. 

 “Então esta é a fase da resistência, huh”. 

 Weed estava claramente cansado. 

                                                           
2 NT = Nota Antonio: tai algo que eu pagaria para ver. 
3 NT = Maylon. 
4 NT = Golens de Pedra. 



 Eles tiveram que passar pelos Golems e procurar em todo o labirinto complexo. 

 Golems mais pesados também estavam caindo do teto. 

 Armadilhas e flechas escondidas também foram expostas. 

 Weed e os Geomchis avançaram lentamente, enquanto derrotavam inúmeros Golems. 

 Os Golems não lhes deram tempo para descansar. 

 Como se para substituir os caídos, de todas as direções nas passagens, muito mais foram 

chegando. 

 A batalha no labirinto se prolongou por sete horas! 

 Quanto mais o cansaço do corpo crescia, maior era a diversão. 

 ‘A experiência está aumentando e os itens que caem dos golens parecem ser bons’. 

 Não importa o quão perigoso. Se é uma chance de ganhar dinheiro, ele ficará mais forte. 

 Essa era a alma de Weed5.  

 “Ajajajajajaja!” 

 Estourando gritos de alegria! 

 “Vamos lá!” 

 “Vamos matar todos eles!” 

 Os Geomchis também preenchidos de desespero, lutaram. 

 Eles não temiam a morte. No entanto, uma morte aqui significava um fracasso embaraçoso. 

Então, eles tentaram o seu melhor para não morrerem. 

 Empurrando através dos inimigos enquanto tomavam conta uns dos outros, eles 

descobriram a escadaria para o segundo andar. 

 A luta com os Golems foi de 14 horas a partir de sua concepção. 

 

*** 

 

 A sala de cinema. 

 O rumor de Weed estar desafiando a Torre dos Heróis se espalhou e, de repente, os 

funcionários da estação se reuniram. 

 O programa ‘Weed’ tinha uma classificação significativamente baixa. 

 Eles estavam tentando dar ao público uma representação digna de Seirun, por isso era 

inevitável. 

 Anteriormente, a presença de Weed não foi de todo ótima. 

 A partir da preparação das refeições, afiação de espadas, passar e engomar roupas e até 

com a bandagem, ele era a pessoa que fazia todos os tipos de tarefas. 

 Mesmo quando a estação não editava as batalhas, tudo poderia realmente ser visto a partir 

dele, que tinha a capacidade de realizar o ataque e varrer as áreas vizinhas. 

 Apesar disso, por si só, ser incrível, cada vez que eles viam o Jeonshin Weed 

desenvolvendo-se sobre as experiências traumáticas, o carisma dele ficava aquém do esperado a 

cada momento. 

 Não só isso, os Geomchis eram um pouco carnívoros6. 

 ‘Mas pode ser diferente se nós assistirmos desta vez’. 

 Os funcionários criaram expectativas para eles próprios. 

                                                           
5 NT = Nota Antonio: O poder da ganancia. 
6 NT = Nota barafael: a versão americana fala em “insectivores” que quer dizer insetívoros, aqueles que 
comem insetos, como nunca vi nada disso na novel até agora eu preferi deixar carnívoro, de acordo com a 
interpretação do Antônio. 



 Eles também vieram para a sala de cinema e assistiram durante cerca de uma hora ou mais 

e ficaram entediados. 

 ‘Apenas lutas contra golems’. 

 ‘Chato, entediante’. 

 Mesmo depois de três horas eles ainda estavam lutando enquanto procuravam. 

 A filmagem de Royal Road foi jogada a uma taxa de 4x o normal. 

 Combates sem fim, monstros sendo cortados em pedaços. 

 Da perspectiva do espectador, em razão de tudo o que eles viram até os golpes das espadas, 

não havia nenhum indício de que eles estivessem desistindo. 

 No final da batalha sangrenta, a escada para o segundo andar foi encontrada. 

 Em seguida, eles sentiram um nó no peito. 

 Se é uma missão normal de qualquer masmorra, então a maioria tomará a abordagem mais 

racional. 

 Em primeiro lugar, reunir-se-ia cada tipo de profissão necessária e preparar-se-iam os 

equipamentos. 

 Depois de entrar na masmorra, fariam o reconhecimento e desmontariam as armadilhas. 

 Magos atacam e os arqueiros pressionam! 

 Além disso, as armadilhas também serão armadas para lutarem de forma eficaz. 

 Há ainda uma série de riscos; mesmo com a cura dos Clérigos. 

 Porém, este era o método mais comumente praticado, usado na maioria das grandes 

alianças. 

 ‘Faz muito tempo que eu não vejo corpos colidindo desta forma para solucionar uma missão’. 

 ‘A falta de uma combinação de cooperação e fé significa que não havia maneira de 

perseverar através disso...’. 

 ‘Ver isso hoje em dia é raro’. 

 

*** 

 

 Weed e os Geomchis chegaram ao segundo andar e um pergaminho podia ser visto. 

 Gold Skill Book7! 

 A Torre dos Heróis tinha preparado uma compensação. 

 Weed leu o livro de habilidade. 

 

Stone Skin8:  

Torna a pele dura como rocha.  

O usuário pode proteger-se do fogo e do gelo, até mesmo de armas afiadas. 

O aumento na Defesa baseia-se na Perseverança, Resistência Física e nível da 

habilidade.  

Consome 100 de Mana para ativar a habilidade. 

15 de Mana é consumida por segundo para manter a habilidade ativa. 

Devido ao grande ganho de peso, Agilidade vai diminuir em 25% e o dano irá aumentar 

em 15%. 

                                                           
7 NT = Livro de Habilidade de Ouro – no sentido de que a habilidade vale ouro. 
8 NT = Pele de Pedra. 



Limitação: 

Ter participado do Centro de Treinamento Básico. 

Disponível para todos. 

Deve ter mana para ser usada. 

 

 Uma habilidade para proteger diretamente o corpo. 

 No caso dos guerreiros, eles podem aumentar a defesa temporariamente aumentando a 

moral. Esta habilidade era um pouco diferente. 

 Ela está em desvantagem, uma vez que consome mais mana e, no lugar do excepcional 

aumento do dano, a agilidade diminui. 

 Weed descobriu como ele poderia aproveitar essa habilidade. 

 ‘Se eu estiver cercado por inimigos e os cortes vierem de todas as direções, isso seria útil’. 

 A outra habilidade é apenas para os guerreiros, aqueles que não satisfazem a condição 

exigida não podem usá-la. 

 Então é igual a habilidade Closed Eyes9!  

 Stone Skin pode parecer um pouco fraca contra os ataques aéreos ou ataques de investida, 

mas o grande ganho na capacidade defensiva é útil. 

 Habilidades defensivas contra os ataques agressivos não eram tão raras assim. 

 “Aquisição de habilidade!” 

 

Você aprendeu Stone Skin. 

 

Por meio da aquisição de uma nova habilidade antiga, a inteligência aumentou por 7. 

 

Sabedoria aumentou por 6. 

 

 Tendo aprendido a habilidade, eles se moveram lentamente para a frente para o próximo 

desafio. 

 Ao contrário do primeiro andar, não estava nem um pouco escuro. 

 Era muito brilhante para os olhos. 

 No chão, o fogo brilhante queimava e as chamas cobriam qualquer visão da escada. 

 Mesmo com a capacidade de voar dos magos, devido ao teto ser baixo, não havia maneira 

de evitar as chamas. 

 “Então é isso que ele quis dizer com andar o caminho que você deve trilhar, huh!” 

 “Stone Skin!” 

 Weed ativou a habilidade que ele acabou de aprender e entrou no fogo. 

 Esta era a maneira mais rápida e não havia como voltar atrás. 

                                                           
9 NT = Nota barafael: essa habilidade vive mudando de nome na versão americana, já foi Closed Eyes – 
Olhos Fechados -, Cold Eyes – Olhos Frios, e agora está sendo retratada como Eyes Tighty Shut – Olhos 
Bem Fechados. Começarei a usar a partir de agora a primeira versão que foi traduzida, ou seja Closed Eyes. 



 Se a missão necessitasse deste método, em vez de chegar com dicas e truques, ele 

apanhou uma chance e fez uma aposta pisando no fogo. 

 

Você está sob circunstâncias especiais. 

A taxa de aquisição de proficiência da habilidade Stone Skin irá aumentar 20% a mais do 

que o normal. 

 

 A cada passo que ele dava, a proficiência aumentava em 1%. 

 Mesmo que o nível ainda estivesse no estágio inicial, a velocidade de crescimento era 

grande. No entanto, a dor não diminuía. 

 A coisa mais difícil de se imaginar. 

 O corpo inteiro estava coberto de chamas. Mãos e pés pareciam ter secado, assim como os 

ossos deles estavam evaporando10.  

 Diante da agressão que ele estava sofrendo pelas chamas, jazia a visão do portão do 

segundo andar. 

 “Vamos lá. O terceiro andar está esperando com algo mais interessante”. 

 Weed, bastante confiante, andou animadamente. 

 Os Geomchis também o seguiram. 

 A dor no corpo deles transcendeu. Era algo digno para aqueles inclinados à uma mente 

doente.  

 ‘Solteirão de 33 anos’. 

 “Se eu penso sobre namoradas, então meus membros murcharam desta forma”. 

 “Não podemos ser enfraquecidos só por causa de alguma etapa estúpida”. 

 O ritmo deles tinha caído junto com a sua velocidade e vitalidade, enquanto a fadiga 

aumentava com cada passo que davam. 

 Mas, graças a habilidade Stone Skin, eles foram capazes de resistir a esse nível. 

 

O nível da habilidade Stone Skin aumentou em 1.  

Devido à pele se endurecer como rocha, a chance de ricochetear as armas dos inimigos 

melhorou. 

Armadura base melhorada em 1%. 

 

O nível da habilidade Stone Skin aumento em 1. 

Devido à pele se endurecer como rocha, a chance de ricochetear as armas dos inimigos 

melhorou. 

Armadura base aumentou em 2%. 

 

 O crescimento da habilidade Stone Skin era uma sensação agradável. 

 “Keuheuheuheuheu”. 

 Weed apreciou as dores corporais. 

                                                           
10 NT = Nota Antonio: devia ser uma cena linda de se ver. 



 Mesmo que fosse um sofrimento físico, o crescimento de uma habilidade era o melhor dos 

sentimentos. 

 Para os outros, eles podem não querer andar o caminho todo por causa da dor, mas por 

causa da habilidade, não havia nenhuma razão para não persistir. 

 Em seguida, eles descobriram as escadas para o terceiro andar. 

 Weed e os Geomchis descansaram o suficiente antes de subir as escadas. 

 Novamente, eles estavam cheios de Saúde e Mana e, mais uma vez, eles voltaram para as 

chamas. 

 “Aumente habilidade, cresça!” 

 Com o domínio da Stone Skin em mente, eles saltaram para as chamas! 

 Apenas Weed viria com essa lógica. 

 

Stone Skin atingiu o nível Intermediário. 

A Defesa base aumentou em 4%. 

Resistência Mágica aumentou em 7%, a Mana para manter a habilidade reduziu pela 

metade. 

 

 Neste ponto, eles poderiam dizer que o inferno era um pouco generoso11.  

 Junto com a diminuição do custo de mana, a tensão também os deixou. 

 A testa de Geomchi estava suando como durante um treino. 

 “Oh legal!” 

 O corpo do Geomchi3 também se sentia revigorado. 

 “Mestre, não é um prazer sentir o suor caindo?” 

 Os Geomchis sentaram-se e relaxaram como se estivessem em uma sauna! 

 Eles ficaram no segundo andar por um ou dois dias, aproximadamente. 

 Apreciando a dor das chamas, tudo para o domínio da habilidade12! 

 Depois disso, eles dominaram a habilidade e subiram em direção ao terceiro andar. 

 

*** 

 

 Na sala de cinema, funcionários da estação não conseguiam fechar a boca enquanto 

observam a visão. 

 “Essas pessoas são seres humanos?” 

 “Talvez não esteja assim tão quente?13” 

 Eles simplesmente tinham de estar duvidosos. 

 No entanto, o inferno não era nenhuma ilusão. 

 Quer fosse Weed ou os Geomchis, todos tiveram que mudar as roupas que estavam 

vestindo! 

 Eles sofreram com um calor incrivelmente alto, o qual era impossível de se explicar. 

                                                           
11 NT = Nota Antonio: imagina a situação tranquila e favorável que eles deviam estar.... 
12 NT = Nota barafael: esses caras são masoquistas doentes kkkk, bem que o autor falou lá em cima que esse 
tipo de situação era para quem tinha uma “mente doente”. 
13 NT = Nota Antonio: mais que o inferno, mas eles são piores que o capeta!! Kkkkk. 



 Weed teve que reparar continuamente as armaduras quebradas e, mais tarde, foi forçado a 

desfrutar do inferno em chamas vestindo apenas as calças. 

 Geomchi10 nadava no fogo. 

 Geomchi17 cozinhava batatas em ambas as mãos, enquanto comia outra batata. 

 Geomchi38 comia juipo14 torrado.  

 Mesmo Oh Dongman15, que era familiarizado com Weed e os Geomchis, colocou a mão em 

seu coração. 

 ‘Eu sou humano. Eu aprecio o fato de que eu sou apenas um ser humano normal!’ 

 Agora era um momento em que ele não podia se orgulhar do fato de que ele conhecia Weed 

e os Geomchis. 

 Aqueles seres humanos, eternamente absurdos, uma vez mais surpreenderam. 

 Yeon Hee Park16 também ficou frustrada. 

 “Estou seriamente prosseguindo no caminho de uma Maga Profissional do Fogo, mas eu 

nunca poderia ficar despreocupada em uma situação como essa...” 

 Ela assistiu a conferência sobre a série Chama Mágica e a dor da chama mágica é algo 

substancial. 

 Embora ela queime como se fosse real, é claro, não é, mas, a fim de neutralizar a 

queimadura que alguém sentirá, os membros precisam estar cobertos em água nascente muito 

quente ou algo semelhante, o que era algo extremamente caro. 

 Porém aqui, Weed e os Geomchis pareciam um pouco insensíveis. 

 Eles ficaram dentro das chamas por muito tempo e, ainda assim, parecia como se as chamas 

estivessem se abrandando17.  

 Com a diminuição da resistência, a dor ficará ainda mais grave. 

 Talvez, a dor que eles estejam sentindo no momento possa ter sido próxima ao máximo. 

 No entanto, eles ainda se divertiam. 

 “Pervertidos, os Ahjussi18!” 

 Quando chegaram ao andar, eles obtiveram mais estatísticas. 

 Ttiring! 

 

Passar pelo Centro de Treinamento Intermediário foi registado. 

 

Aumento na Resistência Física por 60. 

 

Perseverança aumentou em 60. 

 

                                                           
14 NT = Nota barafael: também chamado de Jwipo, é um tipo de comida tradicional coreana, consistente de 
peixe seco vendido como um lanche de rua - https://en.wikipedia.org/wiki/Jwipo. 
15 NT = Pale. 
16 NT = Romuna. 
17 NT = Nota Antonio: a chama desistiu de queimar eles kkkk. 
18 NT = Nota barafael: termo usado para se referir a homens muito mais velhos, geralmente entre os 35-50 
anos de idade, os que fossem mais jovens do que isso prefeririam ser chamados de Oppa – talvez tenha sido 
a Surka que falou, visto que ela é a mais jovem do grupo. 

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


Resistência19 aumentou em 60. 

 

 Resistência Física, Perseverança e Resistência aumentaram em 60! 

 Com a Stone Skin dominada, a Defesa quase dobrou. 

 No seu estado atual, era como se eles tivessem adquirido o efeito de um item de defesa de 

alto nível. 

 Outras Torres de Heróis também teriam fornecido aos usuários a habilidade da Stone Skin, 

mas ninguém jamais alcançaria o auge da habilidade, coisa que Weed e os Geomchis alcançaram. 

 Foi uma oportunidade excepcional para os Geomchis, tidos como os mais fracos em defesa 

do que a maioria! 

 No entanto, o grau de dificuldade no terceiro andar era muito maior. 

 Ladrões e Assassinos fizeram armadilhas enquanto esperavam por um momento mais 

oportuno para atacar. 

 Adagas envenenadas e flechas de crossbow20 voaram. 

 “Thunderous Lightning21!”  

 “Fire Blast22!”  

 “Aqua Arrow23!”  

 Eles foram submetidos a ataques mágicos generalizados. 

 A terceira etapa era uma etapa de sobrevivência! 

 Os Assassinos e Ladrões fizeram o seu caminho entre os Geomchis, com ataques mágicos 

seguidos. 

 Se eles fossem distraídos pelos Assassinos ou pelos Ladrões, em seguida, eles teriam 

recebido um golpe direto a partir do ataque mágico e, se eles tivessem tentado evitar os ataques 

mágicos ao se esquivarem, seus corpos sofreriam golpes dos assassinos escondidos. 

 “Keeuu.” 

 “Ah Merda! Isso é uma droga...” 

 Geomchi54 e Geomchi77 morreram. 

 Eles não serão capazes de ultrapassar o terceiro andar do Centro de Treinamento 

Intermediário. 

 Agora, eles renascerão no Continente de Versalhes, nas localizações que eles salvaram. 

 Weed usou o Lion Roar24. 

 “Não se separem!” 

 O Lion Roar oprimiu todas as perturbações. 

 Geomchi2 perguntou com urgência: 

 “Weed, há uma maneira?” 

 Os Geomchis e os outros instrutores estavam a salvo. 

 Eles eram aqueles que podiam cuidar de si mesmos no meio do caos, mas, devido à súbita 

mudança nas circunstâncias, eles ainda não tinham descoberto uma solução. 

                                                           
19 NT = resistência no sentido de tolerância, é como uma forma de resistência mental. 
20 NT = Nota barafael: são as bestas, tipo de arma que se assemelha a um arco e flecha na horizontal, 
semiautomático, parecido com um rifle, - https://pt.wikipedia.org/wiki/Besta_(arma). 
21 NT = Nota Antonio: Relâmpago Trovejante. 
22 NT = Nota Antonio: Explosão de Fogo. 
23 NT = Nota Antonio: Flecha de Água. 
24 NT = Nota barafael: Rugido do Leão. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Besta_(arma)


 “Eu também não tenho nenhuma maneira”. 

 “Então é isso?” 

 “Os Magos devem atacar o centro onde nos reunimos porque será uma zona concentrada, 

mas, por alguma razão, eles querem que nós nos separemos, o que significa que os ataques em 

linha deles são mais prejudiciais. Temos que lutar unidos”. 

 “Eles não fariam o que você disse, de atacar o centro?” 

 “Ainda assim, temos de ficar juntos. Mesmo se nos separarmos, tem que ser em grupos de 

3”. 

 Weed instintivamente encontrou uma resposta. 

 Geomchi2 confiou em seu julgamento. 

 Qualquer falta de convicção racional e todos eles sofrerão os golpes dos inimigos. 

 Geomchi2 tem sido sempre o melhor discípulo no Dojo e as decisões eram muitas vezes 

forçadas sobre ele. 

 Ele sempre havia vigiado os outros instrutores e praticantes à medida que eles ganhavam 

experiência. 

 No entanto, neste momento, não havia necessidade de Geomchi2 tomar uma decisão. 

 ‘Para mim eu o tenho como um aprendiz confiável. Se for o julgamento dele, então eu irei 

segui-lo’. 

 Os Geomchis se reuniram. 

 Os ataques mágicos concentraram-se diante deles e os Assassinos e Ladrões, empunhando 

punhais, correram para a frente. 

 Weed exclamou: 

 “Stone Skin!” 

 Ele utilizou a habilidade que ele tinha acabado de aprender. 

 “Stone Skin!” 

 “Stone Skin!” 

 Os Geomchis apressadamente usaram a habilidade. 

 Suas peles estavam tão duras quanto rochas. A magia os envolveu. 

 Kwaahahahang! 

 Dúzias de ataques mágicos coloridos explodiram em cima de Weed e dos Geomchis. 

 Graças ao poder da Stone Skin, a perda de vida não foi grande, provavelmente devido aos 

benefícios de alcançar o domínio da habilidade. 

 ‘A habilidade está aguentando contra o poder da magia’. 

 Os Geomchis eram vagamente medrosos em relação a ataques mágicos. 

 Eles não estavam acostumados a magia já que eles não as usavam. 

 Se eles vissem a chegada de uma magia voando, eles poderiam evitá-la, mas não apenas 

os Geomchis, ninguém escolherá o mesmo rumo de ação25. 

 A destrutividade da magia não parava apenas no golpe inicial. 

 Algumas habilidades de fogo ou gelo tinham dois ou três estágios em um único ataque, 

causando danos a todos, exceto ao conjurador por si só, enquanto muitos outros ataques mágicos 

cobriam uma grande área de danos complexos. 

 É por isso que os magos são amplamente reconhecidos como a melhor classe ofensiva! 

 Ao mesmo tempo, com magias difíceis de se evitar completamente, a enorme área afetada 

significaria muito menos trabalho para os magos. 

                                                           
25 NT = Nota barafael: o de receber a magia de peito aberto, que nem Weed fez. 



 No entanto, devido ao efeito da Stone Skin eles foram capazes, pelo menos, de sobreviver 

através dos ataques mágicos não diretos. 

 Os ataques mágicos do tipo terra com dois ou três estágios foram bloqueados pela Stone 

Skin. 

 Os Geomchis superaram a tempestade mágica como árvores enraizadas. 

 “Sobrevivência”. 

 “Eu não estou morto!” 

 Enquanto isso, os Assassinos e Ladrões estavam em choque. 

 Embora tendo recebido o dano, a situação dos Geomchis não era caótica. 

 Chaaeng! 

 Os Geomchis habilmente brandiram suas lâminas contra seus respectivos Assassinos e 

Ladrões. 

 Ataques mortais! 

 Os Assassinos e Ladrões não tinham preparado as suas guardas em primeiro lugar, então 

eles estavam tomando uma surra. 

 “Golpeiem!”. 

 “Vão em frente e matem!” 

 Mesmo antes, eles não tinham medo dos Assassinos e Ladrões que os oprimiam pelos 

números. 

 Segurando suas espadas e correndo contra seus inimigos, os Geomchis solidificaram a sua 

posição enquanto mantinham seus inimigos sob controle. 

 Ataques mágicos ocasionalmente eram lançados para dentro da batalha e alguns 

Assassinos e Ladrões contavam com ataques suicidas. 

 No terceiro andar, foi literalmente uma luta pela sobrevivência. 

 Apenas um único momento de perda de concentração resultava em uma maior lacuna de 

vulnerabilidade. 

 A habilidade furtiva dos Assassinos era muito impressionante. Eles só eram capazes de 

serem vistos dentro de poucos metros, mas ainda assim, eles eram apenas como mariposas 

atraídas para o fogo, tendo em vista que contra-ataques mortais logo os seguiam. 

 Enquanto mantinham as suas posições, Weed e os Geomchis cuidaram de todos os 

Assassinos e Ladrões. 

 Então, por si próprios, eles assumiram os lançamentos remanescentes dos Magos. 

 Junto com ataques mortais, apenas 37 Geomchis restaram após o dano dos ataques 

mágicos. 

 Weed e os Geomchis foram em direção ao quarto andar. 

 

Você aprendeu a habilidade Heraim Sword Skill26. 

 

Por meio da aquisição de nova habilidade de espada antiga, a Força aumentou em 15. 

 

                                                           
26 NT = Habilidade de Espada dos Heraims. 



Agilidade aumentou em 20. 

 

Heraim Sword Skill: 

A habilidade de espada desenvolvida pela Raça de Combate Heraim. 

Uma habilidade muito difícil de se operar tendo, evidentemente, resultado na sua 

extinção. 

Enquanto estiver se movendo para frente sem parar, pode distribuir cinco golpes 

consecutivos. 

Dependendo do nível da habilidade, o número máximo possível de ataques consecutivos 

e efeitos irá aumentar. 

Sempre que tiver sucesso em ataques contínuos, a força e a agilidade irão aumentar 

temporariamente. 

Se a espada parar de se mover ou for bloqueada, a habilidade cessará 

automaticamente. 

200 de mana será consumida quando usar a habilidade. 

Restrição: 

Para aqueles que aprenderam o manejo da espada. 

Disponível para todos. 

Deve ter mana para ser usada. 

 

 A compensação por ter passado para o quarto andar era uma habilidade antiga de espada. 

 Quer fosse uma habilidade de espada restrita, uma habilidade de espada única ou a 

extensão do poder da espada, tudo era desconhecido. 

 Assim que eles aprenderam a habilidade, os inimigos se reuniram. 

 O sentimento de falta de esperança veio de algum lugar desconhecido e se infiltrou dentro 

de Weed em um alcance aceitável. 

 “Os seres humanos que nos acordaram”. 

 “Os seres humanos vivos ... matar”. 

 “Então eu posso... descansar”. 

 Os amaldiçoados Ghost Knights27. 

 Os cavaleiros estavam equipados com antigas espadas e armaduras. 

 Por terem traído seus compromissos e caído em corrupção durante suas vidas, eles tiveram 

que pagar por isso vivendo constantemente em sofrimento. 

 O número de cavaleiros e soldados fantasmas que haviam se reunido ia além das centenas. 

 Mesmo agora, mais e mais deles estavam saindo do chão. 

 Weed desembainhou sua espada. 

 “Vamos romper através deles”. 

 Ele pretendia correr no segundo em que ele viu as dezenas de fantasmas de cavaleiros e 

soldados despertados! 

 Weed e os Geomchis se dirigiram para a mesma direção. 

                                                           
27 NT = Nota barafael: Cavaleiros Fantasmas. 



 “Ativar habilidade. Heraim Sword Skill!” 

 Os ataques acertaram em cima da cabeça e em direção ao estômago. 

 Quando os ataques contínuos eram bem-sucedidos, a espada voava muito mais rápido. 

 

Primeira sequência de ataques contínuos foi bem-sucedida. 

Agilidade aumentou em 20%. 

 

Segunda sequência de ataques contínuos foi bem-sucedida. 

Força aumentou em 40%. 

 

Terceira sequência de ataques contínuos foi bem-sucedida. 

Agilidade aumentou por um adicional de 40%. 

 

Quarta sequência de ataques contínuos foi bem-sucedida. 

Força aumentou por um adicional de 40%. 

 

Quinta sequência de ataques contínuos foi bem-sucedida. 

Deixou o inimigo confuso. 

Diminuiu o Espírito de Luta do inimigo. 

 

 A combinação inicial deixou a segunda sequência de ataques com a espada mais rápida. 

 Até o momento da terceira sequência de ataques, o Ghost Knight caiu de joelhos por causa 

do poder impressionante da habilidade! 

 A espada não parou, ela retornou em um círculo suave e conectou-se no ponto exato onde 

armadura do Ghost Knight era mais vulnerável e o balanço transversal da quinta sequência de 

ataques melhorada afastou todos os ataques do inimigo. 

 O Ghost Knight caiu, esmagado. 

 

Proficiência na Heraim Sword Skill aumentou em 0.2%. 

 

 Para a série de ataques ser bem-sucedida até a quinta sequência, o senso de equilíbrio, a 

perspicácia visual do corpo e a proficiência em manejo de espada eram todas necessárias. 

 Paralelamente a não parar o movimento da lâmina, era preciso responder imediatamente às 

ações do inimigo. 

 Weed e os Geomchis já tinham dominado o manejo da espada, assim, eles rapidamente 

pegaram o jeito da Heraim Sword Skill. 



 Lutando contra os inimigos que se aproximavam, a Heraim Sword Skill demonstrou a sua 

capacidade cortando a todos. 

 Porém, em vez dos inimigos diminuírem, já tendo suprimido pelo menos 80 deles, o número 

aumentou para duas vezes o número inicial. 

 “Merda”. 

 “Isso não será fácil”. 

 Do Geomchi até os instrutores, seus rostos pareciam sérios. 

 Mesmo se você for talentoso na arte da espada, ela é limitada dentro de Royal Road. 

 Com mais e mais inimigos para combater, a Saúde, Estamina e Mana diminuíram em cada 

um deles. 

 Ao longo do tempo, o fim deles estava se aproximando. 

 “Quebrem eles!” 

 “Vamos lá!” 

 Apenas o som de Weed e dos Geomchis reverberava. 

 “Heraim Sword Skill!” 

 

Primeira sequência de ataques contínuos foi bem-sucedida. 

Agilidade aumentou em 20%. 

 

Segunda sequência de ataques contínuos foi bem-sucedida. 

Força aumentou por 40%. 

 

Terceira sequência de ataques contínuos foi bem-sucedida. 

Agilidade aumentou por um adicional de 40%. 

 

Quarta sequência de ataques contínuos. 

Força aumentou por um adicional de 40%. 

 

Quinta sequência de ataques contínuos foi bem-sucedida. 

O inimigo desmaiou. 

Ele perdeu a capacidade de atacar. 

 

 Sempre que eles usavam a habilidade, os Ghost Knights e Ghost Soldiers eram esmagados. 

 Em torno deles era insuportável, mesmo com o movimento de apenas um passo, eles eram 

confrontados por ondas sobrepostas de inimigos. 

 Os olhos dos Geomchis se tornaram frios. 

 



Você recebeu um golpe fatal! 

 

 Os ataques sucessivos apenas eram capazes de ser desta forma, quando alvejavam as 

áreas sensíveis. 

 Os Geomchis lutaram seriamente, mas com apenas isso, a batalha não iria se tornar 

favorável para eles nesta situação de guerra. 

 Pela primeira vez, eles só podiam avançar para uma direção. 

 Enquanto mais inimigos surgiam, eles eram forçados a serem mais cautelosos com sua 

retaguarda. 

 Eventualmente, eles foram cercados, o que atrasou ainda mais o seu progresso. 

 Mais de um terço das pessoas que chegaram ao quarto andar morreram. 

 “Keook!” 

 “Para morrer aqui ... é realmente ... inconveniente”. 

 Eles lutaram sem arrependimentos. 

 Não foi um erro da parte deles, a culpa jazia sobre a falta de Estamina e Força. 

 Alguns dos Geomchis que morreram, caíram e se transformaram em nada. 

 Todos aqueles que lutaram em um ponto ou outro quase entraram em colapso pela 

exaustão. 

 Todos os Geomchis foram mortos. 

 Em questão de minutos restava apenas Weed por si próprio. 

 “Sculping Blade28!”  

 Sua habilidade mais básica de espada. 

 A habilidade de espada que, embora usasse menos mana, era capaz de repelir vários 

adversários. 

 Mesmo ferido, ele ferozmente lutou contra a lança e a espada empunhadas pelos Ghost 

Knights e Ghost Soldiers. 

 Ataque, ataque, ataque! 

 Os Ghost Knights perderam suas vidas e os Ghost Soldiers caíram, mas Weed, por si 

próprio, já não podia mais avançar. 

 Com cada um dos ataques dos inimigos, suas feridas se aprofundavam. 

 ‘Merda’. 

 Se ele não tivesse ultrapassado a perseverança e resistência física de um guerreiro, ele já 

teria morrido nesta situação. 

 Ele tampouco podia usar a habilidade Closed Eyes. 

 Embora já tivesse sido cercado por inimigos, ele também não podia mais controlar 

totalmente o seu corpo a partir de agora. 

 Weed sozinho, lutou bravamente contra a horda de inimigos por mais de 10 minutos. 

 Com menos de 5% de Estamina, Mana já esgotada e HP mergulhado abaixo dos 23%. Esta 

era uma situação sobre a qual ele não podia ganhar. 

 Com a força diminuindo, seu braço ficou pesado com a espada na mão. 

 Seu corpo já não se movia fluidamente como antes. 

 “Levarei mais um tolo!” 

 Ele abandonou o bloqueio dos ataques de seus inimigos. 

                                                           
28 NT = Lâmina de Esculpir. 



 Cada um dos ataques usando a espada exigia uma certa quantidade de Força e Estamina. 

 Ele escolheu diminuir a distância entre ele e um inimigo. 

 Weed tinha abdicado completamente de se defender, o número de feridas rapidamente 

disparou e, em troca, ele foi capaz de empurrar sua espada através do capacete de um dos 

cavaleiros. 

 ‘Até aqui?’ 

 Weed desistiu de se prevenir contra os ataques deles.  

 No entanto, ele não desistiu de pegar os itens29.  

 Tendo lutado no mesmo lugar por um longo tempo, aquela era uma área preenchida com 

itens e pilhagem! 

 Havia muitos itens derrubados pelos Ghost Knight que eram apenas restos, mas se eles 

passassem pelo processo de fundição, todos seriam capazes de serem reciclados. 

 Em alguns casos, ele obteve joias e ouro caídos. 

 Se ele deixasse os Ghost Knights e Ghost Soldiers sozinhos, ele poderia pegar os itens. 

 Hwiriririk! 

 Weed rolou no chão. 

 Concentrando-se tudo em suas mãos, ele rapidamente alcançou os objetos ao seu redor. 

 Visando os itens mais caros em primeiro lugar e, em seguida, as pilhagens mais humildes. 

 Então, pela espada de um Ghost Knight, ele morreu. 

 

Você morreu. 

 

 Weed morreu lutando até o fim. 

 Os fantasmas, uma vez mais, voltaram para suas posições originais.  

 “Kkirikkkkirik. Todos os desafiantes morreram”. 

 “Muito ruim, eles não poderiam remover nossas maldições”. 

 “Agora eu retornarei ao meu sono mais uma vez”. 

 Eles caíram na gargalhada e ridicularizaram seus adversários humanos. 

 Eles acreditavam que tudo já havia sido encerrado!  

 No lugar onde Weed morreu, o corpo tinha sido substituído por um conjunto de ossos. 

 Uma espada disforme empunhada por um esqueleto branco! 

 O poder recebido do Necromante. Devido ao poder de negar a morte, um Skeleton Knight30 

será ressuscitado. 

 

*** 

 

 O Gerente de Operação foi trazido devido ao fato conhecido de que Weed e os Geomchis 

estavam desafiando a Torre dos Heróis. 

 O Diretor Kang e toda a equipe de produção estavam assistindo a tentativa juntos. 

 “Tais esplêndidos e precisos movimentos”. 

 “Alguém já viu movimentos tão precisos como esses a partir de algum outro usuário?” 

                                                           
29 NT = Nota Antonio: Porque não me surpreendi com isso? Kkkk; Nota barafael: pqp, esse cara não tem jeito. 
30 NT = Cavaleiro Esqueleto. 



 “Ufa! Recebendo golpes dos assassinos e dos Ladrões e ainda nem sequer entraram em 

pânico”. 

 “Quantas pessoas podem lutar cobrindo um ao outro desta forma?” 

 A luta os preencheu de admiração. 

 A fim de dominar a habilidade Stone Skin, eles também tiveram que se banhar em chamas, 

mas aquilo também não pôde abafar o espírito de luta deles. 

 Assistir a cena de luta de Weed e dos Geomchis, era como se as almas deles fossem 

atraídas para a tela. Nada menos do que admiração. 

 “E que andar é agora?” 

 “O quarto” 

 Dentro da estação, a partir de um conhecido para o outro, a notícia de ser capaz de assistir 

a primeira tentativa já vista de passar pela Torre de heróis se espalhou entre eles. 

 O primeiro ou segundo andar não eram nada em comparação com a emoção do quarto 

andar. 

 Weed e os Geomchis chegaram até o quarto andar e ainda mostraram enormes espíritos de 

luta. 

 A emoção sentida era algo difícil de se igualar a qualquer outro filme conforme eles eram 

conduzidos para as batalhas. 

 Era como se o papel deles fosse o de guerreiros natos privando os inimigos. 

 Muito emocionante. 

 As mãos deles tremiam inconscientemente como se eles quisessem entrar na cena. 

 Era algo simplesmente de tirar o fôlego de tão emocionante. 

 Um palco perfeito para lutar até o fim, onde cada um e absolutamente todos os inimigos 

deviam ser eliminados, sem qualquer recuo. 

 Os Geomchis foram aniquilados. 

 Apesar de Weed ter uma excelente resistência, ele também perdeu a vida. 

 “Ah!” 

 O grupo suspirou. 

 Oh Dongman31, Shin Hye Min32, Kim In Young33, bem como todos aqueles que sabiam de 

Weed e dos Geomchis e, é claro, o pessoal da estação, lamentaram. 

 Era o sentimento enérgico de esperarem que Weed e o grupo passassem pela Torre dos 

Heróis. 

 “Era isso, bem desse jeito?” 

 “Era apenas um palpite desde o início de qualquer maneira, mas o que eles fizeram foi ótimo. 

Se fossemos nós, nem sequer nos atreveríamos a fazê-lo”. 

 Então eles entraram em colapso por exaustão. 

 Era como se eles estivessem acordados por duas, três noites. Nenhum deles era capaz de 

fazer qualquer coisa e, em seguida, a transmissão transferida para a tela surpreendeu todos eles 

enquanto eles observavam. 

 De onde Weed morreu, um esqueleto levantou-se em seu lugar. 

 Por alguma razão, o esqueleto parecia familiar. 

                                                           
31 NT = Pale. 
32 NT = Maylon. 
33 NT = Irene. 



 O esqueleto que apareceu no momento certo durante a companhia liderada pela Guilda Cold 

Roses34 para lutar contra o Bone Dragon35!  

 Usando a magia do Necromante, ele produziu milhares de mortos-vivos. 

 Uma incrível luta aérea corpo a corpo contra o dragão, enquanto montava sobre um wyvern. 

 Até mesmo gritando e invocou o dragão de gelo. 

 O impacto alcançado naquele tempo era algo inigualável. 

 Embora parecesse diferente do primeiro esqueleto, o esqueleto tinha aparecido mais uma 

vez. 

 Os funcionários da estação choraram de emoção36. 

 “Ele veio!” 

 “O Jeoshin Weed37!”  
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34 NT = Rosas Frias. 
35 NT = Dragão de Ossos – a versão americana fala em ‘dragon Kurenberg’, mas em nenhum momento nos 
foi dito o nome dele, manterei o nome original. 
36 NT = Nota barafael: eu também estou chorando de emoção. 
37 NT = Nota Antônio: to em pé aqui batendo palma para cena do Weed renascendo como esqueleto; Nota 
barafael: Será que dessa vez o povo vai ligar um ao outro, o Jeoshin Weed, o Escultor Weed e o Weed do 
Continent of Magic? 

http://royalroadweed.blogspot.co.il/2014/11/volume-12-chapter-10.html
https://lmsnovelbr.wordpress.com/

