
Volume 12 

CAPÍTULO 7 - As Vitórias no Céu e na Terra 

 

 Devido aos efeitos manifestados pela sombra da Torre de Pilhagem, a batalha foi um pouco 

mais estimulante. 

 No entanto, devido à resistência dos Unicorns (NT = Unicórnios) e Pegasus (NT = Pégaso), 

os praticantes ainda estavam morrendo em números de 2~3 em cada batalha. 

 Mesmo com armaduras melhores e também com o crescimento nos níveis, a batalha ainda 

estava sendo contra inúmeros inimigos. 

 Eles estavam em sua 33º batalha de repressão nos castelos. 

 Surka foi atingida por um coice de um Unicorn e caiu morta (NT = Nota barafael: coitada da 

Surka). 

 Após a batalha, a situação era de que, ao lado dos membros do grupo, o número de 

praticantes remanescentes era de apenas 212 pessoas. 

 Geomchi bateu em si mesmo. 

 “Eu não pude estar lá quando a frágil menina morreu”. 

 Weed abaixou brevemente a sua cabeça. 

 “Não. Era minha responsabilidade. Eu não estava ciente e deveria ter cuidado melhor dos 

membros do meu grupo”. 

 “Não. Eu não pude dar um bom exemplo”. 

 "Ao contrário Mestre, eu acho que nós não devemos ser permitidos a comer a menos que 

ninguém morra". 

 “Você acha isso?” 

 “Sim. Tudo bem não se preocupar com a velocidade de fazer as coisas”. 

 Geomchi cuidadosamente pensou sobre a sugestão por um tempo. 

 “OK então. Se for uma punição a este nível, na minha opinião, deve ser suficiente. É verdade 

que nós estamos fartos das batalhas constantemente semelhantes em Todeum, então a partir de 

agora, vamos ir com o que você disse”. 

 Para os instrutores e praticantes, o campo de batalha em Todeum era um ótimo campo de 

treinamento. 

 Ela incentiva a camaradagem, constrói a força de caráter e envia uma sensação eletrizante 

para desfrutar do jogo. 

 Por isso, era um ótimo lugar para ganhar poder lutando contra os poderosos. 

 Esgrima não era uma verdadeira necessidade, visto que uma mente firme era uma arma 

muito melhor. 

 Mesmo com a morte de vários praticantes, ainda foi divertido lutar. 

 Porém, Surka era uma menina simples e com a sua morte as lutas não eram mais 

agradáveis. 

 Weed disse: 

 “Sem morte ou não haverá mais comida!” 

 Com a supressão dos castelos de Todeum, os vampiros libertados também se juntaram à 

batalha! 

 Era a hora para que o carisma e a liderança de Weed brilhassem. 

 Não só os Geomchis e os colegas lutaram, eles pretendiam sobrecarregar os Unicorns e 

Pegasus através dos números. 

 O número de vampiros liberados até agora era de 4.600. 



 Muitos dos fracos e comuns Vampiros Familiares entraram na briga aqui e ali sempre que 

os Shinsui (NT = criaturas sagradas) tornavam-se cansados. 

 Agora era a hora deles começarem a lutar a sério. 

 "Lutem contra seus inimigos para recuperar a sua dignidade e orgulho perdidos!" 

 

Você usou a habilidade Lion´s Roar (NT = Nota barafael: Rugido de Leão, a versão 

americana fala em skill yell, que quer dizer berro/grito, mas como há uma skill específica 

resolvi colocar). 

Todos os aliados dentro da proximidade do rugido terão um aumento de 200% na moral. 

Toda a desordem será diminuída. 

Liderança vai aumentar em 200% durante 5 minutos. 

 

 “Nós vampiros não seguimos os mandamentos dos outros, mas Weed provou que ele é um 

homem racional”. 

 “Suas palavras não foram prejudiciais”. 

 “Os Unicorns e Pegasus são inimigos e nós, eventualmente, teremos que derrota-los de 

qualquer maneira”.  

 Os vampiros machos deixaram suas capas balançarem enquanto eles agrediam os 

Pegasus. 

 “Ohohohohoho! Por favor olhem para mim. Permita-me beber apenas uma gota de seu 

sangue”. 

 “Kak kak Kak. Voltar a este mundo sem um senso de decência, vamos mostrar para esses 

tolos quem são seus verdadeiros inimigos”. 

 “Eles estão vindo. Vamos ver quem são os verdadeiros governantes dessa terra”.  

 Os vestidos das Rainhas Vampiras eram muito chamativos e estavam enrolados fortemente 

em couro dos pés à cabeça, além disso elas carregavam chicotes. 

 As rainhas entoaram cânticos amaldiçoados da psique em uníssono. 

 No passado, muitos dos cavaleiros de Freya foram vítimas destas técnicas enganosas. 

 “Euhuhyuhyuhyung!” 

 “Yihihing!” 

 Os chifres dos Unicorns iluminaram se com uma luz roxa. 

 Esse era um mecanismo mental para resistir à magia, motivo pelo qual eles não seriam 

facilmente enganados, visto que estavam imunes à magia negra. 

 No entanto, as rainhas constantemente enviavam essas maldições e insetos convocados 

para incomodar as criaturas divinas. 

 Os fracos Vampiros Familiares transformaram-se em morcegos e petulantemente se 

agarraram nas bestas. 

 Os Shinsui resistiram vigorosamente, mas os morcegos se agarraram e sugaram o sangue 

deles até a morte. 

 Chyureureup! 

 Os morcegos não foram capazes de evitar os danos, mas através do consumo de sangue 

eles foram capazes de se recuperarem das perdas. 

 Estes eram adversários muito difíceis. 

 As Rainhas Vampiras soltavam suas maldições constantemente enquanto convocavam 

numerosos insetos, causando muito sofrimento aos seus inimigos. 



 Entretanto, sempre que havia uma batalha, a perda era de cerca de 200 Vampiros. 

 Algumas vezes as perdas foram de mais de 300, mas através de tais batalhas, os vampiros 

sobreviventes ficaram muito mais fortes. 

 Através das características dos Vampiros. 

 As peculiaridades dos vampiros! 

 Armas muito poderosas. 

 Sempre que os vampiros caçavam, a experiência adquirida era impressionante e também 

contribuía para o desenvolvimento da capacidade de adaptação deles. 

 Com o sangue consumido do Unicorns e Pegasus, os vampiros podiam diminuir os danos 

dos ataques mágicos das bestas e, com uma certa quantidade consumida, em que o sangue fosse 

completamente digerido, o poder deles iria temporariamente aumentar. 

 Esses vampiros provaram serem reforços consideráveis à Weed e aos Geomchis. 

 Enquanto os vampiros morriam em grande quantidade no campo de batalha, os Geomchis 

não tinham perdido uma única pessoa. 

 Embora fosse um pouco arriscado fortalecer a legião, na situação atual, ela era um poderoso 

exército de vampiros! 

 Weed controlava completamente a legião de vampiros. 

 Graças a uma série de batalhas vitoriosas, os vampiros se moviam como se fossem uma 

extensão de seus membros. 

 Ttiring! 

 

Legiões de vampiros completamente sob controle. 

Os Vampiros reconheceram você como um líder ávido da escuridão. 

A lealdade dedicada deles irá contribuir para a sua notoriedade. 

Familiaridade com os vampiros está no melhor estado. 

Eles até mesmo lhe dariam a nuca mais deliciosa das mulheres para você beber em sinal 

de respeito. 

Infâmia cresceu por 350. 

Liderança cresceu por 2. 

Carisma cresceu por 5. 

 

 Essas não eram, de todo, boas notícias. 

 Infâmia às vezes ajuda com missões que as exigem, mas a consequência era muito grande. 

 Os aldeões dariam uma olhada àqueles com pontos de infâmia e fugiriam, ou até mesmo 

iriam expulsa-los! 

 Em qualquer caso, a Infâmia que ele tinha, até agora, não era algo elevado o suficiente para 

se preocupar a respeito. 

 'Se for Infâmia, ela irá embora se eu doar para a igreja ou terminar algumas missões’. 

 É claro que era altamente improvável ele fazer doações ao templo, mas se fosse uma 

necessidade verdadeira, era a maneira mais rápida para se livrar dela. 

 O problema repousa em outro lugar. 

 Ttiring! 

 

Você se uniu com os vampiros desprezíveis que caçam os Shinsui inocentes. 



Em troca de todos os atos viciosos que você cometeu, as suas ações terão repercussões. 

 

 A testa de Weed foi gravada em vermelho. 

 A marca de um assassino! (NT = Nota barafael: é a marca de um PK – Player Kill – todos 

que já jogaram mmorpg sabe que quem está com o nick vermelho é porque matou os outros sem 

que as vítimas reagissem. Quem possui essa marca pode ser atacado sem punição e se morrer 

derrubará mais itens do que no caso de uma morte normal) 

 Qualquer um poderia entender a marca brilhando em vermelho. 

 “Por que isso acontece comigo...?” 

 Weed disse em aflição. 

 Se a marca fosse recebida também pelos outros, não seria tão injusto, mas mesmo enquanto 

caçava em grupo, só ele obteve a marca de um assassino. 

 Há penalidades enormes ao ser portador da marca. 

 Enquanto estão vulneráveis aos ataques de outros usuários, a taxa de queda de itens seria 

bem maior que o normal na morte. 

 A obtenção de missões é mais difícil, tornando mais difícil de ser libertado da marca. 

 "Por que isso só acontece comigo?" 

 Mesmo alguém como Weed queria reclamar. 

 Pale levou algum tempo e respondeu com a razão mais provável: 

 "Poderia ser por que você matou um monte de Unicorns e Pegasus?" 

 Weed era o mais alto nível e o melhor na produção de dano, sendo, consequentemente, 

aquele que matou a maioria. 

 Romuna furtivamente observou: 

 "A pessoa que propôs vir para Todeum foi Weed-nim." 

 Irene, enquanto piscava os olhos inocentemente, disse. 

 "Sendo o cérebro por trás de todas as coisas ruins". (NT = Nota barafael: kkkk estava com 

saudades das tiradas de Irene, ela e a Surka são muito engraçadas). 

 “……” 

 Como ela sabia de todas as razões, Weed não pôde repreender. 

 Os Geomchis pareciam um pouco invejosos. 

 "Aquele olhar perverso." 

 “Viril” 

 "Eles dizem que você é famoso quando você é um assassino ..." 

 A marca foi bem recebida pelos Vampiros. 

 "Desde o início ele não era um bom homem." 

 "Nós estávamos certos em colocar nossas expectativas em você." 

 "Aqui, embora seja um pouco vulgar, você pode conectar seus dentes na nuca de nosso 

colega". 

 Enquanto estava sendo saudado pelos vampiros, eles continuaram atacando os castelos de 

Todeum. 

 Weed gerenciou com eficiência o poder dos Vampiros. 

 O poder sagrado de Irene só podia curar as pessoas, ele não funcionava nos Vampiros. 

 ‘Poderes sagrados são bastante tóxicos para Vampiros, huh!’ 

 A única coisa que Vampiros querem é sangue! 



 Enquanto perto da beira da morte, com uma 'doação' generosa de sangue, eles podiam ser 

revigorados. 

 Um número crescente de Unicorns e Pegasus caíram vítimas da vida roubada pelos 

vampiros. 

 Os Níveis dos Vampiros continuavam a subir. 

 Por outro lado, os membros do grupo de Weed obtiveram cada vez menos experiência e 

pilhagem, mas era algo inevitável. 

 Mesmo com a redução de vampiros, o número deles ainda aumentava. 

 Através das batalhas, um grande número deles morreu, mas com o despertar de mais, os 

números foram acrescidos ainda mais. 

 Os vampiros liderados por Tori e sua família Jinhyeo também estavam evoluindo. 

 Diferentes Lordes Vampiros também acordaram um após o outro. 

 Eles conduziram uma enorme variedade de vampiros. 

 Dream Vampires (NT = Vampiros dos Sonhos), seres não físicos, que usam ilusões para 

causar confusão e paralisia. 

 Shadow Vampires (NT = Vampiros das Sombras), aqueles que se escondem na escuridão 

à espreita para atacar seus inimigos. Eles só revelam seus caninos em momentos propícios ao 

ataque, algo difícil de reagir. 

 Assassin Vampires (NT = Vampiros Assassinos), um tipo desconhecido de vampiros. 

 Nobres diferentemente elegantes e amantes da arte daquele aspecto e, embora 

semelhantes, eram difíceis de serem colocados na mesma classe. 

 Poder! Coragem! 

 No peito, nos braços e tal, o pelo estava por todo lugar como animais bizarros com força 

formidável. 

 Lutadores naturais sem o uso de magia. 

 A única maneira de distingui-los das bestas normais eram suas presas e suas capas. 

 Ao todo, com mais de 5.000 Vampiros estavam sob o seu controle e eles excediam em muito 

a capacidade de Liderança de Weed, não importava o quão meticulosa sua gestão fosse. 

 Na verdade, mais de 100 deles estavam fora de seu controle. 

 Ele tinha visto isso antes quando ele conduziu os Orcs e Elfos Negros. Se o número excede 

a capacidade da sua habilidade de liderança, então, a multidão iria brincar ou resistir a ordem se 

ele estivesse apenas um pouco distraído. 

 Weed estava atingindo seus limites para conduzir a batalha com a falta de liderança, do 

Carisma para rugir e com a falta de familiaridade. 

 Weed confiou o excesso dos vampiros para a Orc Seechwi. 

 

*** 

 

 A Orc Seechwi respirou em direção ao céu e fez um sinal. 

 "Chwiik, com o corpo de um Orc, eu.... eu não posso fazer a postura livremente, chwichwit!" 

 Se ela tentar se curvar para frente, um punhado de pneus de gordura a impediria de fazê-lo. 

 A gordura em cada um dos lados seria um impedimento sempre que ela se movesse, e o 

rosto de quando ela estava seriamente tentando e terminava em fracasso também era algo 

inacreditável. 

 Ffs! 

 A cada vez ela tentava como se não houvesse amanhã. 



 "Com todo o devido espeito, ser um orc é uma piada! Chechik!" 

 Seechwi estava, maravilhosamente e graciosamente, desfrutando da solidão. 

 Durante a batalha até agora, ela realmente não tinha mais nada para fazer. 

 Simplesmente tomando conta de si mesma! 

 Ela era atribuída de algumas incumbências quando ela era apropriada para tais. 

 Mas isso mudou de agora em diante. 

 

Habilidade de Condução de Grupo foi criada. 

 

Habilidade de Condução de Grupo nível 1 (0%): 

Dependendo do nível da habilidade, o Orc é capaz de comandar até 35 membros (Orcs) 

na unidade. 

De espécies diferentes, o Orc pode comandar 20 membros. 

Dependendo do nível da habilidade, a influência da liderança aumenta em 3%. 

Todos os membros do grupo e da unidade podem ter um aumento nas estatísticas. 

Será adicionado um aumento na força, agilidade, estamina e resistência física. 

Experiência recebida vai aumentar em 2% para todos os membros do grupo e da tropa 

(Aumento de 16% no domínio da habilidade). 

Todos os membros do grupo e da unidade têm uma maior resistência à confusão e ao 

medo. 

 

 O aumento na liderança terá efeitos extras nessa habilidade! 

 No caso dos humanos, embora ligeiramente diferentes dependendo da ocupação, 

geralmente podiam formar um grupo de até cinco membros. 

 Então, com cada adicional de 50 pontos em liderança, o grupo pode aumentar por um 

membro. 

 Orcs são uma exceção a essa regra. 

 Desde o início, eles podem formar grupos que consistem de até 10~20 membros para caçar. 

 No caso de Seechwi, devido à obtenção da habilidade de condução de grupo, o tamanho do 

grupo foi muito maior sob seu comando. 

 A partir da habilidade de sua liderança, um número substancial de 50 membros pôde ser 

reunido em um grupo. 

 Além de ser capaz de fortalecer os membros do seu grupo, ser capaz até mesmo de conduzir 

monstros era de grande ajuda. 

 "Wi, com isso, eu também sou uma força, chwiik! Não imponente como um Orc, mas como 

um comandante. Chwichwichiik". 

 Seechwi enxugou as lágrimas de tristeza e moveu-se ao redor exibindo-se livremente, 

enquanto a barriga saliente estendia-se ao máximo, e até mesmo o barulhento som nasal de seu 

nariz propagava-se! 

 "Chwichwichwit. Se você ouvir atentamente o que eu digo, vou alimentá-lo com muita comida 

deliciosa!" 

 Seechwi gritou seus comandos junto aos Vampiros Familiares que ela controlava. 



 Ela tinha dúvidas a respeito da capacidade de liderança de Weed quando ela o observava 

de longe, mas agora ela mudou de ideia. 

 'Aqueles Geomchis selvagens. Se fosse outra pessoa além de Weed, então essa pessoa 

não seria capaz de comandá-los'. 

 Sua primeira impressão dos Geomchis era que eles eram muito resistentes 

 Quase do tamanho dos Orcs com cabelos cortados e corpos com músculos se contraindo, 

além de um olhar assassino para botar medo em qualquer um. Um contato visual acidental 

significaria desculpas constantes a partir do outro grupo! 

 O nível de intimidação era algo que não era típico. 

 Tanto é assim que, quando as pessoas comuns chegam perto deles, essas pessoas iriam 

naturalmente se encolher e sair do caminho e, então, com a intensidade de 500 excelentes deles 

juntos, quem teria a ousadia de emitir-lhes uma ordem? 

 Constantemente indo lutar, junto com a teimosia e orgulho para carregar. 

 Onde quer que eles fossem, não havia outro caminho a não ser causar problemas, mas na 

frente de Weed, eles eram apenas porcos ingênuos. 

 'Se eles conseguirem comida, então para eles está bom. Em seguida, eles correm para lutar 

para se livrar de tudo que os reprimem’. 

 A comida feita por Weed era satisfatória, deliciosa, aromática e até mesmo um deleite para 

os olhos deles. 

 Pudim que derrete ou barbatanas de tubarão com um bom gosto em suas bocas! 

 Seechwi também, não poderia resumir quantas vezes seus dedos alcançaram o prato 

principal. 

 Mesmo assim, se parecesse para alguém que os Geomchis eram seres humanos simples à 

primeira vista, então, esse alguém seria definitivamente confundido pela forma como eles agiam. 

 Porém, para aqueles que viessem a conhecê-los, o problema deles seria compreensível. 

 Para os Geomchis, o menor tempo de existência era de 10 anos, enquanto o mais graves 

eram de mais de 30 anos vivendo sob aquela dieta rigorosa. 

 A alimentação deles consistia simplesmente de peito de frango ou ovos brancos apenas, o 

que era algo cansativo. 

 Para eles, a dieta no Dojo era simples: 300 gramas de peito de frango cozido sem qualquer 

molho em cada refeição. 

 Os ovos brancos também, eram de 10 a 20 sem um salpico de sal. 

 Se você viveu tal vida, de 10 anos ou mais de dieta, então você até mesmo estaria em êxtase 

com apenas o sabor de uma goma de mascar. 

 Com apenas o peixe e peito de frango desossados colocados sobre a gelha e costelas de 

porco assadas, seus corações batiam fortemente em antecipação. 

 Apenas por observar o som crepitante do amadurecimento da carne enquanto seus sucos 

fluíam para fora, sua boca ficaria, essencialmente, babando. 

 Tendo esta segunda vida em Royal Road e sendo capaz de se satisfazerem neste mundo 

sem terem qualquer repercussão sobre seus corpos na vida real, os Geomchis se perderam em sua 

gula e sempre que se deparavam com adversários fortes, eles podiam gastar toda a sua energia 

para lutar. 

 O único medo que eles têm é a fome! 

 Risos e sofrimento por comida, homens simples e ferozes. 

 Weed estava contendo todo o poder deles. 



 'Domesticando-os com comida. Ele tem inteligentemente dado a eles o gosto de uma comida 

mais saborosa repetidamente .... ele não revelará o prato principal de supetão, senão os Geomchis 

ficarão totalmente satisfeitos e, em seguida, ele perderia o controle sobre eles’. 

 Weed excedia em muito a habilidade de ser um líder de grupo ou de uma expedição. 

 O talento reconhecível de um ser excepcional, que é capaz de liderar um país de terceiro 

mundo subdesenvolvido com uma ditadura. 

 Político hábil, o instigador, o difamador perverso! A representação perfeita de um ditador! 

 Pode ser dito que por causa de Weed, os Geomchis e usuários regulares como Pale 

deveriam ser bem recebido em todos os lugares. 

 ‘Ele poderia muito bem ter colocado a droga mais forte na comida! Carisma e liderança 

deveriam ser capazes de fazer esse tanto. Você se encaixa na definição de um babaca não 

refinado’. 

 Seechwi também, a partir desse momento, foi, provavelmente, drogada por Weed com a 

bebida em sua mão. 

 

*** 

 

 O exército vampiro comandado por Weed estava mais sustentável conforme as batalhas 

continuavam. 

 O tamanho estava maior e eles foram ficando cada vez mais fortes. 

 Portanto, é claro, a experiência e a aquisição de itens foi muito reduzida. 

 Como a experiência era dispersa entre os vampiros, a experiência completa já não podia 

mais ser obtida. 

 "Vamos para o próximo castelo". 

 Weed disse com uma impressão dura. 

 Tendo vencido todas as batalhas até agora, ele ainda brilhava com uma expressão única e 

satisfeita. 

 Este nem sempre foi o curso certo de uma ação condizente com aquela de um grande líder 

em face de uma crise. 

 A razão por trás disso era porque ele não podia obter nada. 

 Terrível para o grupo! 

 'Toda a pilhagem após a morte está indo para os vampiros!' 

 De qualquer forma, com a progressão da missão, era de se esperar já que a força era 

necessária em primeiro lugar. 

 Na verdade, o ganho deles de forma resumida não era muito para falar. Isso foi devido ao 

fato de que o Death Knight (NT = Cavaleiro da Morte) Van Hawk estava participando em todas as 

suas batalhas com mais brutalidade e força a cada vez. 

 O cavaleiro das trevas Death Knight! 

 Van Hawk era um poderoso DPS (NT = D.P.S = Damage Per Second, ou dano por segundo, 

é aquele cara num rpg que dá muito dano) que infligia uma grande quantidade de dano aos Unicorns 

e Pegasus. 

 Naturalmente, muitos dos itens derrubados foram para ele quando as criaturas morriam. 

 Após uma verificação rápida do seu nível, de repente, ele tinha ultrapassado os 368. 

 Ele era proporcional aos Death Knights generais, que estavam ao redor do nível 200, mas 

agora, o crescimento suplicava que ele superasse um monstro de categoria superior. 

 “Janela de informação do Death Knight!” 

 



Nome: Van Hawk  Alinhamento: Trevas 

Raça: Morto-vivo Nível: 368 

Classe: 
The Evoker of Despair Death Knight 

(NT = O Evocador do Desespero, Cavaleiro da Morte) 

Título: 
The Dark Hand of Army Commander 

(NT = A Mão Sombria do Comandante do Exército) 

Reputação: 7.904   

Vida: 126.930 Mana: 23.850 

Força: 964 Agilidade: 675 

Estamina: 650   

Sabedoria: 220 Intelecto: 220 

Espírito de Luta: 594 Resistência: 455 

Coragem: 315   
Resistência 
Física:  268 Carisma: 242 

Liderança: 502 Sorte: -200 

Fé: -200   

 

Fiel Cavaleiro do Reino de Kallamore. 

Manchado com as forças das trevas, ele renasceu como um Death Knight. 

Teve uma parte no comando das Legiões Imortais sob o controle de Barkhan, mas nos 

últimos anos tem se desviado de seu controle. 

Death Knight com um terrível dano e com a capacidade para comandar. 

Death Knight é o chefe da unidade. 

Vulnerável a magia sagrada 

Pode controlar mortos-vivos e corpos de monstros. 

Menos de 4 círculos pretos mágicos disponíveis. 

Compreendeu totalmente a arte do manejo com a espada do Reino de Kallamore. 

 

 Originalmente um comandante do exército das Trevas, o Death Knight! 

 Capaz de estar no centro e de invocar os membros das trevas, ele podia convoca-los para 

a guerra. 

 Apesar dos danos tomados pela unidade, a confiança de Weed nele era alta devido à 

característica do Death Knight, mas eles foram capazes de atacar tanto quanto podiam, então não 

houve nenhuma queixa. 

 Van Hawk forçou seu caminho em direção aos monstros de nível chefe como um Death 

Knight, sem medo. 

 Weed recordou o passado. 

 ‘Desde que eu o conheci na Cidade do Céu, Lavias, nós estivemos em tantos lugares’. 

 Ele prevaleceu através de vários territórios de caça com Death Knight Van Hawk ao seu 

lado. 

 Graças a tê-lo vigiando sua retaguarda, Weed podia lutar vorazmente. 



 Embora recentemente ele tenha caçado com seus colegas e com os Sahyeongs (NT = termo 

para se referir a “irmãos mais velhos” não necessariamente com relação sanguínea), houve muitas 

vezes em que Weed caçava sozinho. 

 Mesmo durante o tempo em que ele estava junto com Seoyoon no Norte, quando ela não 

estava por perto, Van Hawk entraria em cena. 

 Weed olhou para Van Hawk nostalgicamente. 

 "Este maldito companheiro". 

 “……” 

 "Não tome um único fôlego e lute diligentemente". 

 A sensação desapareceu e Weed cuspiu palavras frias. 

 Então, eles continuamente se dirigiram de um castelo a outro para conquista-los. 

 Com medo do desaparecimento do efeito vampírico e da queda vertiginosa da adaptação e 

do poder de ataque deles, eles lutaram com uma quantidade mínima de descanso. 

 As queixas dos Vampiros foram incessantes: 

 "Eu só quero lutar apenas uma vez por noite." 

 “Nos dê um descanso” 

 A fim de evitar que eles ficassem cansados, Weed empurrou seu antebraço para a frente 

para acalmar os vampiros e enchê-los. 

 “Beba!” 

 Ele forneceu-lhes o sangue fresco para saciar sua fonte como estamina. 

 Weed foi primeiro e então Pale, com sua fraca disposição. Irene e outros também se 

juntaram. 

 Agora restavam apenas quatro castelos! 

 “Huhihihihing!” 

 Havia Royal Unicorns (NT = Unicórnios Reais) com chifres de ouro e Silver Pegasus (NT = 

Pégaso Prateado) com crinas que fluíam prata. 

 À vista da pele deles, Zephyr engoliu com um pouco de nervosismo. 

 "Gulp! Eles são monstros que nunca foram vistos, Hyeong-nim (NT = ‘Hyeong’ é uma 

maneira mais amigável de se dirigir a um homem mais velho se você for um homem, enquanto ‘nim’ 

é um sufixo que dá uma conotação mais formal ao se dirigir a alguém mais respeitado/mais velho 

que você, como se fosse o nosso ‘Sr.’)". 

 “Mas eles não são enormes em números. Se nós forçarmos a partir dos flancos, nós 

conseguiremos”. 

 Weed respondeu com clareza e com sua mão direita uma gota para sinalizar a investida de 

milhares de vampiros! 

 Os Royal Unicorns e Silver Pegasus duraram apenas alguns minutos antes de se ajoelharem 

e desaparecerem de vista. 

 Foi assim que todos os últimos castelos remanescentes foram essencialmente subjugados. 

 Hwaryeong, com admiração, disse: 

 “Eu acho que Weed-nim nasceu com uma excelente memória”. 

 “Hmmm?” 

 “Você se lembra exatamente da geografia de Todeum. Mesmo a ordem de mais de 47 

castelos”. 

 O grupo também ficou surpreso com a informação. 

 É claro que não foi tudo por causa da memória de Weed. 

 “É porque há um mapa”. 



 “Um mapa?” 

 “Eu aprendi como desenhar com a Yurin, então eu fiz um mapa por mim mesmo”. 

 Os olhos de Hwaryeong brilharam. Ela estava muito curiosa em relação à pintura de Weed. 

 “Eu poderia ver o mapa?” 

 “Eu não acho que isso seja um problema”. 

 A partir do peito de Weed, uma folha endireitada de papel amarrotado foi mostrada. 

 Um esboço da entrada de Todeum foi desenhado e, em seguida, castelos foram desenhados 

um pouco pequenos até o quinto castelo. 

 Depois disso, devido ao tamanho do papel, os castelos foram ficando cada vez menores. 

 Embora as entradas de poucos castelos tenham sido desenhadas, o resto, incluindo as 

estradas, estavam uma bagunça. 

 Em vez disso, eles foram substituídos com explicações. 

 

O cumprimento aumenta a partir da entrada à direita da Torre dos Heróis em um belo e 

grande castelo. 

Castelo com muitas macieiras. 

Do outro lado da ponte norte, um castelo de flores amarelas desabrochadas. 

10 minutos a pé para dentro do beco, portão para o castelo azul. 

 

 A única pessoa que pode dizer a diferença da cabeça para a cauda deste mapa era, 

provavelmente, apenas Weed. 

 Hwaryeong tremeu. 

 ‘Eu não posso acreditar que nós seguimos este mapa para caçar’. (NT = Nota Antonio: nem 

eu kkkk) 

 De qualquer forma, a conquista do último castelo terminou com segurança. 

 Todos os vampiros de Todeum foram liberados. 

 Desde então, Weed, os Geomchis, e o grupo começaram a ajustar suas vistas em direção 

a Todeum para o evento de desdobramento de seus serviços. 

 Todeum! 

 O reino das lendas onde os vampiros vivem! 

 Possuidora de três luas brilhantes. 

 Weed tinha feito a Torre de Pilhagem à distância, a qual podia ser vista junto de castelos 

antiquados e de uma Torre dos Heróis desconhecida. 

 Acima de todos aqueles pontos de referência, os Unicorns e Pegasus levantavam voo ao 

longo de Todeum. 

 Também no chão estavam aqueles que bebiam e pastavam lentamente. 

 Mas então, ao longe, nuvens escuras desceram rapidamente. 

 As nuvens escuras logo envolveram Todeum por toda parte. 

 Um vento violento soprou e uma chuva pesada começou a cair. 

 Kureureureureung! (NT = som do vento) 

 Kwagwagwang! (NT = som da chuva) 

 Cada vez que um trovão e um raio atingiam o chão, apenas flashes de luz eram vistos. 

 Os corpos dos Unicorns e Pegasus que bebiam e pastavam no chão logo foram cobertos 

com enormes colônias de morcegos que se agarraram neles. 



 Os Vampiros também saíram para fora do castelo através das janelas em uníssono. 

 Para os vampiros, a escuridão não tinha nenhum efeito em sua visão. 

 Eles cercaram o rebanho de Unicorns e Pegasus, que estavam cobertos com morcegos e, 

com olhares sem alma, miraram diretamente nos pescoços. 

 Kwaak! 

 Os vampiros eram mais fracos do que os Shinsuis, mas uma infinidade de presas de vampiro 

entraram em seus pescoços. 

 Sorrateiramente dentro dos morcegos intrometidos, a saúde e a resistência das criaturas 

divinas foram rapidamente absorvidas. 

 “Euhihihihing!” 

 O choro do Unicorn. 

 O Royal Unicorn disse: 

 "Como membros do clã da floresta virtuosa, não podemos ser forçados a retroceder por 

aqueles dos clãs da noite. Queimem tudo. Convocar Kasya ". 

 Espíritos do fogo foram convocados. 

 As colônias de morcegos que cobriam os Unicorns comuns, também protegiam os Vampiros 

sorrateiros do efeito dos espíritos. 

 "Convocar Undine! (NT = é um espírito da natureza que vivem em rios, lagos e mares, são 

elementais da água - http://i.imgur.com/LK0EwAs.png)" 

 “Transforme a água da chuva em lanças e voem ao redor para lutar contra a colônia de 

morcegos”. 

 Os Silver Pegasus usaram sua magia. 

 “Dancing Light! (NT = Dança da Luz)” 

 “Fire Arrow! (NT = Flecha de Fogo)” 

 Na escuridão, a luz em voo e as flechas de fogo feitas de magia penetraram os morcegos e 

os vampiros. 

 A batalha entre os Vampiros e os Shinsui assolou completamente Todeum. 

 Dentro da tempestade de cães e gatos, feitiços mágicos e espíritos convocados junto com 

morcegos, todos eles estavam agrupados. 

 Os vampiros que se apressaram logo no inicio tiveram uma definitiva chance de agir sob 

pressão. 

 “O sangue de Unicorn é realmente doce”. 

 A Rainha Vampira riu de uma forma sensual. 

 Algumas pareciam prestar atenção e riam a cada movimento lento que os Unicorns faziam. 

 As rainhas eram mulheres. 

 Os Unicorns gostam de coisas que são bonitas e cair adormecidos sobre o colo de virgens 

seria a felicidade ideal para eles. 

 ‘Linda’. 

 ‘É muito improvável que eu passe por cima delas. Yihing!' 

 Eles permaneceram firmes e não foram tentados, mas seus espíritos convocados estavam 

hesitantes e não atacaram. 

 A situação no céu com os corajosos Pegasus cortando através também não era boa. 

 Corcéis do céu! 

 Amplamente preenchidos com os músculos e neuróticos, eles não poderiam ter sido mais 

violentos. 

 Além disso, sua velocidade de corrida era algo difícil de se seguir. 

http://i.imgur.com/LK0EwAs.png


 Por causa disso, os Pegasus não deveriam ter sido deixados a subir ao céu. 

 Embora agora, seus corpos giravam devido aos morcegos agarrados neles como 

sanguessugas. 

 “Woheheheng!” 

 Os Pegasus aterrissavam e, com suas patas, pisavam loucamente no chão. 

 Nuca, laterais, quadril, membros dianteiros, os morcegos cobriram tudo com os seus dentes 

inseridos. 

 Com a dor aguda, a paralisia tinha ocorrido. 

 Em seguida, os Vampiros se conduziram para garantir a matança. 

 Os Unicorns e Pegasus caíram no chão em um ritmo como se fosse uma batida de trovão e 

de relâmpago. 

 Seus gritos de morte foram sepultados dentro do bater da chuva pesada. 

 Porém, mais longe, no lugar mais alto, as feras divinas que observavam voaram para ver a 

crise de seus irmãos. 

 “Vocês ainda não desapareceram, vocês do clã da noite ainda não foram para seu descanso. 

Eu devo mandá-lo para um descanso eterno”. 

 Os Unicorns, enquanto no ar, lançaram suas magias. 

 Independentemente de sua própria espécie, eles brandiram suas magias em direção a todos 

os morcegos e Vampiros. 

 Os Pegasus eram velocistas assustadores. 

 Durante a caçada aos castelos de Todeum, a coisa que mais matou os praticantes foi sua 

investida a plena de velocidade! 

 Várias dezenas de Pegasus correram através do céu enquanto batiam na colônia de 

morcegos e Vampiros. 

 Nas áreas varridas através da corrida dos Pegasus, alguns sobreviventes Vampiros 

cambaleavam com ferimentos. 

 "Caramba, mal sobrevi. Sangue, eu preciso de sangue”. 

 "Devemos nos transformar em morcegos e dar início a perseguição?"  

 “Mesmo com nossa velocidade máxima nós não podemos nos igualar a eles”. 

 Um vislumbre dos Vampiros e eles viram as bestas a mais de 300 metros de distância. 

 No breve momento de uma única respiração, o rebanho de Pegasus já estava circulando o 

céu. 

 Seus gestos no céu, quando mudavam de uma direção para outra, eram diferentes dos de 

um bando de pássaros. 

 Os Pegasus giraram numa órbita similar à de uma roda no céu acima. 

 Junto com um consertar de cabeça para colocar-se em uma posição de defesa, os pés deles 

mais uma vez aceleraram terrivelmente no ar. 

 Dudududududududududu! 

 Os Vampiros se transformaram em morcegos com o pensamento de estarem a uma 

distância segura ao longe, mas em um momento eles estavam nariz a nariz com as bestas devido 

ao impulso relâmpago das bestas! 

 Na área onde os Pegasus tinham varrido uma vez mais, os morcegos vampiros 

desapareceram sem sequer deixar um vestígio de sua capa. 

 “Wohihihing!” 

 Os movimentos dos Pegasus mostrados durante a batalha contra os praticantes pareciam 

ser algo como uma brincadeira de criança. A velocidade de perfuração que eles demonstraram 

neste campo de batalha foi tremenda. 



 Naquele momento, foi devido ao espaço restrito que eles não puderam utilizar plenamente 

a sua velocidade. 

 Sua convocação e magia também foram essencialmente bloqueados, o que os forçou a um 

combate corpo a corpo. 

 O poder de ataque dos Unicorns e Pegasus foram praticamente selados. 

 No entanto, no vasto espaço aberto, eles varriam em direção aos Vampiros usando a sua 

velocidade de investida como se eles fossem nada. 

 "Nenhum vampiro poderia aguentar isso!" 

 "Devemos ser apenas sacrifícios e ficar pendurados em suas nucas com nossas presas?" 

 Os gritos de protesto dos Vampiros que foram atingidos. 

 Eles não puderam chegar a uma solução adequada para lidar com as feras divinas. 

 Os movimentos deles eram muito rápidos. Uma volta de sua cabeça era o suficiente para 

que eles fossem jogados de seus pescoços (NT = Nota barafael: os Pegasus estavam dando loops 

no ar, o que fazia com que os vampiros/morcegos caíssem pela força centrípeta). 

 Junto com o uso da convocação de espíritos e da magia, a escuridão que uma vez cobria 

os Vampiros já não era mais explicitamente importante durante a luta. 

 Quer fosse Weed, os praticantes ou o grupo, nenhum remorso foi dado a partir desses 

Shinsuis de níveis elevados. 

 Embora os Vampiros lidassem com uma quantidade perigosa de dano, não foi nada 

comparado à intensidade deles. 

 Os Vampiros, que levaram um grande golpe em suas vidas e manas, despencaram no chão. 

 Alguns feridos permaneceram imóveis, enquanto outros chegavam perto dos Shinsuis, que 

estavam sendo molestados pela colônia de morcegos. 

 Os Vampiros fincaram as suas presas nas bestas e beberam seu sangue. 

 “Kyaah.” 

 "Esta vitalidade cheia de sangue quente." 

 Os Vampiros cambaleantes e degradados obtiveram mais vigor. 

 A partir dos olhos que estavam perdendo o foco para os seus braços, vitalidade, estamina e 

mana também, tudo foi recuperado. 

 Mesmo em seu leito de morte, os vampiros ainda não foram derrotados. 

 Usando esta técnica de roubar vida, eles podiam recuperar o seu poder original com um gole 

de sangue fresco! 

 Os Vampiros voltariam uma vez mais à batalha após ter recuperado a sua vitalidade. 

 Além disso, nenhum dos Lordes Vampiros morreram. 

 Eles eram muito superiores aos outros vampiros e, se os Unicorns e Pegasus não 

estivessem cooperando uns com os outros, os Lordes seriam mais fortes do que eles também. 

 Tais eram os Lordes Vampiros! 

 O clã de vampiros Jinhyeo que foi liderado por Tori. 

 Mesmo que sua inteligência não fosse alta em primeiro lugar, um monte de experiência de 

batalha e proficiência de habilidade foi construída quando ele lutou junto de Weed. 

 Tori sabia por observar como Weed controlava os Pegasus indisciplinados. 

 Tori usou magia. 

 “Invocar Aranha!” 

 Teias de aranha enormes foram geradas no céu. 

 Teias pegajosas que se ligavam a cada um dos castelos! 



 Obviamente, uma vez que o céu não tem nenhum apoio, ele não poderia agir como local fixo 

para a teia. 

 Mesmo assim, grandes redes foram formadas pelas teias de aranha entrelaçadas e 

capturaram uma colônia de morcegos voando ao redor. 

 Vendo esses morcegos presos nas teias, os Unicorns e Pegasus correram para eles com 

uma velocidade incrível. 

 As teias foram perfuradas completamente e ficaram moles, mas cada vez que eles 

passavam através das teias, a velocidade das bestas foi ficando mais lenta. 

 Da cabeça até as patas, os Shinsus estavam emaranhados em teias pegajosas e os seus 

movimentos foram diminuindo. 

 "Convocar Aranha!" 

 "Convocar Aranha!" 

 Vendo como o clã Jinhyeo efetivamente agiu, os outros vampiros também lançaram 

simultaneamente suas habilidades. 

 Os Castelos de Todeum, ruas e o céu acima foram golpeados com incontáveis 

entrelaçamentos de teias de aranha. 

 Tendo sido atingidos por muitas teias, os Pegasus perderam significativamente sua 

velocidade e muitos rebanhos de morcegos vieram como nuvens ameaçadoras e beberam seu 

sangue. 

 

*** 

 

 Weed, Geomchis e o grupo estavam equipados e prontos para embarcar. 

 Assim que a última batalha no castelo terminou, todos eles mergulharam na exaustão. 

 Sem uma única pausa para ser feliz em relação à realização ou a um bem-aventurado 

descanso, a guerra eclodiu entre os Vampiros e Shinsuis. 

 Então, para eles, a recuperação da saúde, estamina e mana foram todas adiadas. 

 “Vamos para a caçada final!” 

 “Está na hora de sairmos.” 

 O estrondo fez Weed e os Geomchis saltarem e aquilo ainda não podia representar a 

situação massiva que estava em curso. 

 O castelo inteiro sentiu a progressão da guerra. 

 Com a magia e convocação de espíritos violentos, as muralhas do castelo estavam em 

estrondos. 

 Os Vampiros, Unicorns e Pegasus estavam no meio de uma batalha feroz no meio do ar. 

 Não era um exagero dizer que ali era o principal campo de batalha. 

 Geomchi2 murmurou vaidosamente: 

 "Mas como diabos é que vamos lutar no céu?" 

 A ativação de algumas habilidades tinha pré-requisitos. No entanto, a mana estava 

severamente reduzida. 

 Uma vez que eles excessivamente investiram seus pontos de estatística em força e alguns 

em agilidade, os Geomchis eram fundamentalmente rápidos e fortes e podiam usar todos os tipos 

de armas de qualquer alcance. 

 Geomchi mostrou que ele era a pessoa com mais experiência. 

 "Nós não estamos limitados a uma arma. Se não podemos usar a espada, então nós temos 

nossos arcos". 

 “Nós temos isso também!” 



 Portanto, seguindo as ações de Geomchi, os instrutores e todos os praticantes puxaram 

seus arcos em uníssono. 

 “Todos prontos! Fogo!” 

 As flechas, que aparentemente pareciam sair de siege weapons (NT = armas de cerco), 

voaram em direção ao céu. 

 Muitas voaram para as teias de aranha, mas elas não atacavam só os Unicorns e Pegasus, 

a colônia de morcegos e os vampiros também foram atingidos. 

 “Keuaaang!” 

 “Os humanos estão nos atacando”. 

 Os vampiros reclamaram (NT = kkkkk tk neles). 

 Embora apenas algumas das feras divinas fossem atingidas, os Vampiros sofreram danos 

pesados a partir das flechas. 

 A razão de Weed ter criado esses arcos era para ter força e não precisão, assim, em vez de 

acertar os Shinsus, elas também acertaram o bando dos vampiros. 

 "Atinjam eles!" 

 “Continuem atirando!” 

 Completamente alheios a este assunto, o grupo dos Geomchis continuou a atirar em direção 

ao céu. 

 Depois de serem atacados repetidamente pelas flechas, os vampiros ficaram ferozmente 

zangados. 

 Mesmo neste momento, os ignorantes Geomchis continuaram atirando enquanto não 

sabiam que este era o método errado. 

 Geomchi vagueou ao redor. 

 “Weed!” 

 Era para ele ser chamado sempre que as coisas não funcionavam! 

 Para algumas situações, eles iam até Weed para encontrar uma solução adequada e 

esperavam por seus comandos. 

 No entanto, Weed não estava perto de nenhum Geomchi. 

 “Geomchi2”. 

 “Sim mestre!” 

 “Onde está o Weed?” 

 “Ele estava aqui quase agora...” 

 “Procure por ele.” 

 “Sim.” 

 Gemochi2 e todos os praticantes procuraram por Weed. 

 Momentos depois, eles o acharam a uma certa distância. 

 Ele estava em um lugar repleto de Unicorns e Pegasus, que tinham caído durante o combate. 

 Devido ao seu alto nível, as bestas caídas tinham sobrevivido extraordinariamente. 

 Eles continuamente faziam um esforço extremo para decolar para longe, mas sem sucesso. 

 Junto com os vampiros e os morcegos que caíram, eles estavam submetidos à técnica de 

roubo de vida (NT = aquela sugada de sangue), motivo pelo qual os Shinsuis foram paralisados. 

 A resistência trouxe mais angústia! 

 Weed calmamente pegou o chifre de um dos Unicorns. 

 "Você não vai sentir mais seu chifre." 

 “Kkwaeaeaek!” 

 Desta vez, ele puxou a faca de esculpir de Zahab. 



 "A suavidade deste couro polido brilhante." 

 “Kkeueoeoeok!” 

 “A força destes músculos. Eu acho que está bem cuidado". 

 “Peuheheheheng!” 

 O chifre foi tomado, a pele de couro esfolada e até mesmo os músculos, ele levou tudo. 

 Mesmo após a morte, chifres e couros podiam ser obtidos. 

 Mas a chance de vendê-los a um preço alto seria maior se eles fossem obtidos enquanto os 

animais estivessem vivos. (NT = Nota Antonio: coitado dos procotó) 

 Em vários casos, os Shinsuis berraram apenas uma vez e depois morreram. 

 Uma vez que as bestas já estavam quase à beira da morte neste estado, a experiência obtida 

não era muito quando elas eram mortas, mas generosas quantidades de itens podiam ser adquiridas 

através deste método. 

 Cada um deles deixou cair várias pilhagens tais como ouro ou prata, materiais e até mesmo 

armaduras e armas! 

 Tal sorte não vai voltar uma segunda vez. 

 Era como um sonho para Weed 

 ‘A Torre de Pilhagem também se saiu bem. O Deus da Pilhagem é tão amável para mim'. 

 No Continente de Versalhes, esta não era uma religião reconhecida. Sua existência era 

transmitida exclusivamente através de rumores e conversas. 

 No entanto, o Japtem God (NT = Deus da Pilhagem) era tão grande como qualquer outro! 

 No passado, alguém obteve cinco equipamentos de categoria única em apenas 2 horas de 

caça nas Planícies de Honose! 

 Nas montanhas ao redor do Forte Ohdein, alguém encontrou um carrinho de luvas feitas por 

Anões apenas andando ao redor! 

 E alguém alegou ter encontrado pilhagem equivalente a 70.000 moedas de ouro de uma 

arca do tesouro em uma caverna onde ninguém vivia. Mitos como estes do Deus da Pilhagem eram 

intermináveis. 

 Weed era bem devotado a seguir a fé das pilhagens e dos itens. 

 É claro que ele não iria fazer nenhuma doação, uma vez que não havia templos formais. 

 Também, o Deus da Pilhagem era generoso, uma simples prece era suficiente para ter a 

sua graça. 

 Uma doutrina única. 

 

‘Não jogue foram a pilhagem em vão. Neste mundo, nenhuma pilhagem era inútil’ 

 

 Entre os Dark Gamers, a sensação desta doutrina de pilhagem repercutiu consideravelmente 

e seu ideal foi amplamente valorizado. 

 ‘Por fim, eu recebi a bênção do Deus da Pilhagem e eu já ouvi muito sobre isso.’ 

 Sempre que ele confiscava uma pilhagem, ele poderia ganhar, pelo menos, 900 moedas de 

ouro. 

 Se eles não pudessem se recuperar de suas feridas ir para o céu, aqueles que mal podiam 

se mexer poderiam ser considerados praticamente como mortos. 

 Esta também era uma batalha contra os Unicorns e Pegasus que estavam no chão, de modo 

que Weed não teve motivos para hesitar. 



 E, em seguida, percebendo o comportamento de Weed, Pale, Maylon, Zephyr, Hwaryeong 

e Romuna também diligentemente atacaram os Shinsuis. 

 Se você puder acreditar nisso, Mapan também saiu para atacar. 

 Como um comerciante, ele era mais fraco do que a maioria e mesmo que seu principal 

objetivo fosse o de permanecer vivo na maioria das batalhas, ele agora segurava um enorme 

machado e separou um Unicorn caído para golpear. 

 Os Geomchis também perceberam. 

 "Nós vamos pegar aqueles que estão no chão. Peguem todos eles! " 

 “Yeah!” 

 A tropa dos Geomchis mudou seus alvos e mirou nas bestas caídas. 

 A natureza dos Shinsuis era a de cavalos e pouco fizeram para resistir depois de terem 

caído. 

 A menos que você estivesse paralisado, ficar de pé sobre suas patas, totalmente entregue, 

era ridículo! 

 Mesmo um urso desanimado poderia ser facilmente capturado. 

 A coisa mais difícil de se fazer na vasta Todeum era se esgueirar ao redor para se aproximar 

dos Pegasus e Unicorns caídos. 

 Enquanto a batalha explodia no ar, feitiços e espíritos convocados ocasionalmente faziam o 

seu caminho até o chão. 

 Então eles tiveram que ficar conscientes da batalha acima para evitar os espíritos, enquanto 

prestavam atenção em como eles se espalhavam. Porém, mesmo para o Geomchi, instrutores e 

praticantes, não foi uma coisa fácil de fazer! 

 Geomchi tirou sua armadura e moveu ao redor, exposto. 

 “Nossa espada é invencível!” 

 O interesse dos instrutores foi despertado. Eles seguiram os passos do Geomchi e tiraram 

a parte de cima das suas armaduras (NT = Nota barafael: kkkkk aqui começa o plano dos Geomchis 

aparecerem sem camisa na transmissão kkkkk). 

 Contraindo os músculos em seu físico escultural! 

 “Nossa espada é invencível!” 

 Os praticantes também lutaram desprotegidos. Um caminho perigoso! 

 Tirar sua armadura significa uma diminuição dramática de sua defesa. Se neste estado você 

for atacado, o dano recebido pode ascender a cinco vezes o dano que você iria receber se estivesse 

com sua armadura. 

 Isso significava que um coice do membro posterior dos Unicorns era equivalente a morte!  

 Junto com isso, suas vidas também estavam sob o risco de serem atingidas por magias ou 

pelos espíritos convocados, mas Geomchi e seus estudantes desfrutavam da tensão, foi a decisão 

deles de fazê-lo. 

 Além disso, a única pessoa que podia aparentemente restringir eles, Weed, estava caçando 

cegamente. 

 Weed há muito tempo havia notado o comportamento anormal de Geomchi e dos alunos. 

 "Hmmmm. Por que não correr rápido assim?" 

 Era em razão da armadura que ele vestia não ser pesada que sua velocidade era grande. A 

defesa dada era pequena, mas maximizava a sua agilidade. 

 “Isto...!” 

 Weed também, rapidamente tirou a sua armadura. (NT = Nota Antonio: agora o bagulho 

ficou sério) 

 Mesmo que fosse arriscado, se algo acontecesse nada poderia ser feito. 



 Enquanto estivesse carregando a sua bagagem cheia, apenas neste momento que o Deus 

da Pilhagem enviava a sua bênção rara, de modo que não havia motivo para hesitar. 

 “PILHAGEM!” 

 Os olhos de Weed estavam vermelhos e ele correu em círculos em torno do Unicorns e 

Pegasus. 

 Junto dele, mais de 200 outros faziam o mesmo! 

 “Nossa espada é invencível!” 

 No chão, junto com os gritos retumbantes, o número de Shinsui despencou. 

 Medo, medo, medo. 

 A partir da escuridão nos céus. 

 Trovões, relâmpagos e a chuva pesada caíram. 

 Vampiros e seus bandos de morcegos atacavam continuamente e silenciosamente, tendo o 

som sido abafado pelos fenômenos climáticos. 

 Muitos dos cavalos que caiam choravam! 

 Agora, os poucos remanescentes Shinsui começaram sua fuga, mas foram implacavelmente 

perseguidos até o fim por parte dos vampiros. 

 Não sendo capazes de ir além dos limites de Todeum, todas as criaturas divinas foram 

aniquiladas. 

 Todos os Vampiros sobreviventes pousaram sobre os castelos e torres, cansados. 

 A chuva parou e as nuvens estavam se dissipando. 

 Os castelos de Todeum estavam cheios de Vampiros. 

 Seus corpos envoltos em mantos negros enquanto eles permaneciam graciosamente de pé. 

Por fim, a longa batalha tinha terminado. 

 Um vampiro de idade avançada veio em direção de Weed. 

 “Obrigado humano. Você salvou nossas vidas.” 

 Ao olhar para o rosto envelhecido do Vampiro, Weed perguntou: 

 “Você era o vampiro que deixou a mensagem?” 

 “Correto.” 

 “Mas comparado aos outros vampiros, seu rosto parece um pouco velho”. 

 “Bem, isso é porque eu passei o limite de ficar sem beber sangue antes de dormir.” 

 “……” 

 “Se eu beber um pouco de sangue fresco de uma virgem, eu irei me curar. Agora que as 

criaturas não existem mais, nada em Todeum pode ser opor a nós. Nós podemos readquirir a vida 

luxuosa e agradável novamente. Obrigado a todos vocês, humanos”. 

 Para Weed, Geomchis e até os membros do grupo, uma janela de mensagem apareceu. 

 Ttiring! 

 

O pedido de um vampiro desconhecido. 

O passado de Todeum foi tão longo quanto a sua noite é longa. 

Humanos amam os Vampiros. 

Vampiros gostam de solidão. 

Se assistir as flores, verá um Vampiro tímido. 

As joias acumuladas dos Vampiros. 

Os vampiros desfrutam de esculturas e pinturas. 

Com pedras, Vampiros construíram os castelos. 



A natureza cuida dos Vampiros. 

Os Vampiros já foram deserdados pelos Deuses. 

Parasitários dos seres humanos, eles eram seres que viveram se escondendo na 

escuridão e estavam determinados a estabelecer o seu próprio reino. 

Os vampiros errantes encontraram um lugar para descansar e fazê-lo de seu lar. 

Paz mais uma vez chegou a Todeum e, agora, a civilização vampírica vai brilhar ainda 

mais. 

Você se tornou o salvador do Reino dos Vampiros, Todeum. 

Fama aumentou por 4.420. 

Carisma aumentou por 25. 

Hostilidade com o clã da floresta aumentou em 100. 

Por ter vivenciado uma batalha extraordinária, todas as estatísticas serão aumentadas 

por 3. 

Nível aumentou. 

Nível aumentou. 

Nível aumentou. 

Nível aumentou. 

Nível aumentou... 

 

 Com o sucesso da missão, Weed ganhou seis níveis. 

 Os outros ganharam entre 9-15 níveis. 

 A que ganhou mais nível foi Seechwi, tendo obtido 17 níveis em compensação. 

 Desde o começo, esta era uma das características de crescimento rápido dos Orcs. 

 Neste momento, toda a tensão acumulada dos Geomchis e dos membros do grupo foi 

aliviada. 

 “Ahh.” 

 “Nós realmente conseguimos”. 

 “Sucesso”. 

 Todos os membros do grupo simultaneamente tiveram seus rostos preenchidos por 

felicidade.  

 Uma improvável missão de dificuldade ‘A’ foi bem-sucedida e o nível obtido foi um sonho! 

 O peito deles estava repleto de realizações e prazeres. 

 Os Geomchis, no entanto, estavam grunhindo em insatisfação. 

 “O nível do Weed cresceu também, minha perseguição continua”. 

 “Ah, isso, eu não esperava que os níveis subissem tão facilmente.” 

 “……” 

 Os Geomchis continuaram com suas queixas e Weed novamente ficou na frente do Vampiro. 

 A compensação para a missão ainda não havia acabado. O tesouro dos Vampiros ainda 

permanece. 

 "Por Deus e nossa fé, nós fizemos o nosso melhor para você. Agora, por favor, conceda-nos 

o que prometeu." 

 O vampiro concordou. 

 "Aventureiros, embora lá tivessem muitos vagando livremente por perto, nenhum tinha 

aceitado a responsabilidade que você assumiu. A raça dos vampiros nunca esquece de uma 



promessa feita. Nós podemos cometer fraudes e mentiras, mas nunca nos esquecemos de uma 

promessa". 

 Havia algo perturbador nesse comentário. 

 O vampiro tirou uma chave enferrujada. 

 "Na tesouraria de Todeum, existem muitos tesouros raros. Como prometido, aqui está a 

chave para o armazém. Para nós, nobres da noite, temos muitas coisas pesadas, então se for algo 

que você queira, pegue-o". 

 “E sobre a localização do tesouro?” 

 "Isso, você precisa procurar por si próprio, mas tenha cuidado e preste atenção às minhas 

palavras. Essa chave antiga não pode ser substituída". 

 O vampiro soltou um riso traiçoeiro. 

 Weed recebeu a chave. 

 Ttiring! 

 

Você adquiriu a chave para o tesouro do Vampiro. Tenha cuidado, a durabilidade dela é 

muito baixa. 
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