
Volume 13 

CAPÍTULO 1 - Skeleton Knight 

(NT = O Cavaleiro Esqueleto) 

 

 Ttadadadak. 

 Weed bateu em sua mandíbula e olhou para o seu corpo. 

 A aparência de um perfeito conjunto de ossos, desprovido de carne!  

 Isso tudo foi devido a habilidade Power to Deny Death (NT = Poder de negar a morte), a qual 

lhe permitia ser ressuscitado como um morto-vivo. 

 O corpo parecia estranho com nada além de ossos, mas em comparação com a última vez, 

este conjunto de ossos parecia ser mais espesso e preenchido mais nutritivamente com poder. 

 Ding! 

 

Por ter retornado das trevas do abismo, o nível da habilidade Power to Deny Death foi 

aumentado por um, atingindo o nível Iniciante 2. 

Saúde ganhará um extra de 3%, 1% derivado do poder das trevas. 

Efeito adicional será concedido ao lutar mais perversamente. 

Possibilidade de aumentar as invocações de mortos-vivos. 

Depois da ressurreição, o número de tipos disponíveis de mortos-vivos dentro da 

categoria aumenta, bem como o nível de habilidade. 

 

 Era impossível ganhar experiência com o Power to Deny Death de outra maneira. 

 O único caminho era morrer. 

 “Informações de Personagem!” 

 

Nome do Personagem: Weed Alinhamento: Morto-Vivo 

Nível 354 Classe Skeleton Knight 

Reputação: 7.904     

Vida: 146.800 Mana: 6.400 

Força: 1.265 Agilidade: 1.130 

Estamina: Infinita     

Sabedoria: 70 Inteligência 65 

Espírito de Luta: 922 Resistência (Mental) Infinita 

Perseverança: 665 Resistência (Física) 470 

Liderança: 459 Culpa: 96 

 

Devido à característica única do Skeleton Knight, você não se sentirá cansado. 

Habilidades com a espada +2. 

Devido ao poder da escuridão que cobre todo o seu corpo, acrescenta danos adicionais e 

aumenta a Defesa. 

Extremamente vulnerável à magia sagrada. 



Enfraquece diante do sol e do fogo. 

 

 O nível original de Weed era 355. Tendo morrido, o seu nível caiu em um. 

 O domínio das habilidades também caiu consideravelmente.  

 Tendo já morrido bastante, ele respirou fundo e pôde, de certa forma, calmamente aceitar. 

O trabalho duro reabastecerá a proficiência mais uma vez. 

 “Skeleton Knight. Já faz um tempo desde que eu pude mover meu corpo dessa forma. Eu 

preciso tirar isso do meu peito”. 

 Weed tirou a espada encravada em seu corpo e cortou o Ghost Knight (NT = Cavaleiro 

Fantasma) que o matou. 

 “Keueuk!” 

 “Inimigo”. 

 Todos os Ghost Knight subitamente bloquearam cada um dos caminhos potenciais de Weed. 

 Ainda assim, eles não tinham atacado Weed de imediato, porque não podiam dizer se ele 

era um aliado ou um inimigo. 

 Ele era um morto-vivo que tinha um esqueleto amaldiçoado como um corpo físico. 

 Porém, devido ao ataque antecipado de Weed, todos eles levantaram suas espadas 

enferrujadas, escudos podres e lanças quebradas em direção a ele. 

 “Doloroso, tão doloroso”. 

 “Doloroso. O sofrimento veio a partir dos seres humanos, esse esqueleto também não é um 

de nós”. 

 “Nós fomos traídos. Este traidor. Unng, eu vou matar você”.  

 Um grande número de Ghost Knights tomou seus lugares para terminar a luta e, 

posteriormente, voltar ao seu sono. 

 Com o passar do tempo, mais e mais Ghosts Knights e Ghost Soldiers (NT = Soldados 

Fantasmas) foram gerados a partir do solo. 

 Esses Fantasmas! 

 Eles eram aqueles que traíram seus amigos, pecaram contra o seu rei e cometeram traição 

contra seu país. 

 Dentro de poucos segundos, 30 ou mais inimigos retornaram prontos para lutar. 

 Mesmo depois de ter sido renascido como um ser descarnado pelo poder das trevas, a 

resposta para a sua ressurreição era tão clara quanto o dia. 

 “Stone Skin”. (NT = Pele de Pedra) 

 Os ossos brancos de Weed endureceram como pedra. 

 A quantidade de mana era pequena demais, então ele não poderia mais usar as suas 

habilidades de ataque depois disso. 

 “Você é um traidor, amigo. Você sofrerá como nós!” 

 Um Ghost Soldier veio correndo em primeiro lugar. 

 Weed rapidamente inclinou-se para evitar a lança que se aproximava, em seguida, ele 

estendeu a sua espada em direção ao pescoço do agressor. 

 

Um golpe fatal! 

 

 Puseuseu. 



 O fantasma transformou-se uma fumaça turva e depois desapareceu. 

 Quando ele estava vivo, por um defeito da classe dos Escultores, as suas estatísticas eram 

distribuídas uniformemente combinando com a sua profissão. Arte, Fé, Atratividade, todas essas 

estatísticas desempenhavam um papel em sua baixa Força. 

 Porém, depois de ter renascido como um Skeleton Knight, a sua produção de dano era 

incrivelmente alta. Semelhantemente à sua agilidade, a sua velocidade de movimento ficou 

visivelmente mais rápida. 

 Sua defesa base também tinha aumentado consideravelmente. 

 Pababababak! 

 Weed continuou a avançar, enquanto levava uma surra a partir de todas as direções. 

 Não havia necessidade de ser cauteloso com inimigos distantes. 

 ‘Eu só preciso me concentrar neste ponto’. 

 Com vários ataques chegando ao mesmo tempo, ele os contra-atacou batendo nas armas 

e, em seguida, usou a técnica para desarmar uma grande quantidade de armas emaranhadas. 

 Ainda assim, os colegas daqueles adversários não pararam a investida.  

 Puwak! 

 Lanças perfuraram através do corpo dos Ghost Soldiers enquanto eles atacavam. 

 Weed brandiu sua espada como se ele já tivesse antecipado o ataque vindo da retaguarda. 

 Ele lutou como se estivesse possuído. 

 Ele tinha um fluxo constante dentro batalha. 

 Depois de já ter lutado por um dia ou mais, o número deles continuou a crescer há uma taxa 

enorme. 

 Ele sincronizou a respiração com os ataques do inimigo e com seus próprios movimentos e 

percebeu neste momento que seus movimentos tinham ultrapassado a sua capacidade anterior 

com a espada. 

 A possibilidade disto não foi nada menos do que o papel do Skeleton Knight. 

 Por causa da limitação física do ser humano, o comprometimento assumido para fazer 

movimentos vigorosos toda hora parecia discutível. Com movimentos mais rápidos, mais estamina 

seria consumida e rapidamente a pessoa estaria cansada. 

 Vamos dizer que na primeira parte da batalha, 100% do dano podia ser infligido. No entanto, 

junto com o desgaste da estamina, o dano produzido também diminuirá. 

 No caso da Defesa, a Estamina desempenha um papel muito pequeno, mesmo que ela 

tenha sido severamente esgotada. Porém, a Resistência Física, Perseverança, Sabedoria e muito 

outros serão muito afetados por ela. 

 Contudo, graças à característica única do Skeleton Knight, ele nunca ficaria cansado. 

Mesmo depois de uma hora de batalha constante, a estamina permaneceria como ela estava, sem 

enfraquecer. (NT = Nota Antonio: Weed-nim está de hacker kkkk) 

 Além disso ele não ficava com fome. 

 Weed estava imerso na batalha, mas se sentia tão miserável. 

 “Por causa da minha profissão como Escultor eu perdi a chance de ser um Skeleton Knight!” 

 Tristeza e desgosto! 

 Em troca, ele lutou vigorosamente com todos os ossos de seu corpo. 

 Ele contava com incontáveis experiências de combate aqui, bem como com o fato de ter 

aprendido o manejo da espada na vida real. 

 Mesmo com as habilidades, ele ainda devia encarar batalhas diretas. 

 Como recompensa, Weed ganhou um corpo perfeitamente sob seu controle. 



 Apesar de não ter mentalidade semelhante à dos Geomchis, a sua era nada menos do que 

comparável à daqueles. 

 O quarto andar da Torre dos Heróis testa as suas habilidades com a espada, bem como a 

sua determinação. 

 Se ele recuasse dos ataques dos inimigos, mais e mais destes adversários fantasmagóricos 

se reuniriam e não o permitiriam passar. 

 Este andar não era para ser superado por aqueles com coração fraco. 

 'Dê minha carne e talhe os ossos'. 

 Sempre que o passo largo e pesado de Weed avançava, grandes números de Ghost Knights 

e Ghost Soldiers caíam em seu tremor. 

 “Uhaaaaaa!” 

 A partir da boca de Weed, gritos de emoção entravam em erupção. 

 Durante este desafio impossível, ele estava se divertindo. Quer fosse bem-sucedido ou 

terminasse em fracasso, ele não se importava mais! 

 Chwararara! 

 Em troca, o cotovelo e o pulso de Weed violentamente se quebraram brandindo uma espada 

espetacular (NT = Nota barafael: a tradução é justamente essa, que o cotovelo e o pulso quebraram, 

mas foi mencionado no sentido figurado e não no sentido real, como quando alguém se expressa 

dizendo que moeu o punho de tanto socar um saco de boxe). Em contraste, o impossível na 

realidade era possível aqui. 

 Com o uso das habilidades, os ataques podiam ser ainda mais bizarros, mas sem ter mana 

para usar ele lutou principalmente brandindo sua espada e perfurando os inimigos. 

 ‘A espada não deve ser interrompida para manter o estado de força quando cortar’. 

 Depois de adquirir a Heraim Sword Skill (NT = Habilidade de Espada dos Heraims), ele 

rapidamente descobriu a essência dela, já que a havia experimentando. 

 Com o grito da espada descendo a partir de um ataque, a força de repulsão dos bloqueios 

o obrigava a estar em um atraso momentâneo. Porém agora, sob a mesma situação, ele não mais 

bloqueava, mas ao invés disso, ele atacava. 

 A habilidade Esgrima de Weed estava no nível Intermediário 4! 

 É Claro, não era algo comparável à habilidade dos Geomchis, que estavam nos níveis 

avançados.  

 Devido à natureza da profissão de escultor, o crescimento da habilidade era duas vezes 

mais lento do que a deles, mas agora a taxa estava alinhada devido ao fato de que ele era um 

Skeleton Knight e, junto com esse atributo, o seu poder também estava impecável. 

 “Kkirikkkirik!” 

 “Apesar de ser um Skeleton Knight, ele ainda é um grande cavaleiro”. 

 Com a batalha em curso, a atitude dos Ghost Knights mudou. 

 “Nossa missão é impedi-lo aqui”. 

 “Dor, isso é uma merda ... em troca da traição eu tenho que passar por este tormento eterno”. 

 “Nós somos Cavaleiros. Então eu vou reconhecer a sua força e coragem”. 

 “Porém, não podemos permitir que você passe daqui”. 

 Se aproximando da oitava vez que ele penetrava através das hordas de Ghost Knights no 

quarto andar, eles começaram a correr mais violentamente. 

 Weed fielmente contou apenas com a sua espada. 

 Não havia outra opção e com a dada quantidade infinita de estamina, a única coisa a se 

fazer era empunhar a espada. 



 Similar aos espantalhos de outrora do Castelo de Saraborg, exceto por breves pausas, ele 

nunca tinha manejado uma espada tão incansavelmente antes. 

 Então, negligenciando tudo, ele continuou lutando. 

 Finalmente, não havia mais nem um único Ghost Knight ou Ghost Soldier bloqueando o seu 

caminho. 

 Diante de Weed, uma escadaria branca foi vista. 

 Ele passou o desafio do quarto andar! 

 Com um passo de cada vez, ele prosseguiu até o fim e subiu as escadas, as quais o 

conduziria até o quinto andar da Torre dos Heróis. 

 “Keukeukeukeu.” 

 “Um grande cavaleiro”. 

 “Tem sido uma honra”. 

 Com isso, os fantasmas não correram atrás dele, mostrando a etiqueta apropriada. Apesar 

de terem sido golpeados, eles reconheceram a derrota. 

 ‘Parece que, apesar deles terem sido fantasmas e espectros por um longo tempo, eles ainda 

mantiveram alguns de seus códigos, mesmo após a morte’. 

 Weed verificou o estado de seu corpo. 

 63% de HP restante. 

 Graças ao poder de negar a morte, a vida base era enorme. 

 Ele desequipou a Armadura de Talrok e os Anéis Divinos e, no lugar deles, vestiu a armadura 

feita de ossos de dragão, assim como o Payrote Ring (NT = Nota barafael: Anel do Payrote – 

primeira vez que eu vejo referência desse anel na novel), o que aumentava a sua recuperação 

mana. 

 Normalmente, ele mantinha todos os seus equipamentos em seu melhor estado por meio da 

reparação. Graças ao seu cuidado constante, apesar de terem passado por muita coisa até agora, 

a durabilidade deles ainda estava acima de 80%. Agora, ele vestiu uma armadura muito mais dura, 

que era feita a partir de ossos de dragão. 

 A durabilidade da espada ainda estava em 75%. 

 ‘É o suficiente’.  

 Weed afastou-se das escadas à frente dele e, por trás, os Ghost Knights correram com suas 

espadas balançando em câmera lenta. 

 “Isso machuca!” 

 “Por... por que isto está nos atormentando?” 

 Os cavaleiros e soldados protestaram e foram golpeados. 

 Eles mal estavam aguentando, enquanto sofriam. 

 Eles passaram através do portão de entrada, depois de terem subido as escadas a fim de 

se opor contra Weed. 

 Weed não deu uma resposta. 

 'Eu nunca recusei qualquer missão, monstros ou desafios para lutar’.  

 No Continent of Magic (NT = antigo jogo que ele jogava), Weed não sabia como conter a si 

mesmo. 

 Se fosse algo intrusivo, se fossem pessoas ou monstros, ele simplesmente aniquilava e 

passava através de todos. 

 Quebrando tudo, esmagando todos. 

 Aqueles foram os dias em que ele ficaria sozinho entre todos aqueles erradicados. 

 Sobre as escadarias do quarto andar, que conduziam ao topo, aquela disposição de 

Jeonshin Weed foi ressuscitada. 



 

*** 

 

 Chung Il Hoon (NT = Geomchi2 – mudei para o nome original, a versão americana estava 

usando um nome alternativo) estava encarando para o telefone. 

 “A hora para o telefone tocar está chegando”. 

 Ele era o Geomchi2 em Royal Road! 

 Chung Il Hoon hospitaleiramente cuidou da Orc Seechwi e, ainda mais, os seus sentimentos 

se aprofundaram e ele precisava saber mais sobre ela. 

 O mesmo Chung Il Hoon que tornar-se-ia um completo idiota em frente a uma mulher, mas 

que, de alguma forma, podia confortavelmente lidar com Seechwi. 

 Eventualmente, os dois tornaram-se amantes em Royal Road (NT = Nota Antonio: isso foi 

bem inesperado, estou em choque kkkk   .-.; Nota barafael: era esperado, mas não tão rápido assim 

kkkkk) e hoje, ela disse que iria ligar para ele. 

 “Quanto tempo eu devo esperar?” 

 Chung Il Hoon alegremente falou.  

 O caro serviço de encontros por chamada telefônica.  

 O velho solteirão era alguém difícil de aderir a uma chamada telefônica com uma mulher, 

pois exigiria um cartão para conversar. 

 Porém, ele nunca pensou que teria uma namorada para lhe ligar! 

 Ddareuu! 

 Chung Il Hoon ouviu o telefone tocar uma vez e imediatamente o pegou: 

 "Sim! Eu sou Chung Il Hoon!" 

 Sua voz estava acanhada como o de um recruta no serviço militar. 

 ‘Esqueci que eu tinha tomado 7 ovos crus, minha voz ficará bem?’ 

 Ele nunca ficou incomodado com este fato, mas, ainda assim, estar em uma ligação com 

alguém que ele ama... qualquer pessoa iria começar a se cuidar um pouco. 

 “Olá Senhor Hoon”. 

 Ao longo da linha, a voz melodiosa de uma mulher foi ouvida. 

 A testa de Hoon começou a suar. 

 ‘Não é a voz dela’. 

 Era para ela supostamente ter um forte som nasal, grogue como um homem, uma voz rouca 

(NT = Nota barafael: kkkk ele achou que ela falava que nem a Orc Seechwi na vida real). 

 A voz dela não era bonita. 

 Chung Il Hoon falou rapidamente com um tom áspero: 

 “Eu não quero me inscrever para um cartão, não quero um empréstimo concedido pelo 

telefone e não quero me juntar a uma rede de comunicação de alta velocidade. Por favor, desligue 

porque eu preciso urgentemente usar o telefone”. (NT = Nota Antonio: mano não acredito que ele 

fez isso...). 

 Para um solteirão ao telefone, com as chamadas que eram recebidas, ele precisava ir para 

não ficar preso no telefone. Ele acreditava que o telefonema de agora era para um empréstimo ou 

algum serviço de assinatura e disse-lhes para desligar! 

 Porém, esse foi um erro de Chung Il Hoon. 

 “Eu suponho que você esteja ocupado, Senhor Hoon. Eu persisti em fazer uma chamada 

neste momento ... bem, eu acho que eu já vou. Eu tentarei ligar novamente amanhã”. 

 “Ah! Espera! Você poderia ser a Seechwi?” 



 “Sim, acertou”. 

 Ele podia ouvir uma clara risada que vinha a partir do telefone enquanto ela respondia. 

 A chamada com a Orc Seechwi foi um pouco estranha. 

 Aquela era a sua raça em Royal Road. Então, é claro, não havia nada de comum em sua 

voz. Assim como um Orc, ela falaria “chwiichwii” junto com uma voz velha e grogue. 

 Por causa disso, Chung Il Hoon confundiu aquela como sendo a sua voz original, mas ainda 

assim, ele não percebeu a realidade. 

 ‘A voz no telefone parece estar com uma constituição bonita. Talvez, assim como eu, ela 

tenha comido alguns ovos crus’. (NT = Nota Antonio: carai esse cara é muito burro puts) 

 No entanto, tendo recebido seu primeiro telefonema dela, Chung Il Hoon já estava feliz com 

apenas isso. 

 Cinco minutos de conversa! 

 Mesmo que ele pudesse facilmente segurar a espada de metal pesado com apenas uma 

mão, ele segurou o telefone com ambas. 

 Esta foi a coisa mais intensa na vida de Chung Il Hoon até agora. 

 Suas chamadas eram sempre simples e iam direto ao ponto. Mesmo quando ele falava com 

seus aprendizes, a conversa nunca ultrapassou a marca da sétima sílaba. 

 “Venha”. 

 “Vamos”! 

 “Mantenham”. 

 “Peguem eles”! 

 “Fechem a porta”. 

 “Vamos comer”. 

 Ele falava principalmente respostas curtas e concisas e este estava sendo o momento mais 

interessante que ele já teve ao telefone. Embora a conversa fosse apenas sobre as pequenas 

histórias em Royal Road ou sobre o que eles tiveram para o café da manhã e, até mesmo, um pouco 

sobre se aproximarem até certo ponto, ele estava feliz. 

 '300 minutos livres. Eu posso ver porque eles distribuíram este serviço’. 

 Agora a chamada devia acabar. 

Ouvir a voz doce dela foi bom, mas agora, com o coração dele preenchido de alegria, tornou-

se difícil de continuar a chamada. 

 A falta de assunto era uma outra questão. 

 ‘Falamos sobre o clima, abusos políticos, histórias militares e até mesmo sobre futebol. Eu 

acabei os assuntos que tinha para falar com ela’. 

 Ele terminou toda a conversa já preparado para falar com uma namorada. Ele imaginou que 

deveria terminar a chamada perfeitamente e verificou a previsão de chuva para o outro dia. Sabendo 

que ele poderia conversar com ela a qualquer momento, não havia a necessidade de ficar 

impaciente. 

 “Foi uma honra ter compartilhado um diálogo com você, Senhorita Seechwi!”. 

 “Não, foi bom ouvir a voz de Hoon Ahjussi (NT = Nota barafael: termo usado para se referir 

a homens muito mais velhos, geralmente entre os 35-50 anos de idade) para mim também”. 

 “A ligação telefônica é boa, mas seria melhor se nós pudéssemos nos conhecer 

diretamente”. 

 Sem muita premeditação, Chung Il Hoon falou claramente e inconscientemente. (NT = Nota 

Antonio: o inconsciente dele é mais esperto que o consciente!) 

 Ela concordou prontamente: 

 “Bem, devemos?” 



 “Sim?” 

 Ele soltou um grande profundo suspiro enquanto ele ouvia isso. Era algo inacreditável, que 

ele podia ouvir dezenas de milhares de vezes. 

 “Vamos nos encontrar amanhã por volta do meio-dia. Nosso primeiro encontro ... Eu gostaria 

muito disso. Eu embalarei kimbap (NT = um prato coreano a base de arroz branco cozido no vapor 

e outros ingredientes enrolados em folhas de algas secas – o famoso sushi japonês, mas dito de 

outra forma) e gostaria de almoçar com você. Está tudo bem se nos encontramos no Dojo?” 

 “Ki, kimbap?” 

 “Por que, você não gosta de kimbap?” 

 “N, N, N, não, não senhora! Eu realmente amo kimbap. Eu aguardo ansiosamente conhecê-

la! Se por acaso você estiver atrasada ou algo surgir amanhã e, mesmo se você não vier, eu estarei 

aguardando ansiosamente por isso!” 

 Chung Il Hoon gritou no telefone! 

 A ligação foi encerrada. 

 “……” 

 Ele se sentou confuso. Depois de um longo tempo necessário para limpar sua mente, os 

outros instrutores saíram e o grupo de aprendizes pôde ser visto. 

 Choe Jongbeom (NT = Geomchi3), Ma Sangbeom (NT = Geomchi4) e Lee Indo (NT = 

Geomchi5)! 

 Embora não fossem do tipo violento, eles eram caras robustos que mereciam ser chamados 

de monstros da espécie humana. 

 Apenas um tempo depois de ver seus irmãos é que ele conseguiu finalmente os ouvir. 

 Ao invés de um sonho, era a sua realidade. 

 “Sahyeong! (NT = irmãos mais velhos)” 

 “A conversa com Seechwi-nim foi bem?” 

 Respondendo as suas perguntas, Chung Il Hoon assentiu com a cabeça. 

 “Sim, tudo correu bem. Embora amanhã ela estará vindo com kimbap”. 

 “Heok”. 

 “Ki, kimbap…” 

 Uma reação explosiva de todos os praticantes. 

 Lee Indo continuou a ser o mais calmo do grupo. 

 “Você quer dizer que ela está vindo com comida comprada a partir do Kimbap Haven (NT = 

um dos melhores restaurantes da Coréia - https://www.youtube.com/watch?v=HG6MdKJPM64) ou 

feito à mão?” 

 “O segundo. Ela também disse que vai colocar atum”. 

 “Incluindo atum!” 

 Todos estavam com inveja de Choe Jongbeom. 

 

*** 

 

 O final da quinta história! 

 Ding! 

 

Você alcançou o estágio final da Torre dos Heróis. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=HG6MdKJPM64


Carisma aumentou por 10. 

 

Força aumentou por 15. 

 

Espírito de Luta aumentou por 60. 

 

Tendo sido capaz de transcender o limite, você irá obter experiências valiosas. 

 

Nível aumentou. 

 

Nível aumentou. 

 

 Melhora de estatísticas permanentemente, junto com dois níveis. 

 O nível de Weed mais uma vez atingiu o 356. 

 Com o ganho de níveis, ele concedeu todos os pontos de estatísticas em Agilidade. 

 Passando através do quarto andar ele nivelou a sua habilidade de espada e agora ela tinha 

alcançado o nível Intermediário 5. 

 Lutar contra um número indefinido de espectros nascendo melhorou a sua proficiência 

consideravelmente. 

 Somente após a plenitude da batalha que ele percebeu que sua espada havia caído para 

23% de durabilidade. Foi a sua boa vontade de lutar contra os Ghost Knights e Ghosts Soldiers que 

fez a queda ser grande. 

 “Nós sucumbimos a um grande guerreiro”. 

 “Nossa vida, nós desistimos”. 

 Não querendo mais receber os golpes de Weed e terem de reviver novamente, eles 

desistiram. (NT = Nota Antonio: os caras cansaram de morrer kkkk) 

 Em regra, a mente dos espectros já estava fraca, em razão de terem recebido o fim de um 

ciclo de sofrimento interminável e, agora, o orgulho, a confiança e o espírito de luta deles havia 

desmoronado. 

 No quarto andar, Weed reparou o seu equipamento e esperou até que ele estivesse em 

perfeitas condições antes de subir as escadas para o quinto andar. 

 ‘Alguma coisa grande me aguarda’. 

 Ele se recusou a ficar com medo ou temer. 

 Não havia dúvida de que o quinto andar da Torre dos Heróis era algo difícil. 

 Ele respirou fundo e pôs fim à ansiedade. 

 Quando ele chegou ao quinto andar, a expectativa de uma área preenchida de monstros 

resultou em nada. Em vez disso, uma mesa redonda podia ser vista. 

 Lá foram colocados diferentes exemplares de livros. 



 

《Cavaleiro》 

《Mestre da Espada》 

《Campeão》 

《Lutador》 

《Guerreiro》 

《Paladino》 

《Mestre Kung-Fu》 

《Arqueiro》 

《Ranger》 (NT = são guerreiros que possuem ligações com forças da natureza, a quem 

são devotados e buscam proteger. Acostumados com o ambiente selvagem, sabem de 

coisas relativas a esse meio, o que geralmente os torna excelentes rastreadores e 

caçadores, bem como peritos em sobrevivência, no D&D; fonte: 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Ranger_(classe_de_personagem)  

《Caçador》 

《Ladrão》 

 

 Um total de 11 livros envoltos em um brilho dourado. 

 “Bem, isso é vago”. 

 Weed percebeu que ele devia escolher um. 

 Se ele fosse de uma classe do tipo aventureira, ele poderia ter usado tanto a habilidade 

‘Pesquisa’ quanto a ‘Observação’ sobre eles, o que lhe permitiria ver se havia alguma armadilha 

escondida ou lhe permitiria investigar os livros. 

 Pode ser dito que este era um dos privilégios de ser do tipo aventureiro. 

 Compreensivelmente, essa não era uma habilidade que existia para a classe dos Escultores 

e, enquanto fosse o Skeleton Knight, ele não teria tal habilidade também. 

 “Não faz diferença para mim nessa altura”. 

 Weed agonizou por um momento e, em seguida, abriu o livro para a classe de Cavaleiros. 

 Ele tinha um pouco de interesse em ambas as classes de ladrão ou de caçador, mas, em 

seu estado atual como um Skeleton Knight, ele pegou o livro correspondente a classe na qual ele 

estava, como alternativa. 

 De longe, parecia como se um esqueleto de uma aula de anatomia, inacreditavelmente, 

estivesse lendo um livro. 

 “Tempos de guerra. Os reis lutaram em guerras competitivas de invasão. Devido à expansão 

dos territórios humanos, os Goblins, Demônios, Elfos e Anões resistiram terrivelmente. De todas as 

fronteiras, monstros agressivos surgiam no vasto continente, empobrecendo a todos. Governantes 

incompetentes, nobres corruptos e a brutalidade dos monstros transformaram vidas em corpos 

apodrecidos, por toda parte. O destino de todos os humanos, de outras espécies e até dos monstros 

apoiou-se sobre a batalha nas Planícies Jagsen, localizadas no Reino Bromba, ocorrida há 102 

anos atrás”. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Ranger_(classe_de_personagem)


 Weed leu o livro até este ponto. 

 Então, a área em torno dele ficou envolta em luz. 

 “Matem ele!” 

 “Bastardos sujos! Cortem o lixo do Reino Bromba!” 

 “Guerreiros de elite do Reino Mapon! Lutem e vençam!” 

 “Para a glória de sua Majestade!” 

 Weed acordou em um lugar cheio de ruídos. Não apenas isso, era um lugar muito caótico. 

 Drakes (NT = Nota barafael: Drake é uma espécie de dragão um pouco menor, que pode 

voar e cuspir fogo, mas que não pode usar magia) subindo aos céus enquanto lançavam fogo. Ao 

mesmo tempo, à distância, Arqueiros e Magos foram despejando seus ataques. 

 Um campo de batalha gigantesco! 

 Weed caiu no meio de uma batalha em larga escala que estava ocorrendo. 

 “Keulelelel!” 

 “Hueumcha!” 

 Gritos à distância junto com os sons da chegada de diversas rochas. 

 Weed pensou que a mobilização sobre os seus pés não fosse uma boa ideia, mas isso foi 

um erro. Havia Cyclops Gigantes (NT = Ciclopes, são monstros gigantes e imortais de um olho só - 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Ciclope), que puxavam pedras de buracos cavados no chão e as 

jogavam tão forte quanto eles podiam.  

 Suuuuuuuuuung-kwakwakwakwang! 

 A pedra voou no céu rasgando através do vento e caiu sobre o chão, despedaçando em 

volta. 

 Os soldados e cavaleiros, os quais eram as almas infelizes sendo esmagadas pelas pedras, 

gritaram. 

 “Por favor me salve!” 

 Os comandantes permaneceram implacáveis. 

 “Visto que vocês são soldados do Reino Bromba, morram com honra!” 

 “Não os deixem ser massacrados desta forma!” 

 Os soldados estavam em guerra com eles próprios. 

 Humanos contra humanos, assim como o ataque dos Enchanters (NT = Encantadores, é um 

tipo de mago), tudo junto com uma grande marcha da Legião dos Monstros vindo em direção a eles 

à distância. (NT = Nota Antonio: se quiserem visualizar essa batalha assistam Hobbit a batalha dos 

cinco exércitos) 

 Puhihing! 

 Subitamente, um cavalo branco estava ao lado de Weed. 

 Apesar de não ser capaz de voar como os Pegasus, ele ainda era um cavalo bem definido 

e musculoso. 

 O cavalo colocou a sua língua em direção ao crânio de Weed. 

 Chyabchyabchab! 

 Seu crânio estava babado como se um cão passasse protetor solar sobre ele com a língua. 

O cavalo branco mostrou um sinal de afeto em direção a Weed. 

 Weed reavaliou a sua situação. 

 ‘Eu estava lendo o livro do cavaleiro no último andar da Torre dos Heróis ... então este lugar 

deve ser o Conflito de Palrangka nas Planícies Jagsen’. 

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


 Sua situação iminente era a de estar em uma das mais ferozes batalhas no Continente 

Versalhes, o Conflito de Palangka! (NT = Nota Antonio: agora o programa Weed vai bombar 

ashuashuashu) 

 Os sete reinos, que detinham poderes no continente, lutaram nesta batalha sobre as 

Planícies Jagsen. Especialmente aqueles dos Reinos de Bromba e Mapon, lutaram como se 

devorassem uns aos outros. 

 No clímax da batalha dos humanos, o exército de monstros interveio. Eles marcharam em 

direção ao cheiro de sangue a partir de uma longa distância para entrarem no conflito. 

 Outras espécies também estavam envolvidas. 

 Os Elfos e os Bárbaros, que já não queriam perder mais seus territórios, também vieram 

para as planícies. 

 Cumulativamente, tudo resultou nisto. 

 Cada raça, com suas respectivas bandeiras erguidas, atacou tudo a fim de subsistir. 

 Bárbaros robustos balançaram suas espadas e porretes, enquanto os Elfos penetravam as 

tropas com seus arcos emanando flechas, mas eles também não estavam seguros. Da retaguarda, 

essas espécies foram invadidas por monstros, que se reuniram como nuvens. 

 Em meio a este campo de batalha, de pé em seu centro, estava Weed. (NT = Nota Antônio: 

faz todo sentido o cara é o Deus da Guerra ahsuahsuahsuahsu; Nota barafael: como eu queria ver 

isso animado num anime) 

 Para piorar as coisas, havia uma garota que estava montada no cavalo branco que o lambeu. 

 A menina era ainda mais bonita do que a mais linda flor desabrochada que vinha de Morata! 

 Ela delicadamente olhou para Weed e abriu seus lábios vermelhos: 

 “Cavaleiro-nim, eu acredito que você é o único. Por favor, me leve para onde é seguro”.  

 Ding! 

 

O pedido da Princesa Remy. 

A primeira princesa de um pequeno país na fronteira, Isran, com uma população de 

80.000 pessoas. 

Ela gosta do mar e queria viver em casa, mas ela foi prometida a se tornar a quinta 

concubina do príncipe herdeiro do Reino Bromba. 

No entanto, devido à súbita explosão e agravamento da guerra, os dois não puderam se 

unir, pois o príncipe herdeiro tinha entrado na batalha. 

Ela quer voltar para casa novamente. 

Dificuldade da Missão: 

Missão de história heroica. (NT = Nota barafael: Será que é a primeira missão grade S?) 

Compensação: 

Experiência no combate da história, pode se tornar o herói da história. 

Restrição da Missão: 

Tendo ganhado favor da princesa, o cavaleiro não pode recusar. 

 

 Weed ficou em conflito por um tempo. 

 ‘Como devo fazer isso?’ 

 Weed tinha recebido uma grande quantidade de missões aparentemente impossíveis 

anteriormente, mas ele podia ver a rota para cada uma delas até certo ponto. 



 Ele estava em uma pausa temporária, de modo que os lábios vermelhos pomposos da 

Princesa Remy falaram: 

 “Para mim, não há mais ninguém além do Cavaleiro-nim. Mesmo agora, em sua forma atual 

amaldiçoada. Embora estranho, eu ainda posso dizer que tudo o que sei é que o Cavaleiro-nim irá 

me ajudar”.  

 

Você aceitou a missão. 

 

 Completamente sem opções! 

 A missão apenas foi aceita por si própria. 

 Para os cavaleiros, alguns destes casos ocorriam. 

 Quer fosse uma mulher frágil, mulheres aristocráticas ou a vontade de seu senhor 

consagrado, eles não poderiam recusar. 

 Esta era uma das características dos cavaleiros! 

 'Terrrrrrível’. 

 Weed sentiu o vento frio soprando através de suas costelas. 

 Ele olhou em volta. O local estava inundado com Monstros, Humanos, Elfos e Bárbaros. 

 Uma das mais intensas batalhas da história, o Conflito de Palrangka! 

 Ele deveria levar a princesa para fora daqui. 

 A bela e o cavalo branco. 

 Inimigos por toda parte! 

 Isto se encaixa perfeitamente no romance do cavaleiro e havia até mesmo os monstros nível 

elevado, os Drakes, cuspidores de fogo. 

 Além disso havia o fato de que os atuais cavaleiros humanos, que estavam lutando, 

pareciam estar no nível 300, no mínimo. 

 Os soldados comuns também eram formidáveis. Seres nascidos na era das guerras, eles 

eram soldados de alto nível, sem mencionar os Bárbaros, Elfos e Monstros classificados a partir do 

menor ao maior nível, junto com monstros gigantes, todos presentes. 

 Muitos deles, se não estivessem no nível do Lich Shire (NT = Comandante da Legião dos 

Mortos-Vivos, primeira luta que Weed travou ao lado de Orcs e Elfos Negros), estavam perto do 

nível da classe dos Lordes Vampiros. 

 Vastas explosões mágicas em todo lugar e rochas enormes voando por uma grande 

distância, as quais entalhavam e rompiam o solo tão facilmente como uma casca de ovo quando 

atingiam o chão.  

 Ele deve trabalhar sozinho e sobreviver, enquanto estiver escoltando a princesa sobre o 

cavalo branco para romper através das linhas inimigas no campo de batalha, o que se estendia por 

quilômetros. 
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