
Volume 12 

CAPÍTULO 6 - A Sombra das Pilhagens 

 

 Weed finalizou o M.T. e entrou em Royal Road, mas ele não se sentia muito bem. Isso foi 

inteiramente devido à Seoyoon. 

 ‘Eu fui tão descuidado’. 

 Weed tinha que enfrentar várias pessoas. 

 Os humanos maliciosos. 

 No centro de tudo, todos os humanos são parasitas que exploram os outros. 

 Os fracos aliam-se com o forte, tornando-se submissos àqueles que são mais fortes do que 

eles. 

 Aqueles que falham em ser cuidadosos e não hesitam em reter sua confiança são apenas 

suscetíveis a serem explorados pelo mundo.  

 As frequentes sementes da discórdia são semeadas uma vez que os membros da família 

não recebem muito do salário dado. 

 O primeiro salário que ele ia receber por trabalhar era de 600.000 won1 e, é claro, que tal 

quantia não chegava nem perto do custo de vida mínimo.  

 Porém, ao mesmo tempo, ele estava muito emocionado, pois seria a primeira vez que ele 

poderia ser pago na íntegra pelo trabalho e, com o dinheiro, ele planejava ir ao shopping com sua 

irmã e avó para comprar roupas. 

 Ele estava completamente encantado, mas mesmo com o baixo salário, o presidente não 

deu o valor total para ele. 

 Usando os termos de condição do trabalho, o ‘seguro desemprego’ ou o quer que fosse, 

apenas para tirar o dinheiro dele, dizendo:  

 “Alguns de seus colegas saíram da fábrica no mês passado ficando desempregados e cada 

um irá receber 30,000 Won2 de você”. 

 No fim de todos os ‘cálculos difíceis’, a fim de puxar alguns poucos dólares de volta para 

fábrica, ele recebeu um total de 450.000 won3. 

 Eles removeram um montante de 150.000 won4. 

 Um mês depois, a mesma coisa aconteceu. 

 Por afirmar que isso era para a ridícula verba intitulada de ‘o seguro de emprego para os 

empregados ilegais menores de idade’ era claro que ele não sábia, então tudo que restava para ele 

era acreditar, apenas para descobrir mais tarde, através dos outros colegas, que era tudo uma 

mentira, sentimento que lhe fez tremer. 

 A raiva não foi apenas colocada sobre o presidente, mas também em direção aos seus 

colegas, que continuavam cuspindo discursos sobre ele ser o mais novo e de que, através do 

trabalho duro e pesado, ele poderia fazer algo de si mesmo. 

 Saber que ele tinha sofrido a injustiça do presidente era uma coisa, mas descobrir que as 

pessoas com as quais ele trabalhava usavam essa lengalenga para provoca-lo era completamente 

diferente. 

 Weed sabia muito bem que ele estava no fundo do poço.  

                                                           
1 NT = U$ 480,00 – cotação de fevereiro de 2016. 
2 NT = U$ 24,00 – cotação de fevereiro de 2016. 
3 NT = U$ 360,00 – cotação de fevereiro de 2016. 
4 NT = U$ 120,00 – cotação de fevereiro de 2016. 



 Assim como aqueles jogadores5, bêbados e devedores, não havia nem uma única esperança 

para viver!  

 Depois de ter caído no fundo do poço pela segunda vez, era difícil ter que escalar tudo uma 

vez mais. 

 Assim, ele não acreditou mais em qualquer um facilmente. 

 Lee Hyun estava confiante de que através de seu sofrimento, ele já tinha visto as muitas 

faces das pessoas. Porém, em contraste a isso, Seoyoon foi o primeiro ser único a partir daqueles 

que ele viu.  

 A escultura concluída, na verdade, não era bonita.  

 Seu nível podia ser considerado como uma lembrança. Contudo, havia um pouco de 

semelhança, era difícil capturar a essência de Seoyoon na vida real. 

 A falta de tempo, ferramentas, materiais e as muitas coisas que estavam sendo ponderadas 

em sua mente, não foram de todo encorajadoras. 

 Repleto de intenções sinceras, ele colocou a escultura secretamente em seu bolso.  

 ‘Eu estou reembolsando um pouco da dívida que eu lhe devo’.  

 Assim como em muitas esculturas sobre dela, ele trabalhou de forma honrosa. 

 Nenhum segredo podia ser mantido para sempre e este foi um simples gesto de concessão 

de sua parte para mostrar que ele admitiria primeiro se algum dia ele fosse descoberto.  

 Ele queria ter certeza que pelo menos na vida real ele não seria espancado até a morte! 

 Para os dark gamers6, a morte dentro de Royal Road estava diretamente relacionada com 

perda financeira. Porém, comparativamente, seria reconfortante para a mente se isso fosse tão 

simples no mundo real também.  

 A propósito, a recém acordada Seoyoon não estava com raiva. 

 Ela manteve-se em silêncio, assim como nos eventos de preparação para as refeições. 

Algumas vezes, enquanto observava Lee Hyun, seu rosto ficava bem corado também!  

 ‘Ela ainda está bêbada huh? Não, aquele olhar é como se ela estivesse irritada’. 

 Lee Hyun estava fazendo especulações, mas a razão do motivo do rosto de Seoyoon estar 

daquela forma era verdadeiramente simples. 

 ‘Eu deixei ele me ver dormindo’. 

 Seoyoon era apenas uma garota. 

 Ela ficou com vergonha por deixar ele a ver dormindo. Além disso, a coloração do joelho 

dele exprimiu que ela tinha feito aquilo por muito tempo também. 

 ‘Minha cabeça era pesada?’ 

 Ela tinha todo o tipo de pensamentos correndo em sua mente. Mesmo seu nariz franziu a 

partir das preocupações. 

 Então, toda vez que ela se virava para ver o rosto de Lee Hyun, acendia uma cor rosada de 

constrangimento. 

 Entretanto, um acidente ocorreu quando eles retornaram para o grupo do M.T. 

 A galinha que Lee Hyun tinha trazido, Half Sauce Half Fried7, não havia sido necessária até 

agora, visto que eles tinham um monte de alimentos antes de retornar com segurança para o 

continente. 

 Parecia como se eles não tivessem comido tanto durante o M.T. como ele pensou que eles 

comeriam. 

                                                           
5 NT= jogadores de jogos de azar. 
6 NT = jogadores sombrios. 
7 NT = Metade Molho, Metade Frita. 



 Lee Hyun frequentemente fazia comida para os alunos do Dojo sempre que eles avançavam 

no treinamento, então desta vez ele comprou os ingredientes baseado vagamente nas 

necessidades daqueles8. 

 Contudo, o apetite dos estudantes normais não era como o dos alunos do Dojo. Aliado a 

isso, o segundo dia era apenas uma volta de barco ao redor da ilha, então a fome estabelecida não 

era tanto quanto a de antes.  

 Desta forma, havia uma considerável quantidade de comida e ingredientes sobrando e tudo 

ocorreu durante a distribuição dos ingredientes restantes, quando Min Sura perguntou subitamente: 

 “O que vamos fazer sobre a galinha?” 

 “Eu a trouxe de casa para comer. Você quer leva-la?”  

 Lee Hyun respondeu calmamente. Isso era uma questão muito óbvia. 

 Se Min Sura fosse pegar a Half Sauce Half Fried, seria mais benéfico do que a dividir em 

porções de comida e outros ingredientes, mas a questão era que Min Sura teria dificuldades em 

carregar Half Sauce Half Fried para casa. 

 Lee Hyun adicionou uma nota lateral: 

 “Se você quiser, eu posso torcer o pescoço agora para fazer...’’. 

 Ele estava oferecendo um favor. 

 Mas, repentinamente, Seoyoon revelou uma expressão chocada. 

 Com o rosto aparentemente prestes a se despedaçar, ela agarrou a Half Sauce Half Fried 

com nenhuma intenção de deixa-la ir. 

 Lee Hyun, nesse impasse, não sabia da gravidade da situação. 

 “Me dê isso”. 

 “……” 

 “Não bagunce ao redor quando se trata de comida”. 

 “……” 

 No entanto, ela estava teimosamente segurando a Half Sauce Half Fried. 

 Lee Hyun pensou que talvez Seoyoon quisesse Half Sauce Half Fried para comer. 

 “Se você insiste nisso. Então pode pega-la. Assim, em vez disso, você não pegará os outros 

alimentos, okay? Então por favor me dê ela por um minuto. Eu apenas irei torcer rapidamente o 

pescoço dela”. 

 Lee Hyun impensadamente estendeu sua mão, mas, repentinamente, lágrimas escorreram 

dos olhos de Seoyoon9. 

 “……” 

 Em questão de segundos, críticas e olhares de ressentimento precipitaram em direção a Lee 

Hyun!  

 Seoyoon com a Half Sauce Half Fried era muito fofa10.  

 Ninguém poderia imaginar quantas horas ela gastou alimentando a galinha com grãos de 

arroz durante o M.T. e, assim, ela desenvolveu um sentimento de afeição por ela. Ela a pegou com 

a intenção de a proteger.  

 “O que está acontecendo?” 

 “Por que ela está chorando?” 

 “Quem foi?” 

                                                           
8 NT = alunos do dojo. 
9 NT = Nota Antonio: carai, situação impossível de se resolver essa; nota barafael: Lee Hyun adora ferrar com 
tudo, impressionante, ele consegue fazer a Seoyoon falar e chorar, ele conseguiu em poucos encontros mais 
do que a psicóloga, Cha Eunhee, realizou a vida inteira. 
10 NT= Nota Antonio: cara foi ajudar sai como vilão; nota barafael: esse m.... merece as vezes. 



 “Parece que foi por causa da galinha...” 

 “Parece que ele tentou pegar a galinha a força e fez a veterana Seoyoon chorar”. 

 “Como ele pôde fazer algo assim...” 

 A demonstração de poder das lagrimas de uma beldade era indescritivelmente poderosa. 

 A imagem que ele construiu durante a viagem do M.T. desabou de uma vez só. Foi como 

ser conduzido a uma execução sem nem saber o motivo. 

 ‘Droga!’ 

 Lee Hyun queria socar a si próprio. 

 Por que foi que ele abaixou suas defesas contra Seoyoon neste momento? 

 Ele tinha antecipado que ela tinha escondido sua maldade todo esse tempo e foi repreendido 

por ter abaixado sua guarda. 

 Isso foi devido a ele ter obtido os detalhes mais finos sobre Seoyoon. 

 Ela tinha a presença e podia imprimir na mente das pessoas que era uma mulher boa que 

amava a vida. 

 Em contrapartida, Lee Hyun recebeu olhares fixos como se ele fosse um ser selvagem e 

cruel. 

 Lee Hyun naturalmente foi acusado. 

 ‘Eu estava diligentemente colocando a carne aqui e de repente o assunto mudou para a 

proteção dos animais’. 

 Até esse ponto, Lee Hyun nitidamente observou Seoyoon. 

 Ela estava chorando silenciosamente enquanto observava Half Sauce Half Fried 

carinhosamente. 

 ‘Você quer comer ela também’11. 

 Lee Hyun estava oferecendo seus serviços para torcer o pescoço da galinha, mas, para ele, 

não pareceu que fosse algo necessário no caso dela12. 

 ‘Então você quer sentir ela enquanto estiver usando suas mãos, não é isso? Eu aposto que 

assim que você chegar em casa você torcerá o pescoço dela você mesma’. 

 Era perigoso para ele continuar nesse caminho, então ele recuou, pois ele queria ganhar 

contra Seoyoon, pelo menos uma vez. 

 “Espere um minuto. Parece haver um mal-entendido, isso era apenas uma brincadeira... 

você pensou que eu queria comer aquela galinha?” 

 Primeiramente, Lee Hyun decidiu tomar uma atitude ética. Seu propósito era enganar o 

público13.  

 “Por favor, devolva Half Sauce Half Fried para mim. Eu a criei desde quando ela era apenas 

um pintinho e, na realidade, toda sua família está vivendo em minha casa. Então, se ela não voltar, 

a Mother Hen14 ficará muito triste”. 

 Justificação e legitimidade! 

 Foi apenas por um curto período de tempo, mas Seoyoon não poderia repreender contra 

essa lógica. Mesmo se Seoyoon pudesse abrir a boca para expressar suas intenções, ela não 

poderia ganhar contra Lee Hyun nesta situação.  

 “Me dê ela”. 

 Lee Hyun com confiança estendeu sua mão em direção a Half Sauce Half Fried novamente. 

Foi então que.... 

                                                           
11 NT = Nota barafael: kkkkk esse Weed não tem jeito. 
12 NT = Seoyoon. 
13 NT = Nota Antonio: jogada de mestre. 
14 NT = Galinha Mãe, o nome de outra galinha. 



 Kkokkodek! 

 A Half Sauce Half Fried, que estava parada, bicou ele!15 

 A galinha que uma vez pertenceu a Lee Hyun recusou-se a retornar para ele. 

 

*** 

 

 Weed junto com os Geomchis e os outros colegas estavam mirando novamente os castelos 

de Todeum. 

 32 castelos restantes! 

 “De agora em diante, nós estaremos mirando os castelos com possivelmente 40 Unicorns16 

e Pegasus17, no mínimo, mas não fiquem tão relaxados”. 

 Naquele momento, eles já estavam acostumados com a batalha dentro dos castelos de 

Todeum, de modo que Weed não queria perder muito da tensão necessária para a batalha.  

 Porém, o efeito resultante foi muito pequeno. 

 “Cerquem ele!” 

 “Peguem ele!” 

 Desde o começo, os Geomchis já estavam arriscando suas vidas lutando enquanto estavam 

feridos. 

 Apesar de não terem experiência, armas ou armaduras necessárias para prosseguir, eles já 

haviam cercado muitos inimigos e estavam ocupados atacando seus membros. 

 Quanto à Weed, quando a batalha se alastrou, ele não afastou seus olhos deles. 

 “Pale-nim, Maylon-nim! Os Pegasus estão tentando usar magia! Romuna-nim, tente 

interceptar as invocações elementais dos Unicorns!” 

 “Sim!” 

 Sempre que eles começam a usar magia, o nível de dificuldade aumenta tremendamente. 

Portando, o grupo tinha que usar tudo que tinha a fim de deter os Pegasus e Unicorns de lançarem 

magias. 

 Em primeiro lugar, se houvesse uma distância entre as duas forças, a luta iria se transformar 

em uma derrota em um instante para Weed. 

 Se todas as 40 criaturas divinas usassem invocação elemental e magia, isso teria 

consequências catastróficas sobre o grupo. 

 No entanto, felizmente, eles geralmente gostam de investir na cabeça, no começo. 

 “De jeito nenhum cara!” 

 Geomchi sentiu um interesse pela primeira vez após um longo tempo. Nada em Royal Road 

poderia fazê-lo ficar tão tenso a ponto de sentir um suor descendo por sua espinha. 

 No mundo real ele tinha enfrentado centenas de batalhas e em cada uma das vezes ele foi 

embora com vida intacta. Superar as preocupações da vida e da morte era o seu caminho para se 

tornar mais forte. 

 Embora, naquele lugar, tenha havido aqueles que foram desesperadamente agressivos 

contra ele, sua posição como ‘o mais forte’ nunca foi, realmente, desafiada. 

 Embora ele tivesse sido repreendido inúmeras vezes devido aos combates, por alguma 

razão, a luta era a razão pela qual ele ficava animado por estar vivo. 

 No meio da batalha feroz, Geomchi olhou em volta brevemente. 

                                                           
15 NT = Nota barafael: kkkkkkk a galinha assinou a sentença dele de culpado. 
16 NT = Unicórnio. 
17 NT = Pégaso. 



 O Unicorns e Pegasus estavam furiosos ao redor, enquanto os alunos lutavam duramente a 

fim de impedi-los. 

 Seus companheiros de batalha, bem como os outros colegas também estavam brandindo 

suas armas a fim de ganhar. 

 Cada um deles se esforçava desesperadamente à medida que eles lutavam. Era como se 

esta fosse a verdadeira urgência de uma guerra. 

 A tática de cerco ao inimigo, embora parecesse perigosa, teve grande sucesso aguentando 

contra os movimentos rebeldes das criaturas. 

 “Deixe eu ir pelo menos uma vez” 

 “Essa noite terá carne de Unicorn!” 

 As unidades de Geomchi2 e Geomchi3 gritaram. 

 Geomchi e os instrutores estavam satisfeitos enquanto lutavam, o que também acendeu o 

espírito de luta dos alunos. 

 Eles continuaram a implantação deste método de combate enquanto não recuavam nem um 

pouco. 

 “Nossa espada é invencível!” 

 “Nossa espada é invencível!” 

 Os Geomchis gritaram o seu slogan em uníssono. Mesmo durante esta aparente situação 

de guerra, eles não se importavam nem um pouco18. 

 Hwaryeong colocou sete criaturas para dormir. 

 Mesmo com isso, ainda havia 34 das bestas restando e a circunstância era esmagadora. 

 Enquanto estavam retendo apenas duas daquelas criaturas divinas, cinco dos Geomchis já 

tinham perdido suas vidas. 

 Embora as armaduras podres, feitas de ossos de dragão, que eles usavam aumentassem 

suas defesas primárias, se eles fossem atingidos com um golpe penetrante terrivelmente prejudicial, 

o dano iria diretamente penetrar em direção de seus corpos. 

 A razão pela qual muitos foram capazes de mal sobreviver foi por causa da organização 

tática do cerco que eles tinham praticado. 

 À medida que a situação ficou cada vez mais precária devido aos danos acumulados 

infligidos pelos Unicorns e Pegasus, Weed soltou um grito: 

 “Tori!” 

 Tori, que estava em sua capa negra enquanto majestosamente brincava ao redor com os 

Pegasus, respondeu: 

 “Por que você me chamou?” 

 “Temos que mudar de tática agora. Você! Não se concentre em apenas uma única besta, 

faça com que eles prestem atenção em você o máximo e os prenda”.  

 Em suma, acondicione-se para ser atacado! 

 Weed também deu uma ordem similar para o Death Knight. 

 “Van Hawk! Concentre se na defesa em vez de atacar”. 

 “Como o senhor desejar”. 

 O Death Knight mostrou sua lealdade, mas Tori não queria cooperar. 

 Se ele fosse capaz de matar um por si próprio, o seu crescimento seria substancial. Porém, 

ele não queria suportar a aproximação de todos os ataques sozinho. 

                                                           
18 NT = Nota Antonio: Geomchis são top; Nota barafael: digo até que eles são parte essencial da novela, no 
começo dela quando foram criados os 505 Geomchis eu achei que, por serem em grande número, eles seriam 
deixados para trás logo; que bom que isso não aconteceu. 



 “Me desculpe, mas eu não fazer como você pediu”. 

 Tori simplesmente recusou. 

 A relação de subordinação que ele tinha com Weed já havia terminado. Então, não havia 

razão para cumprir o pedido de Weed desta vez. 

 Além disso, ele agora estava envolvido em uma batalha de grande escala para conseguir 

fazer qualquer coisa! 

 Weed gritou: 

 “Eu lhe darei o Mapan-nim”19.  

 Tori não conseguiu entender o que foi dito e piscou os olhos. 

 “Por que?” 

 “Para você poder beber à vontade!" 

 “Se for sob essas condições eu aceito!” 

 “Temos um acordo!” 

 Weed vendeu Mapan de bom grado para o acordo. 

 “Weed nim”. 

 Mapan franziu a sobrancelha, mas Weed manteve a calma. 

 “Esta é a sua batalha para obter mais pilhagem." 

 “PILHAGEM! Gulp20!” 

 Mapan engoliu sua saliva. 

 Nem toda a pilhagem obtida era igual. 

 Vamos propor que as partes mais caras de lobos ou raposas sejam as garras e presas, isso 

se elas forem obtidas. Contudo, qualquer derrubada de itens dos Unicorns e Pegasus estariam em 

uma dimensão completamente diferente daqueles. 

 Para qualquer pedaço do saque, poder-se-ia receber mais de 10 moedas de ouro. 

 Mapan gritou: 

 “Por favor, deixe isso comigo21!” 

 Pão, bolo, bebidas, ingressos de cinema, bilhetes para concertos, figures22, jogos, CD, etc 

... sempre que ele quisesse qualquer uma dessas coisas, ele teria que vender o seu sangue. 

 Assim foi desde a sua infância, ele23 tinha financiado a si mesmo através da venda de seu 

sangue e, fazê-lo agora, não teria sido um grande problema. 

 Tori, com Mapan ao seu lado, estava rechaçando os ataques dos Unicorns e Pegasus a 

esquerda e a direita. 

 Sempre que sua saúde abaixava, ele iria botar suas presas na nuca de Mapan e o tomar 

como seu suplemento de sangue! 

 “Tornado Blade24!”  

 Tori usou sua habilidade sem nenhuma hesitação. 

 A partir de então, Mapan, que o estava observando a partir do flanco e que não estava 

adaptado para o combate, também teve vários momentos tensos. 

                                                           
19 NT = Nota barafael: kkkkkkkkkkkkk, quem não lembra de Weed fazendo a mesma coisa na batalha da 
Legião dos Mortos-Vivos?. 
20 NT = engolida em seco. 
21 NT = Nota barafael: Mapan é o Weed júnior. 
22 NT = são bonecos feitos em sua maioria no Japão que retratam personagens de animes ou jogos, saca a 
qualidade dessa: http://i.imgur.com/JGKYfRl.jpg. 
23 NT = Mapan. 
24 NT = Lâmina Tornado. 

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


 Graças a habilidade de Tori ao lutar num estilo de guerrilha, batendo e recuando, os alunos 

puderam tomar um fôlego. 

 Desde então, Weed começou a se focar em um de cada vez e os derrubou. 

 Devido a não ser capaz de focar a intensidade dos seus ataques, a batalha se arrastou 

quase pelo dobro do tempo da anterior, mas eles saíram vitoriosos mais tarde. 

 

Lutou contra os Shinsu25 no 16º castelo de Todeum. 

Castelos restantes: 31. 

Reputação cresceu por 60. 

Recebeu um adicional de 60% de experiência de combate. 

 

*** 

 

 Um tempo para relaxar e descansar! 

 Eles tinham saído vitoriosos depois de muitas batalhas difíceis, mas ainda havia mais de 30 

castelos restando. 

 “Algo como isso é uma missão de grau de dificuldade A, eh." 

 Geomchi2 deixou escapar um sorriso orgulhoso. 

 "É interessante também. Ela realmente provoca arrepios em minha espinha!" 

 Geomchi já estava se preparando para pôr fim ao descanso e voltar para a luta. 

 "Venham, vamos lá. É lamentável que só reste mais 30 dessas batalhas interessantes"26.  

 Para aqueles que gostavam de batalha, isso era algo sobre o qual não se devia ficar 

animado27. 

 Pale e o grupo reuniram alguma energia 

 As batalhas eram difíceis, mas ainda mais gratificantes. O foco durante a luta era apenas a 

batalha sem uma única pausa. 

 As criaturas divinas com as quais eles tiveram que lutar nesse ponto eram sempre em 

números na casa dos 60. 

 Em cada uma das batalhas, todos cumpriram o seu papel, sem uma única falha. 

 Durante a batalha no 19º castelo contra estas bestas, Geomchi, os instrutores e todos os 

alunos ultrapassaram o limiar do nível 293. 

 A taxa de crescimento era inacreditável. 

 Além de receber os pontos de experiência base dos Unicorns e Pegasus, a experiência de 

combate adicional foi o maior ganho. 

 Após dar uma olhada no seu nível, Geomchi9 disse: 

 “Subir de nível está bem fácil”. 

 Geomchi11 concordou: 

 "Eu sei huh! Quando caçamos em nosso próprio ritmo aqui e ali, foi realmente muito lento 

em comparação com o quão fácil é ganhar níveis quando nós caçamos com Weed". 

 Assim que ele ouviu, Pale negou balançando a cabeça. 

                                                           
25 NT = Shinsu/Seosu - quer dizer ‘criatura sagrada’. 
26 NT = Nota Antonio: Lol só?; Nota barafael: Esse jogo foi a melhor coisa que aconteceu para o Geomchi, na 
vida real ele já estava entediado de não poder cortar ninguém com sua espada kkkkk. 
27 NT = devido ao fato de só faltar mais 30 castelos) 



 Normalmente, quando as pessoas ouvem estas palavras, eles iriam saltar para cima a gritar. 

 "Subir de nível desta forma não significa que seja mais fácil!" 

 Subir de nível além do nível 200 era algo similar a ficar preso no trânsito. Como a experiência 

exigida para alcançar o próximo nível aumenta exponencialmente, até mesmo matando monstros 

de nível similar dava pouco ou quase nada de experiência. 

 No entanto, os Geomchis não sabiam o significado da fadiga mental, juntamente com os 

movimentos excessivos do corpo. 

 18 horas de caça em um dia é muito mesmo quando se tem o prazer de caçar em grupos. 

 Aqui, Weed foi extraordinariamente rápido. 

 Por simplesmente pertencerem ao grupo que Weed lidera, eles são forçados a imergirem na 

batalha como ele faz.  

 Uma velocidade absurda de caçada. 

 Comendo e caçando, ele os levava ao limite. 

 O nível de Weed estava em 347 a uma velocidade inacreditável, mas isso era apenas o nível 

sem mencionar os seus outros crescimentos. 

 Esgrima, Tiro ao Arco, Magia e outros tipos de habilidades de combate! O desenvolvimento 

das habilidades de ataque também teve o seu crescimento. 

 Era bem difícil ir além dos níveis intermediários e atingir os níveis avançados das habilidades 

através de meios convencionais, devido a ter uma grande quantidade de habilidades. No entanto, 

foi mais fácil aqui graças a força dos monstros com os quais ele lutou contra. 

 Ataques de precisão para aumentar as taxas de sucesso contra os monstros que são de 

nível mais elevado do que você. Fazendo isso você pode obter uma boa quantidade de dano, maior 

do que o usual. 

 Através deste método, a proficiência de suas habilidades também subiu significantemente. 

Então, Maylon perguntou subitamente, como se este fato a tivesse atingido:  

 “Oh, Weed nim.” 

 “Sim?” 

 “Por que você não fez uma escultura até agora?” 

 Habilidades de Alfaiataria, Ferraria, Atadura, Ervas, Culinária e de Combate! 

 Weed teve de aumentar a proficiência de todas as outras habilidades, mas não a de esculpir. 

Ela ficou bastante curiosa e queria saber o motivo. 

 Para Weed, havia circunstâncias. Até agora ele tinha usado madeira para fazer esculturas 

daquele material em seu tempo livre sempre que possível, mas ele não tentou criar algo a sério. 

 ‘Uma grande escultura. Não há espaço para fazer uma coisa dessas aqui’. 

 Criar uma escultura de dez metros ou mais significa ter que ficar trabalhando na escultura 

por semanas. 

 Achar o material também era um problema. 

 Portanto, além de ter que criar uma escultura enorme, ele precisaria encontrar algo que se 

encaixasse no tamanho, junto com a dificuldade de achar um material digno.  

 Então, novamente, Todeum foi um lugar cheio de muitas composições aperfeiçoadas e um 

número considerável de esculturas. 

 Eles não descobriram peças clássicas ou magnum opus28 ainda, mas havia esculturas e 

quadros decentes para ganhar proficiência por meio da visualização delas, de modo que ele não 

sentia a necessidade de esculpir. 

 Weed explicou de forma simples: 

                                                           
28 NT = Magnus Opus vem do latim e significa a melhor, mais popular e renomada obra de um artista. 



 "Não tive a inspiração para criar uma peça até o momento e, nos castelos dos vampiros em 

Todeum, há uma série de pinturas e esculturas ainda para serem descoberta". 

 “Ah! Então é isso”. 

 Rapidamente convencida, Maylon desistiu de ir mais a fundo.  

 Hwaryeong, que aparentemente meditava sobre algo, perguntou: 

 "Será que precisa ter alguma árvore ou pedra específica para você poder esculpir algo?" 

 “Huh?” 

 "Isso é, eu percebi que se for algo que você queira expressar, essas coisas não importariam 

muito de qualquer maneira". 

 Nos castelos dos vampiros, a maioria das esculturas descobertas foram esculpidas nas 

paredes ou nos tetos. 

 Entretanto, algumas delas eram muito simples e nada como as estátuas grandiosamente 

criadas para atrair muita atenção. 

 Hwaryeong continuou: 

 "Por que precisa ser algo físico para fazer as estátuas?" 

 Weed recordou a Torre de Luz que ele havia feito em Morata. 

 Mais do que a beleza da própria Torre de Luz, a harmonia das luzes refratadas mostrava 

uma beleza ainda maior. 

 Ele até mesmo tinha obtido o título: ‘O escultor que governa a luz’, como um apelido, devido 

ao fato de ter sido tão incrivelmente criativo e expressivo! 

 Para um escultor, não há preço melhor do que isso. 

 Na realidade, Weed não estava consciente de que ele foi apelidado como tal, uma vez que 

o apelido surgiu a partir dos fóruns. 

 Se fosse alguma forma de ganhar dinheiro29 diferente das 3 moedas de prata que ele 

ganhava pela venda de uma raposa que ele esculpia, até poderia chamar a sua atenção, mas 

rumores30 e tais coisas não eram nada para ele se preocupar. 

 Hwaryeong estava superestimando Weed. 

 A Torre de Luz não era algo que ele pudesse criar a qualquer momento. 

 "Você fez a Torre de Luz a partir da luz, por que não fazer o mesmo com uma estátua?"31 

 Weed considerou seriamente. 

 ‘É verdade que eu tenho negligenciado a escultura’. 

 Todeum em si era um terreno de caça muito bom. Devido a isso, ele ficou excessivamente 

obcecado com a caçada e a esculpir permaneceu de lado, esquecida. 

 'Escultura baseada na luz.' 

 Havia algum tipo de potencial descoberto em esculpir o luar. Embora tenha sido um pouco 

estranho para ele encontrar o fundamento, o Moonlight Sculpting32 ainda o não desapontou. 

 Weed ponderou sobre o que criar, porque ele ainda não tinha uma ideia depois de tudo que 

foi dito. 

 “Hmmmm.” 

 “Que tipo de escultura será boa?” 

 "O que foi feito? Ainda há palavras para continuar?" 

                                                           
29 NT = a versão em inglês fala em ‘outside money’, que é algo como dinheiro não contabilizado na economia, 
como ouro, moeda estrangeira, títulos, etc. 
30 NT = sobre seu apelido. 
31 NT = Nota Antonio: pow deve ta de sacas foi mó trabalho para fazer ela. 
32 NT = Esculpir o Luar – a versão americana fala em Moonlight Sculptor, ou seja, Escultor do Luar, o que não 
faz sentido nessa frase. 



 "Tem que se encaixar na capacidade limitada da luz ser capaz de tomar forma". 

 Todo mundo ponderou. 

 Tendo lutado nos castelos, eles iriam refletir sobre isso no meio do descanso e ainda tinham 

dificuldades para chegar a alguma conclusão. 

 ‘Então essa é a dor da criatividade.’ 

 ‘Arte leva mais tempo angustiante sobre o que fazer do que realmente a produzindo, huh?'. 

 Mesmo um conceito vago a respeito de como criar a escultura não foi sugerido. 

 Depois de todas as contemplações, Surka falou: 

 "Bem, e quanto a isso? Reciprocamente à luz, que tal demonstrar as sombras?” 

 Mostrando uma expressão de não ser capaz de conseguir entender o que Surka estava 

falando, Romuna olhou para ela. 

 “Sombras o que?”33 

 "As sombras das coisas. Usando a sombra como forma de criar uma obra de arte." 

 "O que você quer dizer por fazer uma obra de arte através de sombras?" 

 "Se houver um objeto, então há uma sombra. Nós podemos criar alguma forma por meio de 

sombras, como um marionetista de sombras34, você sabe". 

 "Eu acho que não é uma má ideia, mas é possível criar algo através de sombras e vale a 

pena tentar fazê-lo?" 

 Romuna tinha dúvidas. Para usar um objeto e expressar-se através de suas sombras não 

parecia ser de bom gosto. 

 Porém, Weed considerou como uma ideia muito boa. 

 Um escultor mediano, com seu senso comum, não teria facilmente tentado essa ideia, mas 

ele viu a vantagem que podia ser encontrada a partir disso. 

 ‘Em vez de luz, expressá-la com sombras, huh? Embora isso signifique que eu possa tentar 

fazer isso tão grande quanto eu conseguir'. 

 Composição! 

 A formação desejada de Weed! 

 Não havia necessidade de obter os materiais também. 

 Há toneladas de materiais que criam sombras! 

 Weed fez sua decisão em questão de segundos. 

 “A pilhagem.... eu vou usar a pilhagem para criar a escultura.” 

 Estes materiais caros virão dos itens obtidos através da caçada, por isso era um plano 

ambicioso para criar uma escultura! 

 “Bom” 

 "Onde quer que você veja." 

 Acreditando na capacidade Weed, Geomchi e os instrutores prontamente tiraram seus 

saques. 

 Todo mundo juntem a pilhagem em um único lugar. 

 O saque reunido obtido a partir da terra dos vampiros era uma quantidade tremenda e foi 

reunido tudo em um só lugar! 

 Dado ao fato de que as pilhagens eram materiais e ingrediente simples, o preço de tudo 

aquilo reunido equivaleria a centenas de milhares de moedas ouro. 

 “Eu acho que esse tanto será o suficiente”. 

                                                           
33 NT = Nota barafael: Romuna é loira? 
34 NT = aqueles profissionais que criam coelhos e outros animais com as sombras da mão. 



 Weed foi para um morro localizado perto de Todeum para criar uma torre de saque que tinha 

cerca de cinco metros de altura. 

 Ttiring! 

 

A Tower of Miscellaneous Items35 foi concluída. 

A sua estatística não faz jus ao que foi tentado e a peça permanecerá desconhecida. 

Embora construída com grande destreza, ninguém será capaz de considera-la e terão a 

dificuldade em compreender a excentricidade da intenção do escultor. 

Valor Artístico: 15. 

O trabalho do 'Excelente Escultor' Weed. 

Opção Especial: 

Aqueles que verem The Tower of Miscellaneous Items terão a sua sorte aumentada por 

20 ao longo do dia. 

 

 Isso nem sequer correspondeu a um trabalho normal. 

 Com as atuais habilidades de esculpir de Weed, suas pequenas esculturas de animais 

também tinham valores artísticos, mas comparar com àquelas peças concluídas.... 

 “Isso não está pronto ainda”. 

 Weed não parou aí. 

 A quantidade utilizada não era nem mesmo 1/10 do montante reunido. 

 “Isso começa agora”. 

 Weed continuou a empilhar a pilhagem tanto quanto seu tamanho e altura cresceram 

inexoravelmente. 

 Ttiring! 

 

Uma obra-prima! 

A Remarkable Items Tower36 foi concluída. 

A sua estatística não faz jus ao que foi tentado e a peça permanecerá desconhecida. 

Com grande habilidade em artesanato, a altura da torre chegou a mais de 20 metros. 

O conceito de criar algo através da acumulação de bens é uma ideia nova, mas o valor 

artístico é difícil de se obter. 

Valor Artístico: 360. 

O trabalho do 'Excelente Escultor' Weed. 

Opções Especiais: 

Aqueles que verem a Remarkable Items Tower terão a sua sorte aumenta por 20 ao 

longo do dia. 

Número obras-primas concluídas até agora: 25 

 

                                                           
35 NT = Torre de Artigos Variados. 
36 NT = A Torre dos Itens Notáveis. 



Habilidade de esculpir foi melhorada. 

 

Fama cresceu por 3. 

 

 Weed não parou de construir a torre lá. Ela ainda estava menor do que ele tinha inicialmente 

previsto que seria. 

 ‘Tenho que estabelecer a base da fundação ou então ela cairá no futuro’. 

 Ele continuou a reforçar a sua fundação conforme a torre crescia constantemente. 

 Cuidadosamente colocando a pilhagem no lugar certo. 

 A inclusão de um espaço vazio deixado intencionalmente também foi considerada. 

 ‘Três luas. A luz mais brilhante deve ser ... Eu deveria fazer mudanças no caminho de cada 

lua’. 

 Embora fosse aparentemente fácil de começar, neste ponto, nunca foi fácil. 

 Dois dias gastos na construção da torre. 

 O tamanho da torre de pilhagem era esmagador. 

 O ponto mais alto da torre tinha uma altura estimada em 50 metros! 

 Ele tinha esgotado completamente todos os materiais reunidos. 

 “Nós precisamos de mais materiais. Vamos caçar de novo". 

 Ele começou a caçar Unicorns e Pegasus nos castelos mais uma vez. 

 Toda vez que eles fizeram isso, a pilhagem obtida fazia a torre crescer continuamente mais 

e mais. 

 Penas, pedaços de vidro quebrado, fragmentos de metal, pontas de flechas e raízes, 

juntamente com outras formas de materiais e ingredientes, e a torre estava em um estado de beleza 

que era difícil de compreender. 

 E então, a torre excedeu os 55 metros  

 Ttiring! 

 

Uma obra clássica!  

A Mysterious Tower of Items37 foi concluída! 

A torre foi empilhada com pelo menos 300 tipos de mercadorias ou mais! 

O significado não é conhecido, no entanto, esta torre estranha não existe em qualquer 

outro lugar no Continente Versailles. 

É difícil julgar o enorme trabalho de qualquer arte, mas este poderia ser um monumento 

único. 

Mesmo as crianças e os mercenários não podem deixar de ouvir sobre a escultura de 

Weed. 

Valor Artístico: 490. 

O trabalho do 'Excelente Escultor' Weed. 

Opções Especiais: 

                                                           
37 NT = Torre Misteriosa de Itens. 



Aqueles que verem The Mysterious Tower of Items terão um aumento na regeneração 

de seus HP e MP em 10% ao longo do dia. 

Aqueles que verem The Mysterious Tower of Items terão um aumento na taxa de queda 

de itens de 15% ao longo dia. 

Sorte aumenta em 150. 

Estamina aumenta em 60. 

Número de peças clássicas concluídas até agora: 10. 

 

Habilidade de esculpir foi melhorada. 

 

Habilidade de esculpir foi melhorada. 

 

Fama aumentou por 106. 

 

Estamina aumentou por 1. 

 

Carisma aumentou por 2. 

 

The Mysterious Tower of Items foi incluída entre Maravilhas de Todeum. 

A propriedade da Mysterious Tower de Items pertence a Weed. 

Se a grande torre de bens for desmantelada para ganho monetário, a fama adquirida 

será reduzida. 

Além disso, para os moradores de Todeum que são amantes da arte, a repercussão de 

fazê-lo pode resultar na diminuição da familiaridade. 

Em troca por criar uma escultura clássica, as estatísticas vão aumentar por 1. 

 

 Finamente uma peça clássica! 

 Mesmo que fosse apenas uma porcentagem pequena de aumento na taxa de queda de 

itens, isso por si só era um grande efeito. 

 Neste ponto da caçada, a torre era uma necessidade desesperada. 

 Weed continuou a colocar esforço para acumular a pilhagem sempre que podia. 

 Com o esforço consistente ao fazê-lo, a torre atingiu a altura de 60 metros. E, com isso, o 

objetivo da torre foi alcançado. 

 “Fufufu.” 

 Weed sentou em cima do resultado e sorriu. 

 Hoje foi o último dia. 



 ‘O trabalho foi recompensado’. 

 Construir a torre de pilhagem foi bem mais fácil do que esculpir uma peça. 

 Com apenas um movimento errado enquanto esculpia, uma cicatriz irreversível seria criada 

e permaneceria sobre a peça para sempre. 

 Ainda assim, a torre teve que ser concluída dentro do tempo determinado, portanto ele teve 

de trabalhar sobre ela continuamente. 

 "Mas, ainda assim, ela foi concluída com segurança." 

 Weed apenas sentou-se e esperou pela hora para assistir o produto acabado. 

 Balun, Gorun e Seirun. 

 As três luas espreitaram por entre o nevoeiro e estavam se aproximando do centro do céu. 

 A luz brilhante das luas. 

 O excepcional luar de Todeum brilhava e tudo pareceu como se fosse de dia. 

 A torre estava sendo banhada com a luz do luar. 

 Ouro e prata, joias e espadas junto com armaduras, tudo estava brilhando no luar. 

 Tendo varrido e visto todas as obras de arte de Todeum, a torre de pilhagem concluída era 

muitas vezes mais bela no luar. 

 A respiração de Weed tornou-se ligeiramente ansiosa. 

 “Heoeok. Tão bonita!" 

 Ele estava mais entusiasmado com esta peça do que com qualquer outra até agora. 

 Quem você pensa que ele é? Esta foi a elevação de uma pilha de dinheiro das pilhagens 

que ele podia sentar-se sobre. 

 O sonho de um dark gamer! 

 Weed estava emocionado. 

 ‘Todo esse dinheiro. Eu estou sentado sobre o dinheiro'38. 

 O mar acumulado de pilhagem, sobre o qual ele poderia nadar. A montanha de pilhagem, 

sobre a qual ele poderia se sentar e, até mesmo, ser capaz de tirar um cochilo sobre o topo dela. A 

felicidade de Weed atingiu o pico, tal como o nascer do sol no ponto mais alto do céu. 

 ‘Tenho que saborear o dinheiro feito com isso também’. 

 Ainda assim, continuamente, a sombra da torre agigantava-se em direção à Todeum. 

 A torre está mudando sua sombra. 

 Weed dependia das posições das três luas para a transformação da sombra. 

 A forma da Tower Shadow39 estava se tornando mais e mais evidente. 

 Ttiring! 

 

Uma Magnum Opus!  

A primeira tentativa de um trabalho de glória!  

A Mysterious Shadow Tower40 foi concluída! 

A torre misteriosa foi empilhada com pelo menos 300 tipos de mercadorias ou mais! 

Em outras vezes, o significado da torre não pôde ser compreendido, mas a um certo 

período de tempo, a expressão tornou-se evidente nas sombras. 

Uma tentativa incomum por um escultor de renome! 

                                                           
38 NT – Nota Antonio: kkkkkk Weed é foda, nota barafael: eu não falei que ele era que nem o tio Patinhas?. 
39 NT = Torre das sombras. 
40 NT = Misteriosa Torre das Sombras. 



Nada além de destreza foi aplicado. 

Mesmo assim, o nome do escultor será anunciado em todo o continente. 

Valor Artístico: 3640. 

O trabalho do 'Excelente Escultor' Weed. 

Opções Especiais: 

Aqueles que verem The Mysterious Shadow Tower terão um aumento na sua 

regeneração de HP e MP em 25% ao longo do dia. 

Aqueles que verem The Mysterious Shadow Tower terão um aumento na taxa de queda 

de itens de 19% ao longo do dia. 

Sorte aumenta por 180. 

Estamina aumenta por 60. 

Ataques críticos têm 30% de chance de sucesso. 

Será concedido um título à pessoa que completou esta escultura. 

O efeito não pode ser combinado com o de outras esculturas. 

Número de Magnum Opus concluídas até agora: 5. 

 

Habilidade de esculpir aumentou para o nível avançado 4. 

A escultura vai ser fenomenalmente mais detalhada.  

O Artesanato mais elegante em joias terá excelentes resultados. 

 

Proficiência na habilidade de artesanato aumentou. 

 

Compreensão da habilidade escultural atinge o nível Intermediário. 

O efeito das habilidades de esculpir aumentará em 20%. 

Pode transformar-se em criaturas voadoras. 

Quando usar o Shapeshifting Piece41 será concedido um tipo de propriedade. 

 

Fama aumentou por 1265. 

 

Arte aumentou por 19. 

 

Estamina aumentou por 3. 

 

                                                           
41 NT = Metamorfose da Peça/Transformação Escultural – é aquela habilidade que ele usou para se 

transformar em Orc na luta contra a Legião dos Mortos-Vivos. 



Paciência aumentou por 9. 

 

Carisma aumentou por 5. 

 

Ganhou o título de ‘O artesão dos Trabalhos Excelentes’. 

 

Pode erguer e criar uma Guilda42 e pode exercer influências na cultura e na arte. 

 

Atratividade aumenta por 100. 

 

Restrição: Esculpir no nível avançado 3 ou superior. 

Esculturas podem obter grande reputação ao serem concluídas. 

 

 Escultura não-física através da sombra! 

 A compensação para a conclusão da primeira tentativa foi tremenda. 

 "Uma peça sem arrependimentos. Um trabalho bem feito!" 

 Weed também se sentiu muito aliviado. 

 Seu trabalho ainda parecia ser considerado a lei da sensibilidade dos artistas! 

 Se ele não mencionasse o significado da peça, então o grau de compreensão e realização 

seria difícil de se sentir, mas qualquer pessoa podia facilmente reconhecer a implicação da peça 

através da sombra da torre. 

 A sombra da torre mostra apenas uma figura: 

 Um homem torcendo o pescoço de uma galinha43.  

 Ele ainda não tinha esquecido o rancor! 

 A tristeza de não ser capaz de comer a Half Sauce Half Fried foi evidente através da sombra 

da torre. 

 

 

Tradutor: Antonio Pinheiro 

Revisão/Adaptação: barafael 

Edição: barafael 

Fonte da tradução: http://royalroadweed.blogspot.co.il/2014/11/volume-12-chapter-6.html  

Visite-nos: https://lmsnovelbr.wordpress.com/  

 

                                                           
42 NT = Nota barafael: eita, é agora...... 
43 NT = Nota Antonio: carai essa foi top Weed kkkkk; Nota barafael: sem comentários kkkkkk. 
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