
Volume 12 

CAPÍTULO 9 - Habilidade Elementar de Esculpir 

 

 Então um sério acidente ocorreu após libertarem Koldeurim. 

 Porém, diante da visão deles estavam os tesouros, então a guerra entre o Reino de 

Kallamore e o Reino de Haven logo foi esquecida. 

 “Quanto é tudo isso?” 

 “Em vou pegar uma arma, se não houver nenhuma então eu levarei luvas que impulsionem 

a força”. 

 “Há vestidos de Clérigos aqui também”. 

 “Até mesmo robes de magos também!” 

 Havia um monte de mercadorias, de modo que tornou difícil para eles se decidirem. 

 Se eles decidissem por um, outros itens apareceriam em algum ângulo obscuro de sua linha 

de visão e, essencialmente, transformavam-se em um debate conflituoso. 

 Além disso, os itens de grau único no armazém dos vampiros eram de nível 400 ou mais! 

 Havia mais de 450 itens. 

 Embora eles fossem superiores em desempenho, havia uma série deles que não estavam 

disponíveis para uso imediato. 

 Hwaryeong encontrou um leque. 

 “Weed-nim, por favor, cheque isso”. 

 Já que ela não tinha a habilidade necessária, cada vez que ela encontrava algo, ela iria 

entregá-lo para Weed verificar suas informações. 

 “Identificar!” 

 

Celine’s Fan (NT = Leque de Celina) 

Durabilidade: 55/55 

Dano: 12~21 

Leque dobrável de estilo oriental. 

O leque foi esculpido em bambu com 12 tipos de sedas coloridas anexadas. 

Ele pode ser aberto com apenas um movimento devido aos acessórios de seda. 

Pequenos pedaços de pedras preciosas estão incorporados dentro do leque, de modo 

que a sua beleza ainda pode ser vista até mesmo no escuro. 

Dançarinas usam frequentemente o Leque de Celine. 

A razão por trás disso é a sedução encantadora. 

Restrição: 

Bardo e dançarinas apenas. 

Nível 400. 

Atratividade maior do que 620. 

Opções: 

Se a dançarina for famosa ou tiver mais de 700 de Atratividade, a restrição vai diminuir 

em 25%. 

+60 de atratividade. 

+60 de carisma. 



+30 de estamina. 

+20 de agilidade. 

Todas as habilidades de bardos ganham +20% de eficácia. 

Todas as habilidades de dançarinas ganham +40% de eficácia. 

Habilidade de dança tem que estar em nível avançado para usar a seguinte habilidade: 

A dança do leque: 

Habilidade avançada de dança 

Um estilo oriental muito elegante de dança. 

Faz com que os monstros com baixa inteligência caiam em vergonha e sofram danos, 

enquanto levanta a moral dos colegas e recupera as estatísticas, elevando a capacidade 

de combate deles em 15%. 

Em tempos de paz, se dançar diante da família real ou de nobres, irá ganhar permissão 

para ficar hospedada. 

O efeito de atratividade e do carisma aumenta por 80%. 

 

 Como esperado de um item único, havia muitos efeitos dados, bem como uma nova 

habilidade. 

 Na verdade, para uma arma de nível 400, não era um item excepcional, embora houvesse 

a opção de reduzir a restrição de uso, então Hwaryeong poderia usá-lo imediatamente. 

 Weed devolveu o leque para Hwaryeong que estava pulando de alegria. 

 “Ohh! Graças a Deus. Eu posso usá-lo imediatamente. Este leque é realmente perfeito”. 

 “Embora o desempenho seja um pouco ...” 

 “Mas é muito bonito então tudo bem”. 

 Weed concordou. 

 ‘É uma boa escolha’. 

 Foi uma decisão sábia selecionar um item que pudesse ser usado agora do que ter que 

esperar até atingir o nível 400. 

 A partir de agora, o número de pessoas com nível acima de 400 era muito baixo! 

 Com a opção para diminuir a restrição, o leque obteria um alto preço quando fosse vendido. 

 O ponto de vista de Weed era bastante prático, mas o ponto de vista de Hwaryeong era mais 

simples. 

 ‘Se for bonito, então está tudo bem’. 

 Enquanto o item pudesse atrair a atenção dos outros, então a possibilidade de vender um 

elástico de borracha por 1.000 Won (NT = U$ 0,80 – cotação de fevereiro de 2016) aumentaria. 

 Vendo como Hwaryeong escolheu seu item, os outros optaram por pegar itens com a opção 

de redução de nível também. 

 Apenas os Geomchis não se preocuparam com a restrição e livremente andaram pegando 

suas espadas favoritas. 

 “A espada se encaixa na minha mão”. 

 “Eu quero uma espada prática em vez de uma ornamentada”. 

 Eles pegaram excelentes espadas, mas devido à restrição de nível, eles não poderiam usá-

las agora. 

 Pale, mais uma vez pensou sobre a ingenuidade dos Geomchis, embora eles estivessem 

causando problemas para si mesmos novamente. 



 “Geomchi2 Hyeong-nim”. (NT = Nota barafael: ‘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’) 

 “Hmmm?” 

 “Não deveria ser melhor escolher uma espada que você possa usar imediatamente? Mais 

tarde você poderá obter espadas melhores, mais rápidas e mais fortes”. 

 Pale perguntou a sério e Geomchi2 respondeu de volta estupidamente: 

 “Isso não é tudo quando se está empunhando espadas”. 

 “Huh?” 

 “O que faz uma boa espada? Desde que você cuide da espada, a afiando e a limpando, até 

que você seja capaz de usá-la, você estará se forçando a ficar mais forte e se preparando para o 

dia em que poderá usá-la” (NT = Nota barafael: Geomchi2 é um filósofo). 

 Os Geomchis pegaram armas de nível de 400. 

 Se eles quisessem usar essas armas de nível 400, então eles teriam que ficar mais fortes 

rapidamente. 

 A sensação de segurar as espadas em suas mãos era obrigatoriamente diferente daquela 

das espadas de bambu que eles seguraram por anos. 

 Tendo adquirido essas armas maravilhosas de classificação única, seus objetivos alteraram 

para um dia serem capazes de balança-las. 

 Weed vagou ao redor do tesouro procurando por uma arma digna. 

 ‘Arma de nível 400…’ 

 Já que ele tinha a habilidade de ferraria, ele não precisava se preocupar com aqueles itens 

com as opções de redução do nível de restrição. 

 O que era importante era o ataque ser forte. 

 ‘E então, no futuro, eu posso repará-la e vendê-la por um bom preço’.  

 Ele cuidadosamente procurou por armas, embora a maior parte dos itens já havia sido 

descartada pelos Geomchis conforme eles os consideravam como espadas modestas. 

 No entanto, Weed ainda estava vasculhando através das espadas restantes como se ele 

nunca pudesse considerá-las, absolutamente, sem importância. 

 O uso, preço, preferências, aparência e a utilidade no campo de batalha, ele pesava tudo 

isso com cuidado. 

 ‘O sal 200 Won (NT = U$ 0,16 – cotação de fevereiro de 2016) mais caro que eu comprei no 

mercado. Não vou permitir que uma coisa dessas aconteça novamente’. 

 Pesar sem fim a respeito da compra por impulso! 

 Sem esquecer do incidente, ele analisou cuidadosamente todas as armas. 

 “O que é isso?” 

 “Identificar!” 

 

Lança de Paskran. 

Durabilidade: 60/60. 

Dano: 79~97. 

A lança utilizada pelo cavaleiro Paskran durante o Reinado do Caos. 

Não há nenhuma maneira de verificar se há mais detalhes neste momento. 

Restrição: 



Cavaleiro, Lanceiro e Paladino apenas. 

Opções: 

Os danos aumentarão por 3x quando atacar sobre um cavalo. 

Penetra através dos escudos e armaduras dos inimigos com um aumento de 65% de 

dano crítico infligido. 

 

 Lança de Paskran! 

 ‘Onde eu ouvi esse nome antes?’ 

 O item usado por Paskran, era um dos itens únicos desse tipo no mundo. 

 A cabeça de Weed relembrou de um momento no passado. 

 ‘Está certo. Eu vi uma postagem sobre isso no fórum da União dos Dark Gamers’. 

 O comprador era um usuário classificado como diamante e estava procurando por este item. 

 ‘O preço médio que ele geralmente paga era 2.000.000 de Won (NT = U$ 1.600,00 – cotação 

de fevereiro de 2016)’. 

 Embora preenchido com arrependimentos, ele se recusou a escolher ou pensar sobre a 

escolha da Lança de Paskran. 

 Weed não poderia usá-la já que ele não aprendeu nada fora o manejo de arma. (NT = Nota 

versão americana: ao ganhar a possibilidade de atirar com um arco quando ele começou, a lança 

seria apenas um pedaço de pau para lançar feitiços e para bater; Nota barafael: Ele não pôde pegá-

la, pois a sua maior eficácia seria sobre um cavalo e ele não aprendeu como cavalgar e muito menos 

iria querer gastar dinheiro com um cavalo, quem não se lembra do cavalo que emprestaram para 

ele para fazer a missão que o levou para a Aldeia Baran e, posteriormente, a Lavias, o Reino dos 

Céus?) 

 Embora ele fosse capaz de usar a lança devido à característica de Ferreiro, ele não poderia 

utilizar o efeito dado. 

 ‘Melhor pegar uma arma diferente. Eu quero algo que eu possa usar enquanto eu ainda 

possa obter um preço decentemente alto por isso’. 

 Como um Dark Gamer, a obtenção de itens para vender era importante, mas o crescimento 

próprio ainda tem prioridade. 

 Além da Lança de Paskran, Weed encontrou uma espada antiga entre a abundância de 

espadas que ele examinou. 

 “Deveria uma espada não tão boa como esta estar na tesouraria?” 

 “Identificar!” 

 

Espada antiga de Koldeurim. (NT = é o cavaleiro preso na miçanga) 

Durabilidade: 12/27. 

Dano: 16~37 

Uma espada de um cavaleiro famoso do Reino de Kallamore. 

Os melhores ferreiros do reino encomendados pelo rei trabalharam duro durante três 

meses, derramando o seu coração e alma para criar esta arma. 

Mais elegante, graciosa e esplendidamente ornamentada do que qualquer um de seus 

trabalhos anteriores, que eles preencheram com dignidade. 

Tendo passado por inúmeras batalhas, a lâmina tornou-se robusta e todas as 

decorações caíram. 



O dano final para a lâmina veio a partir da batalha contra os vampiros. 

No meio do dever nobre de Koldeurim, a espada reteve um pouco do poder de um 

demônio inferior do gelo. 

Restrições: 

Cavaleiro apenas. 

Nível 440. 

Opções: 

Espada de corte demoníaco. 

+2 de força. 

+3 de destreza. 

+25 de fama. 

 

 A espada usada pelo cavaleiro Koldeurim! 

 Severamente desgastada, tinha buracos nela por um longo período de tempo, motivo pelo 

qual a durabilidade também não era boa.  

 ‘Já que a durabilidade máxima caiu, não há nenhuma maneira de saber se este era o dano 

verdadeiro’.  

 Se ele fosse pelo dano infligido por si só, então o nível de exigência da arma provavelmente 

seria em torno de 50 ou mais para usar corretamente a espada. 

 Ele não poderia ser classificado como um item único! 

 Olhar para a restrição de nível era algo ridículo, Weed sentiu que o potencial desta espada 

não podia ser apenas esse. 

 “Assim como uma pérola está enterrada sob a lama, se eu pudesse fazer a espada voltar ao 

seu dano original, ela ficaria boa”.   

 Não era uma escolha fácil decidir sobre algo desconhecido. 

 Reparar para tentar fazê-la voltar ao seu estado original! 

 Mesmo que fosse uma desonra usar o Mithril, valia a pena tentar. 

 “Esta oportunidade valiosa é uma aposta que eu não posso jogar fora. Com algo como isso, 

eu vou começar imediatamente”. 

 Weed imediatamente começou um fogo na fornalha. 

 O fogo do ferreiro! 

 Duas horas se passaram enquanto ele martelava a espada antiga de Koldeurim, mas fora o 

ato de apenas eliminar as partes enferrujadas, a parte dourada irregular entre a espada não 

conseguiu fornecer uma reação. 

 “Realmente ... um item único”. 

 Mais de sete horas se passaram. 

 Todos os outros estavam cansados de esperar, então eles deixaram a tesouraria. 

 Apenas os guardas vampiros permaneceram assistindo enquanto bocejavam a distância. 

 A fumaça do fogo, que era expelida pela fornalha estava limitada por suas laterais, para que 

aqueles alheios ao reparo não fossem afetados de qualquer modo. 

 Weed aumentou a potência das chamas da fornalha. 

 

Nível de saciedade caiu abaixo de 20%. 



 

 Weed colocou uma batata-doce em direção a fornalha para assar. 

 No momento em que o dia tinha passado, a cor da chama tinha mudado para azul. Embora 

ainda não houvesse reação a partir da espada antiga. 

 “Keuheuheuheuheu”. 

 A obsessão de Weed não hesitou. 

 Ele havia reforçado o centro da espada, mas ele não voltou a verifica-la. 

 Seu orgulho não iria deixá-lo fazer isso com apenas essa quantidade de trabalho duro! 

 Aquela era a fonte da força infinita de Weed. 

 “É um começo. Se eu posso sair para descansar brevemente meus olhos por 20 minutos, 

então eu ficarei bem. Com isso, eu posso aguentar por pelo menos um mês”. (NT = Nota Antonio: 

tem que ser uma puta espada!) 

 Sentar em frente a esta espera venenosa era nada para ele. 

 Assim, enquanto estava se concentrando sobre a moldura diante dele, o tempo continuou a 

passar. 

 Quando a chama queimou a uma cor completamente branca, ele colocou a antiga espada 

de volta dentro da fornalha. 

 Jjijijik. 

 Desta vez, houve uma reação. 

 Com isto, a lâmina estava satisfatória para ser moldada. 

 Com maior força do que antes, ele consistentemente martelou a lâmina, mas por causa do 

formato muito corroído em que se encontrava, ele teve que refundir a espada desgastada 

novamente. 

 Trabalhar sobre um item único de nível 440 não era uma tarefa fácil! 

 Ttangttangttang! 

 Enquanto refinava continuamente a espada, Weed se manteve martelando e, com o 

resfriamento dela, Weed acrescentou o Mithril que ele tinha obtido enquanto caçava. 

 Como resultado, depois de um adicional de mais de seis horas de reparação, ele foi capaz 

de recuperar a espada. 

 “Identificar!” 

 

Espada demoníaca de Koldeurim: 

Durabilidade: 160/160 

Dano: 103~121 

Espada de um famoso cavaleiro do Reino de Kallamore. 

Os melhores ferreiros do reino encomendados pelo rei trabalharam durante três meses 

derramando seu coração e alma ao criar esta arma. 

Mais elegante, graciosa e esplendidamente ornamentada do que qualquer um de seus 

trabalhos anteriores, que eles haviam preenchido com dignidade. 

Passou recentemente por uma grande reparação. 

Não era esperado que recuperasse totalmente a sua condição anterior devido a ter 

passado por mãos menos talentosas do que as dos ferreiros anteriores. 

Não pôde ser totalmente reparada, a durabilidade e o dano serão menores do que a sua 

condição inicial anterior. 



No meio do dever nobre de Koldeurim, a espada reteve um pouco do poder de um 

demônio inferior do gelo.  

Restrições: 

Cavaleiros apenas. 

Nível 440. 

Força, agilidade, carisma, liderança, espirito de luta e Fé, todos devem ser maiores do 

que 500. 

Fama maior que 12.000. 

Opções: 

Corte da espada demoníaca. 

Sempre que o corte da espada demoníaca acertar, ele pode causar até 7 tipos diferentes 

de maldições. 

Monstros, que sejam mais fracos do que o proprietário da espada, serão severamente 

intimidados. 

+20 de força. 

+35 de agilidade. 

+150% de liderança sobre soldados humanos. 

+3% de velocidade de ataque. 

+46% de resistência mágica. 

+2.500 de fama. 

 

 Opções e ataque brilhantes! 

 A espada que pertenceu a Koldeurim mostrou estatísticas surpreendentes. 

 “Sorte grande”. 

 Weed empacotou a Espada Demoníaca. 

 Uma missão de dificuldade A com uma recompensa de grandes armas e, com a qual poder-

se-ia, até mesmo, ter obtido pontos de contribuição com o Reino de Kallamore (NT = Nota barafael: 

a missão do vampiro desconhecido dava 23.000 pontos de reputação com o Reino Kallamore após 

a libertação do Koldeurim – ver mais no capítulo 7 do volume 11). Com tudo isso, seu coração ficou 

mais leve. 

 ‘Mais tarde eu vou para o Reino de Kallamore e farei ele (NT = Koldeurim) me dar tesouros 

ou alguns suprimentos’. 

 A situação parecia com um agiota saindo da casa de alguém na parte da manhã, depois de 

tê-los saqueado! 

 Weed alegremente deixou a tesouraria. 

 Depois de Weed e seus companheiros deixarem a tesouraria dos vampiros, o local 

encontrou a sua paz mais uma vez. 

 Dúzias de sacos espalhados que costumavam conter armas rolavam vertiginosamente ao 

redor. 

 As armas restantes eram medíocres, de modo que, é claro, ninguém queria levar itens 

terríveis. 

 No final da perturbação, apenas nuvens de poeira sobrevoavam ao redor. 

 



 ‘Humm, esse cara não era assim, não há ninguém qualificado para me empunhar?’ 

 

 Surpreendentemente, a espada estava pensando.  

 Autoconsciência da Ego Sword (NT = Nota barafael: Espada Ego – “ego” na psicanálise 

compreende a parte da estrutura organizada da personalidade que inclui as funções defensivas, 

perceptivas, intelectual-cognitivas e executivas; o entendimento consciente reside no ego, embora 

nem todas as operações do ego sejam conscientes - fonte)! 

 Geralmente aqueles itens com mais de um tipo de propriedade especial são conhecidos 

como itens mágicos. 

 Aqueles com classificação mais rara são coisas para as quais eram concedidas magias 

especiais ou propriedades. 

 No continente, a raridade não excede aquela das armas ou armaduras de mais alta 

classificação de grau único. 

 No entanto, a disparidade entre aqueles itens dentro da classe única é enorme, tais como a 

bengala de posse do Chefe dos Goblins e o bastão do Archmage, as diferenças entre eles eram tão 

grandes quanto a distância entre o céu e a terra. 

 Entre eles, a Ego Sword é classificada como uma arma de qualidade premium. 

 A espada em si recorda as experiências de combate, portanto, a próxima vez que 

reencontrar o mesmo tipo de monstro, ela falaria da fraqueza do monstro e, a critério da espada, 

ela poderia usar habilidades ou magia por consequência (NT = Nota barafael: totalmente 

overpower). 

 A exigência de nível era de 520 (NT = Nota barafael: 440 era o nível da espada demoníaca, 

mas a “condição especial” dela, ou seja, a possibilidade de estar autoconsciente, era liberada no 

nível 520, sendo uma opção oculta, ao meu ver)! 

 Embora as pessoas ainda não pudessem ter usado a espada até agora, a Ego Sword 

escolheu um mestre qualificado por conta própria. 

 Já que ela julgou Weed como alguém que não era apto, ela camuflou-se como nada mais 

do que uma espada comum. 

 Na tesouraria dos Vampiros, dentro de todas as espadas restantes jazia a melhor espada 

que foi escolhida para ser deixada para trás na escuridão sombria. 

 

*** 

 

 KMC Mídia tinha preparado um programa de TV ambicioso chamado de "Weed". 

 Iniciado a partir da missão aceita na cidade Seirun, na terra dos vampiros, para estimular os 

interesses dos espectadores. 

 Os espectadores se reuniram porque esta era uma aventura que eles não poderiam realizar 

no Continente de Versalhes. Porém, mais tarde: 

 

- É irrelevante para nós. 

 

- Apenas nos mostre isso, nós não podemos chegar lá. 

 

https://acasadopedrinho.wordpress.com/2011/09/25/o-ego-o-id-o-superego-o-alterego-e-todo-mundo-junto/


 No entanto, o show da parte norte do continente ainda estava crescendo tremendamente 

em popularidade porque os usuários ainda estavam no escuro (NT = Nota barafael: escuro no 

sentido de estarem descobrindo a parte norte do continente somente agora) e todos os tipos de 

eventos ocorreram. 

 Se fosse um recém-chegado na cidade, então haveria casos em que seria chamado para a 

aniquilação das multidões de monstros que estavam atacando. 

 Enquanto estivesse resolvendo as missões, novas sagas heroicas eram criadas a cada dia. 

 A edição de notícias especializada apenas no Norte tinha uma classificação de audiência 

em 16%! 

 Em contraste, o programa "Weed" no começo estava medíocre, tendo representado apenas 

uma média de 2 a 4% de espectadores. 

 Era fácil ver a queda dos interesses no show, à medida que os espectadores não faziam 

parte do grupo no Reino dos Vampiros. 

 

- Aqueles idiotas! 

 

- Porcos estúpidos. 

 

- Olhe para o quão corajosos eles são (NT = Nota barafael: com certeza tão falando dos 

Geomchis). Haha! 

 

- Um deles come mais de 10 porções inteiras. 

 

 O quadro de avisos do programa 'Weed' estava preenchido apenas com cinismo. 

 Como mostrado anteriormente, as simples ações dos Geomchis tornaram o programa 

divertido. 

 O programa era um tanto agradável para o público ver as cargas de ingredientes que 

estavam indo para dentro da preparação das refeições, apenas para desaparecer um momento 

mais tarde. 

 Mascarar a comida para alimentar o grupo também era engraçado (NT = Nota barafael: 

mascarar no sentido de usar ingredientes que estavam para vencer, que é o que foi utilizado por 

Weed e Mapan no começo da aventura), mas foi apenas isso. 

 Então, com isso, a audiência permaneceu parada depois de três episódios. 

 A KMC Mídia estava na parte inferior dos programas favoritos do público. 

 A produção e os departamentos de planejamento, que estavam relacionados com "Weed", 

foram submetidos a escrever uma declaração. 

 

Prezado querido Diretor, 



Nós não consideramos os interesses dos usuários ... mas nós temos tentado uma 

combinação de ideias, mas em última análise, estamos pedindo para a estação nos dar 

um pouco mais ... 

 

 Esta era a declaração que a maioria dos diretores escreveria. 

 A declaração escrita do Diretor Kang era diferente. 

 

Querido diretor de operações, 

Não muito tempo atrás, eu enviei as rosas para a sua mulher e ela ficou muito satisfeita. 

Espero que você possa encontrar algum tempo de paz ... e vamos jogar golfe novamente 

algum dia. 

 

 O nível de intimidade foi mostrado na declaração. 

 O Diretor Kang manteve sua integridade fulminante, mas o gerente de operações também 

era um fã de Weed, então ele não se importava com as classificações. 

 “Mesmo os macacos podem cair das árvores. Falhas também tem bons pontos”.  

 A emissora esperava que o show se desenvolvesse um pouco. 

 No entanto, na hora que as missões em Seirun terminaram, a audiência subiu para 5,5%. 

 Com as habilidades de combate das tropas de Geomchis e com os destaques da seriedade 

de Weed com a culinária, alfaiataria e habilidades de ferraria para ajudar os membros do seu grupo, 

o público aumentou e valeu a pena a espera de ter lançada a sua expectativa para ver, finalmente, 

Todeum, o verdadeiro Reino dos Vampiros. 

 Aqueles que estavam na emissora viram a liderança de Weed e as missões de Todeum 

também estavam em seu fim. 

 A comissão de planejamento, a equipe de produção e todos os outros testemunharam a 

sensação de uma missão de nível dificuldade A. 

 Incrivelmente, o grupo, que outrora parecia uma ralé, mostrou seus anos de treinamento e 

espírito de luta indomável para o triunfo da missão. 

 No jantar aberto da emissora. 

 “Hurrah!” 

 “Com isso, eu suponho que minha mente esteja confortada por um tempo”. 

 “A missão ainda está progredindo em tempo real, então eu ainda tenho borboletas na 

barriga”. 

 As equipes de produção pareciam ter perdido peso e seus rostos mostravam uma tonalidade 

pálida. 

 Até agora o programa estava realmente na parte inferior das classificações, motivo pelo qual 

eles não venderam qualquer espaço publicitário. 

 Cada episódio foi organizado para ser executado por duas horas. Agora, eles estavam dando 

apenas uma hora a cada semana para executar os episódios. 

 Porém, a próxima transmissão seria a aventura em Todeum e, enquanto os broadcasters 

(NT = quem transmite os programas, são os apresentadores basicamente, Maylon é um deles) 

também julgavam ser impossível resolver a missão, eles esperavam que as classificações subissem 

com as cenas passadas ao ar. 

 



*** 

 

 Todeum, o Reino dos Vampiros. 

 Ao contrário da quietude tranquilizante dos vampiros de Seirun, este era um lugar colorido e 

movimentado. 

Escola de magia negra, comerciantes de relíquias secretas, um lugar para beber sangue 

fresco a qualquer momento todos os dias, etc. 

 Havia muitas lojas que se encaixavam com as características dos vampiros. 

 "Nós vendemos asas quebradas de Unicorns (NT = Unicórnios)." 

 “Chifre de Pegasus (NT = Pégaso) para a venda”.  

 “Recentemente recebi sangue aqui, para os mais jovens”. 

 Comerciantes vampiros andavam por aí em suas capas negras. 

 Seus negócios exagerados tornaram-se emocionantes para os espectadores no interior de 

Todeum. 

 Mapan checou os preços e seus olhos se iluminaram. 

 “O preço da maioria dos itens e pilhagens estão todos abaixo do normal”. 

 Era um período de tempo não muito depois do combate com os Unicorns e Pegasus. 

 Esses caras estavam vendendo mercadorias diversas a preços baixos, enquanto arte, 

artesanato e joias eram vendidos a preços elevados. 

 Mapan tirou todos os tapetes, peles e joias que ele tinha em estoque. 

 “Com tantas joias, quantas eu irei vender? Pergunto-me se eu tenho o suficiente para 

satisfazer todos os desejos dos Vampiros. Em comparação com aqui, os seres humanos não pagam 

nem perto deste tanto”. 

 Mapan começou a negociar e toda a sua soma foi esgotada. 

 Foi uma grande vitória de um investimento. Então, sobre a carruagem vazia, ele a preencheu 

com mercadorias diversas. 

 Para os Mercadores, este momento era como uma vitória. 

 “Euhahahaha!” 

 Ao alcance da risada aguda de Mapan, Weed também escondeu um sorriso durante a 

conversa. 

 Mais tarde Mapan terá que pagar o imposto em Morata! (NT = Nota barafael: kkkkkk esse 

Weed não tem jeito) 

 ‘Provavelmente mais comerciantes e aventureiros terão de parar para pagar impostos em 

Morata’. 

 Weed tinha essa expectativa secreta para quando ele retornasse para Morata. 

 Com o grande número de vampiros, as missões disponíveis que eles poderiam receber a 

partir das de nível F ou até mesmo pelas de nível B aumentaram. 

 Já que não havia ninguém junto deles, esta era a terra de ouro das missões. 

 “Vocês humanos, com os quais nós lutamos juntos. Estes dias, houveram questões que 

surgiram ao leste. Nós estávamos dormindo, por isso não sabemos o que aconteceu. Eu gostaria 

que vocês investigassem”.  

 Com apenas aquelas poucas palavras, missões de nível C ou B eram lançadas! 

 Não havia maneira de que outras pessoas pudessem chegar a Todeum, por isso foi uma 

monopolização completa das missões! 

 “Nós tentaremos descobrir o que está errado”. 



 Os Geomchis e os membros do grupo tinham aceitado a missão. Weed também tentou 

realizar a missão. 

 “Nós investigaremos as coisas no Leste e voltaremos”. 

 Porém, o vampiro sacudiu a cabeça. 

 “Você não pode”. 

 

Você foi recusado para realizar a missão. 

 

 “O que?” 

 Weed hesitou por um momento nesta situação embaraçosa. 

 A maior parte do tempo, quando alguém é incapaz de receber uma missão, é devido à 

ausência de reputação ou nível, mas Pale, Zephyr, ou mesmo os Geomchis puderam aceitar a 

missão sem ter de ser rejeitados. 

 “Você tem um trabalho especial para fazer”. 

 No final da frase, os olhos de Weed brilharam. 

 “É um trabalho importante?” 

 “Sim. É um trabalho muito importante”.  

 Os outros colegas não estavam na seleção do vampiro. Apenas Weed foi escolhido. 

 Portanto, a missão permanecia em repouso, à espera de alguma coisa especial! 

 Neste momento, o grupo o observou, com muita inveja. 

 “Desta vez também, é Weed-nim”. 

 “Talvez ... o Vampiro esteja insinuando que é algo que nós não temos...” 

 Weed mostrou ao grupo uma fachada de desculpas. No entanto, era uma cara corrupta que 

cobria a intensa alegria que ele estava sentindo! 

 Weed perguntou cuidadosamente para o Vampiro: 

 “Qual é esta aventura que eu tenho que fazer? Basta deixá-la para mim e eu me empenharei 

fielmente nela, mesmo se for difícil ou até solitária”. 

 “Não é uma aventura por assim dizer. Não é isso. Como você sabe, a partir de nossas 

batalhas anteriores, a cidade em que nós vivemos tem estado severamente danificada. As estátuas 

nas ruas e as esculturas nos castelos também foram significativamente destruídas”.  

 “……” 

 Com a conversa repentina de esculturas, Weed teve uma sensação repentinamente 

ameaçadora e, infelizmente, não foi um engano. 

 “Minha obra: ‘Child Holding an Apple’ (NT = Criança segurando uma maçã – é o nome da 

escultura) também foi danificada. Eu acordei durante a noite e o primeiro escultor que me lembro é 

de você ... assim como um escultor humano excepcional, eu tenho que pedir para você reparar a 

escultura para mim. É possível?” 

 Ttiring! 

 

A escultura ‘Criança Segurando uma Maçã’ quebrada. 

A escultura do vampiro Metson, que foi comprada há 36 anos atrás por 120 moedas de 

ouro! 

A estimada escultura está severamente danificada devido a esta batalha. 

Para reparar a escultura, você precisa de um escultor excepcional com olhos aguçados. 



Dificuldade: F 

Compensação: 3 penas de Unicorns. 

Limitações da missão: 

Especificamente escultores. 

Se negar a missão, a confiança de Metson cairá. 

 

 “……” 

 Weed ficou sem palavras. 

 Uma missão absolutamente indesejada relativa à profissão! 

 O vampiro perguntou seriamente: 

 “Eu percebi que além de ter atingido uma condição excepcional em esculpir para explorar a 

terra como um ser humano, esculpir em si seria impossível se você não tivesse afeição em direção 

ao trabalho. Então você não recusaria o meu pedido, recusaria?“ 

 Weed, é claro, queria recusar. 

 “Me desculpe. O que a arte é além de paixão e criatividade? Eu não posso aceitar isso 

porque eu estou ocupado dedicando o meu tempo para criar coisas novas”. 

 Se não houvesse outras missões ao redor, talvez ele faria, mas ele não queria começar a 

reparar esculturas com a quantidade abundante de missões comissionadas com grandes 

recompensas pairando ao redor. 

 É claro que ele pegaria se a compensação fosse um monte de dinheiro, mas, 

lamentavelmente, a recompensa era de apenas três penas de Unicorns. 

 O vampiro estava consideravelmente decepcionado. 

 “Oh, eu acho que eu perguntei ao humano errado”. 

 

Missão recusada. 

Você recebeu a desconfiança do Vampiro Metson. 

 

 Weed percebeu e falou suavemente: 

 “Então, ao invés de reparar, eu quero ajudá-lo investigando o Leste”. 

 O vampiro balançou a cabeça novamente. 

 “Você não pode”. 

 

Você foi recusado para realizar a missão. 

 

 Todos os outros colegas foram capazes de aceitar, enquanto apenas Weed foi negado. 

 “Eu nunca confiaria isto para um humano que nem mesmo repararia uma escultura”. 

 “……” 

 A situação lhe constrangeu completamente, forçando-o a tomar uma decisão difícil! 

 Junto com o rosto hesitante de Weed, os membros do grupo seguraram seus estômagos. 

 “Kikkikkik”. 

 “Haha, muito engraçado”. 



 “Realmente interessante. Eu pensei que tudo que Weed-nim fazia era excelente, mas ele é 

assim também”.  

 Zephyr, Mapan, Irene, Maylon, Hwaryeong e Seechwi estavam rindo. (NT = Nota Antonio: 

amigos da onça) 

 Weed manteve todos os nomes deles em sua memória para que ele pudesse mais tarde, no 

futuro, ter a sua vingança. (NT = Nota Antonio: mal eles sabem que assinaram sua sentença de 

morte kkkk) 

 Porém agora, a missão era prioritária. 

 “Na realidade, pensando bem, eu gostaria de reparar a escultura”. 

 O vampiro sem rodeios recusou: 

 “Você já não recusou meu pedido para reparar alguns minutos atrás?” 

 “Se é alguém como Metson-nim, com tais olhos aguçados para julgar quando uma escultura 

é boa, não deveria ser importante para mim tentar remontá-la? Novas criações são importantes, 

mas eu quero ver que tipo de escultura é essa que reteve os interesses de Metson-nim”.  

 O Vampiro limpou a garganta. 

 “Hum! Mas humano, é apenas algo trivial para os olhos de alguém que foi considerado como 

um escultor excepcional”. 

 “Obras de arte, esculturas, como alguém pode dizer se é bom ou ruim? Tudo o que vejo nas 

esculturas são a beleza e seus valores nobres, não poder-se-ia buscar um preço ou não”. 

 “Sim, eu realmente sinto o que você faz. Então, posso contar com você para reparar a minha 

escultura?” 

 “Eu realmente quero trabalhar nela”. 

 

Você aceitou a missão. 

 

 O grupo e os Geomchis partiram para fazer a missão. 

 Weed também pretendia trabalhar na missão com recompensa modesta que ele recebeu. 

 ‘Irei trabalhar grosseiramente nisso e depois darei seguimento com a missão encomendada’. 

 A escultura que o vampiro trouxe estava seriamente danificada. 

 O pescoço do rapaz tinha rompido e parecia como se algo tivesse tentado a comer a maçã, 

visto que havia muitos buracos cavados dentro dela. 

 O tronco e as pernas tinham deficiências menores e estavam quebrados em muitos lugares 

devido a terem sido atingidos por detritos. 

 “Eu não sei se eu posso anexar o pescoço do garoto, já que o dano foi muito grande. Eu 

preciso tomar algumas medidas adicionais a fim de suportar o peso dele. É melhor apenas substituir 

a maçã. Se você me der três horas eu terminarei o trabalho”.  

 Sua estimativa foi correta. 

 Weed, no início do processo, criou o agente de endurecimento semelhante a uma massa. 

 Coisas compostas, tais como agentes de ligação entre as pedras, normalmente utilizados 

em construções (NT = é como se fosse uma argamassa, rejunte, etc), são vendidos em lojas de 

itens ou lojas de esculturas. 

 Mesmo as lojas de Todeum vendiam o item e poderia até mesmo obtê-los em seu estado 

natural. 

 Weed não comete erros quando ele cria ou corrige esculturas. 



 A razão pela qual ele não comprava tais agentes era porque cada barril custa até 2 moedas 

de pratas! 

 A substância era limitada ao quanto de peso ela podia se dar ao luxo de suportar. 

 Se ele fosse reparar uma escultura em grande escala, então ele não teria usado o agente 

de qualquer modo, mas para este fim, ele tinha uma ideia do que fazer. 

 “Primeiro eu preciso ajudar sua cabeça a ficar reta”. 

 Weed fixou com pregos onde o pescoço foi rompido. 

 Ttangttangttang! 

 À primeira vista, a crueldade disto é incomparável, mas era essencial para a reparação, 

independentemente do que isso representa. 

 Na verdade, enquanto esculpia Seoyoon, ele teve uma culpa misteriosa que se espalhava 

por todo o seu corpo enquanto ele esculpia o corpo dela. 

 Na conclusão da escultura, você iria vê-la tão bela, mas o fato é que o seu criador iria se 

focar obsessivamente em áreas específicas e tentava torná-las tão boas quanto possível. 

 A fim de expressar o corpo delicado que estava sendo esculpido, a observação extenuante 

tinha que ser feita juntamente com a capacidade de experimentar a fragilidade das partes do corpo. 

 Dito isto, tocar os seios e nádegas era indispensável. (NT = Nota barafael: kkkk Weed 

taradão) 

 Escultores ou qualquer outro tipo de artista, em seus ambientes livres e solitários, eles 

obedeceriam às suas perversões na maioria dos casos. 

 Francamente falando, Weed também, nesta parte, não era honesto. 

 Quando ele esculpia o rosto de Seoyoon, os lábios tóxicos dela iriam atraí-lo para mais perto 

deles e quando ele esculpia os seios ou a parte inferior do corpo dela, o seu rosto iria corar sem 

motivo aparente. 

 Outro momento agradável de quando ele estava esculpindo! 

 Weed também era um homem sombrio. 

 “Aí vamos nós”. 

 Weed então aplicou o agente de ligação e colocou a cabeça onde ele havia fixado com 

pregos. 

 Em seguida, ele pregou a cabeça para fixar, para garantir que ela não poderia ser capaz de 

cair. 

 “Próxima parte, a mão”. 

 Ele esculpiu outra maçã semelhante a que o menino estava segurando. 

 Devido à rapidez do agente de endurecimento, o arredondamento da maçã não foi 

atraentemente bem representado. 

 Danos menores sobre o tronco e pernas foram rapidamente cobertos sem problemas. A 

substância que ele produziu durou até o fim. 

 Ele só tinha a intenção de reparar parte da escultura, mas devido à natureza de Weed, no 

momento em que ele toca em algo ele tem que concluir totalmente, sem uma única ponta solta. 

 O vampiro estava radiante já que o reparo foi feito perfeitamente. 

 “Humano! Você humano tem mais potencial do que nós vampiros, que não podemos fazer 

isso”.  

 E Weed recebeu a recompensa de 3 penas do Unicorn a partir da missão. 

 

Você completou o reparo da escultura e está sujeito à confiança do vampiro Metson. 



 

 Agora, ele ganhou a condição para dedicar-se à missão novamente! 

 Weed recebeu a missão encomendada e tentou sair, mas o vampiro que o esperava ao fim 

não era apenas um. 

 Subitamente havia centenas de vampiros que se reuniram ao redor. 

 “Em nossa casa, nós também temos uma escultura que está com necessidade de ser 

reparada, humano. A compensação será de 15 moedas de ouro”. 

 “Você poderia restaurar minha estátua quebrada? Será difícil, mas eu desejo que ela seja 

restaurada...” 

 “A escultura gravada na minha parede foi esmagada. Venha rapidamente e conserte-a!” 

 Havia uma debandada de vampiros e missões comissionadas da esquerda para a direita. 

 Rugas apareceram no rosto de Weed com extremo dano. (NT = Nota Antonio: nenhuma boa 

ação fica sem punição) 

 Os Vampiros não tinham vontade de dar quaisquer missões de combate e, provavelmente, 

semelhante ao que Metson fez, negar as missões o deixaria sem nenhuma destas. 

 “Você tem mostrado ao meu povo grande poder em nossos momentos de necessidade e 

tem bom gosto em escultura. Então, para você, eu arranjarei as esculturas de Todeum para 

recuperar o seu esplêndido passado apenas por mim”.  

 A circunstância já o obrigava a reparar as esculturas e era inalterável. 

 O número de referência dos Vampiros excedeu ao de centenas. 

 ‘Se eu terminar todos os reparos, então o gosto da compensação não deverá ser tão ruim’.  

 Com isso, Weed lançou-se em uma campanha fisicamente penosa. 

 O primeiro dia. 

 Oito esculturas foram reparadas. 

 Cantos exteriores foram aparados com cuidado e as proporções globais equiparadas. 

 Os prejuízos foram muitos, mas uma vez que elas eram apenas missões de nível F, as suas 

tarefas não foram tão difíceis. 

 O segundo dia teve um aumento na dificuldade. 

 Na maioria dos casos, um vampiro teria várias comissões, então vários materiais eram 

necessários. 

 Particularmente, os danos severos em esculturas de madeira eram difíceis para Weed 

recuperar. 

 Missões de nível E. 

 “Eu preferiria ao invés de reparar criar novas”. 

 Weed reuniu os restos das esculturas, e similarmente, recriou algumas partes. 

 Embora possuir as habilidades de esculpir e de artesanato fossem úteis, ter olhos aguçados 

eram ainda mais. 

 Enquanto fazia reconhecimento e lutava as batalhas em Todeum, ele tinha visto quase todas 

as esculturas decentes pelo menos uma vez. 

 Se fossem guerreiros, em seguida, eles apenas considerariam as esculturas como 

ornamentos comuns. Apenas um relance e logo esqueceriam. 

 Porém, Weed, como um escultor profissional, meticulosamente olhou para elas para lembrar 

dos detalhes. 

 ‘Deve-se sempre memorizar, então mais tarde isso poderia ser usado’. 

 Memorização para a imitação! 

 A memória serviu como uma grande força quando era possível restaurar as esculturas. 



 Com o terceiro dia passando, ele terminou 29 missões de nível E. 

 Os níveis de fama e das recompensas ainda eram medíocres. 

 “Todavia, há ainda mais esculturas que têm de ser reparadas”. 

 Os olhos fundos de Weed foram preenchidos com motivação. 

 Em Todeum havia um monte de esculturas quebradas. 

 As obras sobre as ruas estavam totalmente destruídas. 

 As missões elevaram seus níveis e a obtenção de itens ainda não estava disponível para 

ele, mas ele ainda tinha missões relacionadas a esculpir. 

 A experiência dada ao recuperar as esculturas era pequena, mas a fama e o nível da 

habilidade também melhoravam. 

 Com pensamentos positivos em mente, esta era uma oportunidade irreal para um escultor. 

 

Reparação terminada. 

Proficiência na habilidade de esculpir foi aumentada. 

Fama aumentada por 2. 

Estatística em arte aumentada por 1. 

Entendimento escultural aumentou de nível. 

 

 Weed passou um mês ou mais reparando esculturas em Todeum. 

 Uma abundância de missões relacionadas a profissão de escultor! 

 Para os escultores habituais, isto teria sido o suficiente e necessário para brincar ao redor, 

mas este não era o motivo de Weed. 

 ‘Depressa ou elas podem acabar. Preciso ir conseguir missões de batalha’.  

 As recompensas das missões de escultura não eram muito ruins porque elas simplesmente 

se apoiavam sobre o trabalho duro. 

 Então, mesmo na menor das esculturas, ele meticulosamente havia reparado até não restar 

um único arranhão. 

 Ele aplicou nova pintura em pontos onde a tinta foi tirada e criou cópias para aquelas com 

danos muito graves e impossíveis de se corrigir. 

 As peças esculturais! 

 Todas são baseadas livremente na personalidade ou na sensibilidade do escultor. 

 Além disso, as obras de arte tinham valores históricos de modo que a chance de trabalhar 

com elas não aconteceria novamente. 

 Embora fossem apenas moderadamente desafiadoras e não de todo complexas, elas eram 

algo bastante conveniente para Weed. 

 “Eu recebi tantas experiências diferentes”. 

 Se fosse um monstro com uma aparência maligna, então ele seria representado por um 

modelo de monstro. 

 Weed, sem um mentor, incutiu sua própria interpretação à medida que sua habilidade 

evoluía. 

 A utilização de artesanato para aumentar a precisão máxima da semelhança fundamental 

dos objetos! 

 Ao elaborar duplicatas de um trabalho de outro escultor, o ganho foi ótimo. 

 “Dessa forma, eu posso fazer esculturas como estas também ...” 



 Weed não compreendeu algumas das esculturas como, por exemplo, o que elas queriam 

descrever. 

 As mulheres que se assemelham com a terra, céu e sol foram esculpidas. 

 Se as mulheres eram a expressão da atratividade, então o outro objeto acentuava o 

significado dela. 

 A harmonização da beleza requintada! 

 Sempre que ele restaurava esses tipos de escultura, a proficiência em artesanato subia. 

 “Quando eu crio peças clássicas ou magnum opus, o aumento na proficiência é 

incomparável, mas isso também é razoavelmente bom”. 

 As habilidades de escultura e artesanato de Weed estavam no nível avançado 4! 

 As duas habilidades foram para 54% e 42%, respectivamente. 

 No início, quando ele começou a aprender a esculpir, a habilidade de artesanato melhorou 

muito rapidamente, mas tendo alcançado o estágio avançado não havia aumentado de qualquer 

modo. 

 “Para as esculturas ainda mais avançadas, elas sozinhas não eram exatamente suficientes 

para o artesanato?” 

 Weed só podia supor. 

 Com apenas o ato de esculpir, a habilidade de artesanato era muito difícil de se dominar. 

 Ninguém tinha se aventurado para alcançar o domínio da habilidade em artesanato ainda! 

 Mesmo quando ele estava criando esculturas ou tirando proveito das outras habilidades de 

produção e, até mesmo no campo de batalha, o impacto do artesanato era enorme. 

 “Dominar o artesanato com apenas classes de combate é altamente improvável”. 

 Qualquer um preferiria passar através do processo de aprimoramento da classe para ganhar 

ataques muito mais fortes. 

 Depois de ter completado o segundo avanço da classe, os cavaleiros ou guerreiros 

estatisticamente teriam um aumento na resistência e uma maior produção de dano. 

 Apesar dos baixos níveis dos Geomchis, seus ataques eram extremamente excelentes. 

 Weed também, embora não estivesse no lado fraco, a sua velocidade de crescimento 

através das batalhas não era algo comparável ao deles. 

 As estatísticas dele nas habilidades de artesanato e de esculpir poderiam ser obtidas através 

da criação de esculturas. 

 Com aqueles pontos dados, a sua eficácia no combate não era ruim em comparação com a 

dos Geomchis. 

 À parte da estamina, resistência física e força, a vontade de lutar sem uma única pausa era 

tão alta. 

 “Give Life to Sculpture (NT = Dar a vida a escultura), Sculpture Blade (NT = Lâmina 

escultural), Sculpture Destruction Skill (NT = Habilidade de destruição de escultura), Shape-shifting 

Sculpture (NT = Mudança/Metamorfose Escultural – aquela habilidade que ele usou para virar o Orc 

Karichwi). Mesmo com todas estas habilidades, a minha habilidade de luta corpo a corpo não é 

comparável a dos Sahyeongs.... (NT = termo para se referir a “irmãos mais velhos” não 

necessariamente com relação sanguínea)” 

 Em essência, toda a aptidão de combate de Weed era baseada na escultura. 

 A capacidade de compreender o caráter da pessoa é importante para o crescimento. 

 O crescimento de Weed foi otimizado de acordo com as suas características em comparação 

com a de todos os outros. 



 Por isso era difícil encontrar um adversário que fosse semelhante a ele no mesmo nível e 

até mesmo as habilidades de vida e de pesca aprendidas impulsionaram a sua vida e vitalidade 

para um nível extraordinário para a sua profissão. 

 Ele também tem habilidades de produção, tais como afiar espada, polir armadura, 

engomar/passar roupas, as quais escultores normais jamais iriam ver. 

 “Eu tenho que ganhar mais experiência. As experiências acumuladas nos vários campos 

podem afetar o domínio do artesanato”.  

 Além disso, a habilidade de entendimento escultural aumentou muito rapidamente. 

 Tendo reparado mais do que 300 esculturas, a habilidade subitamente atingiu o nível 

intermediário 7. 

 Ao ritmo que ele estava indo, apenas um pouco mais e a habilidade poderia atingir o nível 

avançado. 

 Se isso fosse possível, então ele poderia se transformar em monstros de contos de fadas. 

 “O gigante Weed. Nada mal!” 

 Weed com um sorriso satisfeito moveu suas mãos com diligência reparando as esculturas 

e, se o crescimento da habilidade Metamorfose Escultural também fosse tão rápido, então ela 

poderia compensar as baixas estatísticas da classe dos escultores. 

 “Puchihihihihihit!” 

 Weed caiu em uma gargalhada vulgar. Alguém que era semelhante ao tempo em que ele 

era o Orc Karichwi. 

 Enquanto isso os vampiros foram cuidadosamente assistindo a cena. 

 “Louco.” 

 “Ele não é normal.” 

 “Eu deveria manter em mente de não beber o sangue daquele humano” (NT = Nota barafael: 

realmente, Weed não é normal). 

 

*** 

 

 O tempo no continente de Versalhes atingiu dois meses e meio. 

 Os Geomchis e o grupo foram surpreendidos quando eles voltaram para Todeum. 

 Esculturas que estavam destruídas transformaram-se naquelas com formas perfeitas. 

 Ao visualizar os esforços de Weed, não havia nenhuma maneira de descrever a admiração 

deles. 

 Mesmo o piedoso e propenso Pale disse: 

 “Ele não é humano. Como você pode honestamente trabalhar desta forma? Eu pensei que 

era impossível terminar e reparar tantas esculturas ... “ 

 Os olhos de Hwaryeong brilharam. 

 “Eu acho tão incrível um homem que não desiste e é dedicado”. 

 A fonte inesgotável de força de vontade de Weed já estava formada desde que ele tinha 10 

anos de idade. 

 No período crítico e valioso de sua vida! 

 Ele aprendeu sobre a vida a partir do sofrimento sob as mãos dos agiotas. 

 Dinheiro! 

 Miasma! (NT = Nota barafael: emanação pútrida de algo em decomposição, aqui refere-se 

à atmosfera nociva do ambiente familiar de Weed que o contaminou e o transformou no que ele é 

hoje) 



 Persistência! 

 Descrever Weed sem mencionar essas três coisas o fariam obsoleto. 

 Então, chegando ao fim de dois meses e meio, todas as esculturas em Todeum, que exigiam 

reparos, foram concluídas. 

 A realização foi incrível. 

 A missão de nível B, de reparo duro das esculturas! 

 A partir de agora, o nível de sua habilidade de esculpir estava no nível avançado 4 e a sua 

habilidade de artesanato estava no mesmo nível. 

 A compreensão escultural atingiu o nível Intermediário 9 e estava prontamente capaz de 

atingir o estágio avançado a qualquer momento. 

 A partir do momento em que ele estava cruzando o limiar médio do nível avançado 4 da 

habilidade de esculpir, ele ouviu sons misteriosos chegando aos seus ouvidos. 

 “Por favor esculpa-me”. 

 “Eu quero ver o mundo”. 

 “Se for você, então você deverá ser capaz”. 

 “Seja forte, vamos lá!” 

 Sempre que ele reparava as esculturas, ele ouviria essas vozes. 

 Não apenas uma delas, ele ouviu várias vozes misteriosas. 

 “Isso é uma piada dos vampiros?” 

 Sempre que as vozes apareciam, Weed pularia na vertical e virar-se-ia ao redor, mas não 

havia ninguém. 

 A habilidade de Stealth (NT = Furtividade) dos vampiros, a capacidade de se esconderem e 

vaguear por aí, especialmente à noite, era incrível. 

 Weed não descartou essa suspeita, mesmo se a visibilidade da praça estivesse clara como 

o dia. 

 “Me ... esculpa-me por favor”. 

 As vozes misteriosas pareciam estar vindo do seu lado. 

 “Por favor, faça-me. Por favor esculpa a minha aparência”. 

 Ele manteve os olhos abertos e olhou em volta, mas não havia nenhum vampiro visível. 

 Eles têm uma tendência geral de dormir durante o dia, então não havia nenhuma razão para 

que qualquer um deles estivesse ao redor. 

 Os sussurros vívidos pareciam estar vindo da direita, ao seu lado. 

 Ocasionalmente, as vozes também soavam ameaçadoras. 

 “Vamos lá, esculpa-me! Eu irei matar você. Eu irei matar todos vocês!” 

 “Você quer ter poder? Se sim, então esculpa-me. KeukeuKeukeuh. Como uma peça, eu 

trarei o inferno para o mundo”. (NT = Nota barafael: acredito que seja no sentido de uma peça 

acabada, uma obra de arte concluída, Nota Antonio: :9 Lol é o satã falando .-.) 

 “Você está com raiva. Fique bravo. Eu farei de tudo para me vingar daqueles que assediaram 

você”. 

 As vozes secas e miseráveis dos homens podiam ser ouvidas. 

 Tendo ouvido dezenas de vozes em seu ouvido, Weed ficou irritado. 

 “Você me quer para esculpir o que?” 

 Ele não sabia a identidade das vozes em seu ouvido. 

 Eles, por conta própria, continuaram e continuaram sem um único relato, apenas pedindo 

para serem esculpidos como um rebanho de crianças, como se Weed soubesse o que era para 

esculpir para satisfazer os desejos deles. 



 “Eu realmente não sei”. 

 Apesar de não ter uma única pista sobre o que fazer, Weed esculpiu. 

 Ele esculpiu seres humanos, homens e mulheres. 

 Tendo reparado um monte de esculturas, ele podia produzir obras-primas a partir de suas 

afiadas perspectivas. 

 No entanto, as vozes não identificadas revelaram suas decepções. 

 “Não é isso”. 

 “Estes aspectos não são equivalentes a mim”. 

 “Eu pensei que você fosse um escultor competente”. 

 Por um tempo, não houve nenhum som em seu ouvido novamente. 

 Então, no meio do reparo das esculturas, eles vieram e sussurraram. 

 Eles querem ser esculpidos! 

 Enquanto estava sendo afetado por estas vozes, Weed terminou o conserto de todas as 

esculturas. 

 Como recompensa pelas missões, ele reuniu de espadas para cavaleiros, luvas, armaduras 

e até uma enorme quantidade de despojos. 

 Onde outros largariam as missões e cochilariam, ele sobreviveu por se adaptar! 

 Então, o grupo de Pale e os Geomchis estava em pé diante de todas as obras realizadas 

por apenas um escultor. 

 Eles estavam completamente surpreendidos. 

 ‘O imperador do trabalho físico’. 

 ‘O Deus caído do trabalho duro’. (NT = Nota Antonio: esse é um apelido foda!) 

 Como se ela entendesse alguma coisa, Maylon concordou: 

 “O Weed do Continent of Magic (NT = Nota barafael: Continente da Magia, antigo jogo que 

Weed jogava). Nenhuma razão para que isso não seja o caso”.  

 Se a meta for demais, em vez de desistir, mova seu corpo e resolva um pouco de cada vez. 

 Tal esforço contínuo irá se desenvolver e, eventualmente, a missão será resolvida. 

 Weed disse ao grupo: 

 “Feito. Agora eu posso ajudar a fazê-las (NT = Nota barafael: Weed está se referindo as 

missões que envolvem caça/batalhas)”. 

 Os Geomchis desviaram o olhar e tentaram assobiar. 

 Pale e os membros do grupo olharam de um lado para o outro. 

 ‘Pale nim, vá em frente’.  

 ‘Eu prefiro que Hwaryeong-nim faça isso’. 

 ‘Eu não quero ter que dizer para o Weed nim e ser odiada’. 

 ‘Mas, ainda assim, nós precisamos dar-lhe uma explicação ...’ 

 Finalmente, Pale foi. 

 “Você irá caçar?” 

 “Sim. Eu acabei com as preparações. Eu obtive muitos ingredientes ao fazer as missões de 

reparação de esculturas em Todeum. Eu estou pronto para cozinhar. Eu ganhei um monte de 

Grinding Wheels (NT = Nota barafael: é uma roda de componente abrasivo usadas em amoladores 

- https://en.wikipedia.org/wiki/Grinding_wheel) também. Nós estaremos prontos em qualquer lugar”.  

 Enquanto permanecia em Todeum, Weed tinha firmemente se preparado para ir para a 

batalha, mas Pale quebrou a sua expectativa e confessou sem desvios que não havia maneira de 

fazê-lo. 

 “Desculpa, Weed-nim. Na verdade, nós terminamos todas as missões decentes”. 

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


 “……” 

 O rosto de Weed ficou deformado. 

 O rosto foi o pior que Pale já tinha visto! (NT = Nota barafael: kkkkkk, Weed leva os caras 

nas costas e eles vão lá e se divertem sozinhos, eu também ficaria puto) 

 No entanto, ele não podia evitar a não ser explicar: 

 “Nós fizemos todas as missões de nível C e D. O prosseguimento das missões de caça foi 

facilmente realizado”. 

 “E sobre as missões de nível B?” 

 “Fomos muito bem-sucedidos com elas também ...” 

 “……” 

 “Embora, na verdade, havia algumas que nós podemos fazer”. 

 “É mesmo?” 

 O rosto de Weed ficou dramaticamente iluminado. Mas, novamente, a voz falha ressoou com 

depressão: 

 “Fomos impedidos de aceitá-las. Elas não se tornaram missões porque eram, 

essencialmente, a partir do outro lado e em vários outras, os riscos eram muito altos. Nós tivemos 

muitos dos Geomchis-nims morrendo, então nós desistimos porque não podíamos nos mover mais 

além”.  

 Durante o tempo em que Weed não estava por perto, eles ficaram viciados em missões. 

 Em troca de aceitar as comissões dos vampiros preocupados, a recompensa paga e o alto 

nível das missões os fez ficarem alegres. 

 Então, ao invés de elevar seus níveis unicamente através de batalhas, eles cuidaram de 

fazer missões em conjunto, visto que dessa forma eles eram duas vezes mais eficientes. 

 Durante o recebimento da experiência, fama e compensações das missões, suas atividades 

foram muito difundidas entre os vampiros de Todeum e a amplitude de suas atividades aumentaram. 

 As missões definiram as bases deles com os vampiros!  

 Em seguida, houveram missões para negociar com pequenos grupos étnicos também! 

 Entre a soneca e o período de despertar dos Vampiros, eles tiveram que encontrar novas 

áreas para os grupos étnicos, enquanto evitavam os vampiros para escaparem de sua tirania. 

 Encontrar uma área segura para eles. 

 As missões de Mapan foram as de adquirir suprimentos para estes grupos étnicos. 

 Então, dentro de dois meses, eles estabeleceram uma nova ordem em Todeum. 

 Dentro da terra dominada por vampiros! 

 Estas minorias cultivaram suas vidas em paz habitando em cavernas ou florestas. 

 Missões para caçar monstros perigosos, necessidades básicas ou resgate de crianças 

perdidas foram dadas, tendo já quase esgotado todas as missões de Todeum e, como a situação 

muda constantemente, novas missões originais foram dadas. 

 A melhor vantagem de Royal Road. 

 Mesmo agora, quando não havia nenhuma missão prontamente disponível, até que a nova 

ordem precisasse ser plenamente estabelecida, nenhum grande evento aconteceria de imediato. 

 Missões de nível F ou E, ou aquelas que eram para os iniciantes, eles não as aceitaram se 

estivessem fora das exigências de suas comissões. 

 O Reino dos Vampiros, Todeum, era tão vasto quanto o Continente de Versalhes e o número 

de missões que eles podiam aceitar era limitado, então eles tiveram que eliminar algumas. 

 Weed disse calmamente: 

 “Eu apenas tive missões para reparar enquanto vocês tiveram missões com boas 

comissões”. 



 “Sim, bem ... eu acho, mas Weed-nim também teve um monte de missões”.  

 Weed também adquiriu um monte de fama. Ele recuperou cerca de 2/3 da fama perdida 

durante a caçada aos Unicorns e Pegasus e também obteve o desenvolvimento de sua habilidade 

de esculpir. 

 A proficiência em nível avançado era realmente difícil de se aumentar e as exigências para 

fazê-lo não eram apenas algumas. 

 Entretanto, o estômago de Weed doía. 

 “Como é que desde que eu vim para Todeum, eu não recebi uma única boa incumbência 

...?” 

 Com a observação de arrependimento feita, Pale não poderia vir com uma desculpa e ficou 

sem palavras. 

 Em boa consciência, foi Weed que os chamou para vir para Todeum ou então eles não 

teriam essa oportunidade. 

 No meio de todos os tipos de trabalho (NT = Nota barafael: ele fazia armas, cozinhava, 

costurava e ainda fez todo o reconhecimento de Todeum, kkkkk, eu se fosse Weed ia fica mto puto), 

de castelo em castelo, ele ainda lutou e, graças a ele, a missão de dificuldade A foi um sucesso. 

 O impacto de Weed durante a provação era absoluto! 

 Embora ele estivesse desapontado que o grupo foi e o abandonou por dois meses e meio, 

isso era inevitável. 

 Mantendo isso em mente, Pale sentiu-se ainda pior, uma vez que ele obteve o maior número 

de pontos durante o curso das missões, mas se eles não fizessem as missões, eles junto com os 

Geomchi, não teriam tido nada para fazer. 

 Não sabendo quando os reparos poderiam ser terminados, eles não podiam ficar 

simplesmente inativos indefinidamente esperando Weed terminar. 

 Então eles lançaram-se através das missões, sem se importar com Weed de qualquer modo. 

 Weed começou a olhar ao redor em direção aos Geomchis e perguntou: 

 “Mas Sahyeongs”. 

 “Hmm?” 

 “O número de Sahyeongs parece ter reduzido muito”. 

 “Bem, alguns morreram no meio da luta”. 

 Depois de terem terminado a luta contra os Unicorns e Pegasus, o número de Geomchis 

restantes era de 174! 

 Durante o curso das missões, o número diminuiu de forma constante e agora, havia apenas 

102 pessoas restantes. 

 Junto com estes Geomchis, eles poderiam fazer alguma coisa juntos. 

 Enquanto o nível mais alto dos sobreviventes também era o mais elevado entre os 

Geomchis, Geomchi2 e os outros professores também sobreviveram. 

 Weed decidiu. 

 ‘Com isto agora, não podemos nos dar ao luxo de assumir mais missões’. 

 Todeum, que foi dominada pelos vampiros, era um Reino modesto. 

 No entanto, mais missões ainda permaneciam. 

 Com a fama de Weed e sua capacidade de obtenção de familiaridade, com apenas um torcer 

de toalha seca, ele poderia espremer algumas missões aceitáveis. 

 Missões de nível B ainda permaneciam e até mesmo algumas de nível A também poderiam 

estar escondidas em algum lugar. 

 No entanto, muitos dos Geomchis morreram. 



 Sem ataduras sobrando, mesmo com as habilidades de afiar espada e de polimento de 

armadura, era impossível. 

 Ele não podia ver o benefício de cozinhar qualquer coisa, mesmo se as pessoas restantes 

tivessem o melhor desenvolvimento. 

 Este era um terrível sacrifício. 

 ‘Nós temos de parar aqui. Se mais dos Sahyeongs morrerem, então nós ficaremos muito 

fracos e não seremos capazes de escalar o lugar mais importante’. 

 Com essa decisão, Weed olhou para a torre mais alta de Todeum que ele teve de reparar. 

 “Há uma última coisa que nós podemos fazer”. 

 O edifício antigo, a Torre dos Heróis! 

 Conforme dito pelo vampiro sem nome, a Torre de Treinamento Intermediário estava 

localizada em algum lugar. 

 O corpo de Weed queimava. 

 Na cidade do céu, Lavias, depois de ter sido separado de Da’in, ele passou pelo Centro de 

Treinamento Iniciante. 

 Foi onde ele aprendeu o Lion Roar (NT = Nota barafael: Rugido do Leão – a versão em 

inglês trata novamente como Yell/Grito, mas esse é o nome real da habilidade) e aumentou a sua 

força por 50, aproximadamente. 

 ‘Cerca de 3.800 pessoas passaram o Centro de Treinamento Básico e, entre aqueles, 400 

passaram pelo o Centro de Treinamento Iniciante. Depois disso, eu aposto que muitos mais 

passaram pelos centros de treinamento’. 

 Mesmo o grande número de Geomchis conseguiu passar o Centro de Treinamento Iniciante 

e eles aceitaram a profissão de artista marcial. 

 No continente Versalhes, a informação entre os usuários não é algo reservado. 

 Por causa deles, Lavias já havia sido aberta ao público de forma que alguns devem ter 

passado pelo Centro de Treinamento Iniciante. 

 ‘Eu não estou interessado em quantas pessoas passaram o BETC (NT = Nota barafael: 

Beginner Training Center - Centro de Treinamento Iniciante). O Centro de Treinamento 

Intermediário é importante. Eu posso alcançar aqueles que estão à minha frente com isso’.  

 A condição imposta por Todeum fez com que o Centro de Treinamento Intermediário, 

localizado aqui, fosse muito difícil. 

 Seja qual for o teste que está esperando lá dentro, uma morte os expulsaria de Todeum. O 

que significa apenas uma oportunidade para passar através do teste! 

 No Continent of Magic, Weed era o Deus da Guerra. Cada batalha que ele conduziu ele 

ganhou, tendo se transformado na existência absoluta. 

 Era como se a sensação que fazia o sangue de Weed ferver tivesse ressurgindo. (NT = Nota 

Antonio: o renascimento do Deus da guerra! Isso vai ser foda bagarai!) 

 Weed falou: 

 “Antes de subir a Torre dos heróis, há um trabalho que precisava ser feito”. 

 Sua voz estava cheia de forte convicção de decisão. 

 “Primeiro, eu tenho que desmontar a Loot’s Tower (NT = Nota barafael: Torre de Pilhagem 

– kkkkk sabia que ele não ia deixar ela lá)”. 

 “……” 

 A alta montanha empilhada de despojos que criava uma grande escultura! 

 Mesmo que a pilhagem fosse no valor de apenas 1 moeda de cobre, Weed nunca iria deixá-

la ir. 
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