
Volume 13 

CAPÍTULO 3 - A Batalha Histórica 

 

 Naquele dia, a noite de Lee Hyun começou como de costume. 

 Porco caseiro picante e agridoce. 

 Em outras ocasiões, devido a esse prato tomar uma boa quantidade de tempo para cozinhar, 

era difícil de se preparar. 

 “É preciso muito óleo, então não posso cozinhar isso frequentemente”. 

 Fritar pratos incômodos utiliza uma grande quantidade de óleo. Em casa, os pratos 

consomem óleo extravagantemente, tornando mais difícil para ele fazê-los. 

 Para o avarento Lee Hyun, já era quase intolerável que ele tivesse que usar óleo. Ele 

também, não o reciclava. 

 “Se for fazer mal para minha irmã, então não é bom” (NT = Nota barafael: estava achando 

estranho ele não reutilizar o óleo para outras frituras, mas é claro que só podia ter uma resposta 

para isso: Lee Hayan). 

 Embora fosse algo simples como cozinhar a comida para comer, ele tentaria fazer o seu 

melhor porco picante e agridoce por causa de sua irmã mais nova. 

 Então, depois do jantar, Lee Hyun acessou a página inicial do site da União dos Dark Gamers 

(NT =Jogadores sombrios). 

 

- Compro espada do jackal. 

 

- Compro castiçal dourado. Preciso imediatamente para a missão ‘Lobo Rural’, por favor 

me envie um e-mail. 

 

- Procurando por um grupo para caçar junto, ainda noob (NT = inexperiente) mas melhor 

do que a maioria. Nível 312. Profissão: combatente corpo-a-corpo. 

 

 Hoje, igualmente, muito artigos foram postados. 

 Lee Hyun olhou para o preço dos itens. 

 “Tenho muito tempo agora para gastar de forma adequada”. 

 De qualquer forma, ele não era capaz de efetuar o login durante as próximas 24 horas. 

 Lee Hyun não poderia esperar e também tinha perdido a segunda vida que havia lhe sido 

dada. 

 

*** 

 

 O Conflito de Palrangka era literalmente o portão de entrada para morte. 

 Fileiras intermináveis de inimigos. 

 Enquanto batalhava com o Drake subindo para alturas extremas, Weed foi capaz de ter um 

vislumbre de toda a área de atuação dos inimigos. 



 Os Orcs que ele tinha encontrado no passado eram conduzidos por um líder, de tal modo 

que eles nunca tinham ido para guerra, mas o número deles aqui superava o número atual e 

estavam travando uma guerra com os outros. 

 A dificuldade no céu também era semelhante, com monstros gigantes que se assemelhavam 

a libélulas voavam. 

 Ele estava prestes a ter o controle do Drake, mas não foi possível escapar da área devido 

ao fato de que até mesmo os monstros aéreos estavam travando uma guerra entre si. 

 Em primeiro lugar, o relacionamento dos monstros frequentemente não era bom. A partir de 

coisas como ser o predador natural um do outro, ou estar sobre determinados territórios, eles 

lutariam. 

 Weed estava a bordo do Drake então ele ficou preso dentro de uma luta como essa e, 

infelizmente, ele não durou muito tempo dentro da batalha devido aos seus ferimentos. 

 Ele caiu do céu e os ossos do Skeleton Knight (NT = Cavaleiro Esqueleto) foram esmagados 

e quebrados devido ao grande impacto da queda. 

 Foi uma grande perda de vitalidade e de capacidade de combate. 

 Seu objetivo era caçar o Drake, mas os outros Drakes vingativos continuavam o perturbando 

com suas baforadas de fogo. 

 Olhando em direção ao céu, as ações de momentos atrás empunhando a espada pareciam 

sem sentido. 

 Parecia como se com apenas um golpe, os Drakes se tornaram cautelosos e nem sequer 

passaram perto do chão novamente. 

 Weed mudou seu objetivo e soprou um assobiou bem alto. 

Hwiiiiiiik! 

 Se fosse um corcel treinado, ele retornaria de qualquer lugar depois de ter ouvido o assobio. 

“……” 

 Ele esperou pela imagem do cavalo branco rompendo as linhas das hordas de monstros 

para que ele pudesse monta-lo, mas depois de um tempo, não ouve respostas. (NT = Nota Antonio: 

Claro você deixou ele morrer...) 

 A princesa havia morrido e o cavalo branco também já estava morto. 

 Não havia saída em um raio de 10 quilômetros. 

 “O cavaleiro esqueleto que escoltava a princesa Remy”. 

 “O culpado repulsivo que incitou a princesa com suas palavras traiçoeiras e tentou fugir! Pela 

honra dos Templários do Reino Bromba, cortem-no!” 

 “Vão, invistam!” 

 Os poderes dos Cavaleiros Templários subiram para um grau chocante. 

 Quer fossem monstros ou magia, eles apenas continuavam e cortavam a todos. 

 Uma vez recuperado da sua perda de palavras, Weed foi incapaz de escapar e todos os 

caminhos convergiram para uma única passagem: lutar e vencer. 

 Seus ossos foram seriamente danificados e quebrados por causa da queda do céu e, 

embora a sua vitalidade de algum jeito perdurasse, ela foi dissipada com o passar do tempo. Weed 

permaneceu calmamente em um só lugar e estimou aproximadamente o número de cavaleiros 

pertencentes ao Reino Bromba. 

 As fendas oculares do crânio de Weed brilharam. 

 ‘Espada. Os cavaleiros, tem de ser a espada, huh. Eles estão pelo menos no nível 270 ou 

mais. Enquanto fornecem a defesa contra flechas e armas de arremesso, eu acho que podem 

restaurar ferimentos usando poderes divinos também’.  

 Era apenas uma sensação, ele não poderia verdadeiramente saber. 



 Ele estava observando a cena dos cavaleiros lutando contra outros monstros e ele identificou 

a informação da arma através desse método. 

 Ele contemplou com sua ampla perspectiva sobre todo o campo de batalha. 

 Neste maciço Conflito de Palrangka, ele tinha que aprender a localização exata das boas 

armaduras e armas a fim de aproveita-las. 

 ‘Mas, por enquanto, é muito cedo para enfrenta-los diretamente’. 

 Mesmo se ele tivesse um corpo excelente e resistente, as armas com poderes sagrados 

causariam danos preocupantes a um morto-vivo. 

 Ele havia sido revivido graças ao poder de negar a morte, mas junto com as vantagens de 

ser um morto-vivo, ele estava em risco com várias fraquezas. 

 Weed pegou uma pedra próxima dele e imediatamente a jogou no meio dos Cyclops. 

“Kyaohoh!” 

“Kuwaahahang!” 

 Eles trataram a pedra como um inseto irritante e gritaram em voz alta, e, seguida, pegaram 

uma coleção de pedras e arremessaram tão forte quanto puderam. 

 BAAAAAAAMM! 

 A alguns metros de distância de Weed, ele podia sentir o chão tremendo sempre que cada 

uma delas acertava o chão. 

 “Matem!” 

 “Os Cavaleiros do Reino Bromba não sabem o significado da derrota!” 

 A primeira linha de Templários investiu, enquanto Weed correu para capturar os Cyclops. 

 “H,hu, humanos”. 

 “Humanos de gosto ruim!” 

 “Bastardos insolentes”. 

 Os Cyclops mudaram o seu posicionamento e atiraram as pedras em direção aos 

Templários. 

 Claramente nos olhos de Weed, os Templários, que foram atingidos pelas rochas, sofreram 

enormes danos. 

 A investida dos Templários, das tropas de infantaria regulares ou até mesmo dos cavaleiros 

que tentavam defender a sua posição, as rochas não eram algo que eles poderiam parar.  

 Porém, ao contrário das flechas, as armas de arremesso têm um alcance relativamente fraco 

e as flechas poderiam até mesmo perfurar através das rachaduras dos capacetes, matando seus 

alvos. 

 Em contraste, as enormes pedras atiradas pelos Cyclops em direção aos cavaleiros não 

apenas acertavam, mas quando atingiam o chão, elas eram destruídas e se dispersavam, 

provocando enormes danos nas imediações por ocorrer tudo ao mesmo tempo. 

 No entanto, as bandeiras do Reino Bromba continuavam a subir para novas alturas ao 

alcance dos Templários. 

 “Eliminem todos eles!” 

 “Pela glória do Reino!” 

 Como mariposas atraídas para as chamas, para proteger a honra, bem como o seu orgulho, 

eles corajosamente saltaram em direção aos gigantes, que eram 10 vezes maiores do que o seu 

tamanho. 

 Fazendo uso do número de cavaleiros atacando, montados sobre seus cavalos, eles 

investiram furiosamente com suas lanças firmemente ao seu alcance. 

 “Keoeoeoeo!” 

 Os Cyclops caíram com seus pés feridos. 



 Os cavaleiros, com suas lanças cavadas e com suas espadas cortantes, atacaram os 

Cyclops. 

 Os Cyclops restantes brandiram suas rochas empunhadas como se fossem porretes como 

forma de resistência. Cavalos foram atingidos e caíram com um único golpe... não havia uma 

batalha corpo a corpo como esta. 

 ‘Agora, uma oportunidade’. 

 Weed pulou nas costas do Cyclops e lidou com qualquer investida dos Cavaleiros. 

 Surpreendentemente foi muito fácil para ele evitar as rochas dos Cyclops. 

 Não só por terem apenas um olho, o que diminuía a precisão deles, mas também porque 

existiam muitos pontos cegos. 

 Ao arremessar, eles simplesmente levantavam a pedra acima de suas cabeças e, em 

seguida, olhavam para a trajetória predeterminada delas para lançarem. O aviso prévio fazia com 

que elas não fossem impossíveis de se esquivar. 

 Por causa dos riscos de ser esmagado pelas pedras caindo do céu, os tendões do jarrete 

(NT = Nota barafael: Tendão do Jarrete: faz parte dos músculos isquiotibiais, formado na parte 

posterior da coxa, que permitem dobrar o joelho e estender o quadril) do Cyclop estavam proibidos 

de ceder! 

 “Eu sou um cavaleiro do Reino Bromba...” 

 “Eu sou o Skeleton Knight Weed”. 

 Weed fez uma breve saudação, então ele e o Cavaleiro se enfrentaram pela vitória. 

 Somente entre os intervalos de tempo muito curtos entre os apedrejamentos dos Cyclops 

que eles tinham o tempo para o duelo. 

 No momento em que ele subjugou o cavaleiro, outros vieram para ajudar, mas por 

arremessar seu corpo através das fendas das rochas que caíam, Weed escapou. 

 Ele correu rapidamente na direção em que havia Cyclops saudáveis que tinham atraído 

muitos cavaleiros. 

 Mesmo se o lugar fosse carente de desastres, ele poderia criar muita confusão dentro da 

área e, no meio dela, ele lutaria. 

 No local onde estavam os Cyclops, os cavaleiros do Reino Mapon saltaram. 

 “Derrotem os escudeiros do Reino Bromba!” 

 “Cortem a garganta dos monstros de um olho!” 

 “Yaaaahhh!” 

 Uma grande e confusa luta estava acontecendo. 

 Enquanto os dois reinos em guerra, Bromba e Mapon, estavam indo para aquela localização, 

os humanos de outros países também intervieram. 

 Isto, naturalmente, atraiu a atenção de outros monstros que se dirigiram em direção da 

comoção. Os Cyclops pisaram e esmagaram uma coluna, pegando-a como pedregulhos. Logo que 

eles jogavam as pedras para o céu a sensação dos corpos humanos sendo esmagados podia ser 

sentida. Além disso, os Cyclops igualmente jogavam as pedras em linha reta para baixo. 

 Na confusão maciça que acontecia, Weed escapou para o fronte da batalha e entrou em um 

duelo de um contra um com os cavaleiros e saiu vitorioso. 

 Ele matou tanto quanto 17 cavaleiros antes de se ajoelhar no chão. 

 Seu HP estava apenas a meros 30 pontos. Não havia mais nada sobrando. 

“Oooooowoooo!” 

 “Vamos!” 

 Apesar deles terem acesso fácil a vida de Weed, os soldados dos Reinos Bromba e Mapon 

estavam ocupados recuando. 



 Eles olharam para o céu e continuaram a retroceder. 

 Weed também olhou para o céu. 

 Então ele viu um pequeno ponto que estava crescendo rapidamente. 

 Era uma pedra de mais de 10 metros de diâmetro caindo em direção ao local em ele estava. 

 ‘Não é ótimo que o momento final de um lacaio seja tão pitoresco?’. 

 Weed esperou com a espada enterrada na terra, apertando-a em sua mão. 

 BAAAAAAAMM! 

 

Você irá deixar uma marca distinta em um dos mais ferozes campos de batalha da 

história, o Conflito de Palrangka. 

 

Livro de história do Continente de Versalhes. Conflito Original de Palrangka. 

Era uma época onde a ganância e a inveja estavam no auge. 

Os seres humanos, a fim de acumular trigo e ferro para si próprios, realizaram 

guerras de expansão que não paravam. 

As outras espécies juntaram forças com os seres humanos, a fim de evitar disputas, 

mas as intenções semelhantes deles se deterioraram. 

Tendo recebido a influência dos seres humanos de buscar o que desejam, as outras 

espécies reuniram seus próprios membros e lutaram por seus interesses. 

Como se estivessem correspondendo às guerras territoriais humanas, as quais 

prejudicavam os seus poderes, os monstros altamente férteis se espalharam por todo o 

continente como cogumelos venenosos. 

 

Conteúdo recém-restaurado. 

A história secreta do Conflito de Palrangka. 

Só pode ser decifrado por aventureiros que alcançaram o domínio em Linguística e 

Arqueologia. 

 

Mesmo naquela época, a inteligência dos monstros era bastante excepcional, de 

modo que uma linguagem grosseira era possível e, com isso, eles formaram grandes 

grupos de atividades e, nas Planícies de Jaksen, eles lutaram uma batalha decisiva sobre 

quem iria dominar o continente. 

Os eventuais vencedores foram os monstros não-humanos, mas os poucos 

remanescentes que saíram vivos a partir dos combates da batalha perigosa, propagaram 

contos sobre o papel de um Skeleton Knight no campo de batalha. 

Tendo recebido a favor da Princesa do Reino Isran, Remy, ele tentou resgatá-la. 

Ele era muito corajoso e tinha incríveis habilidades de combate a cavalo, mas tendo 

sido distraído entre um monte de monstros alados, o cavalo branco e a princesa perderam 

as suas vidas. 



O cavaleiro irritado lutou no mesmo local, a fim de preencher a tristeza de perder a 

princesa e, eventualmente, perdeu. 

Geograficamente, a localização do Reino Bromba estava sobre as Planícies de 

Jaksen. 

Era uma planície vasta e fértil. A mais extensa do Continente de Versalhes  

Porém, junto com a queda do Reino Bromba, os seus territórios foram dilacerados 

e tornaram-se territórios do Reino Breman. 

Na época, dizia-se que mais de um milhão de cadáveres de humanos, de outras 

espécies e de monstros foram recolhidos separadamente e armazenados em uma tumba 

subterrânea maciça. 

Então, ao longo de três décadas, junto com a continuação dos combates pelo trigo, 

a posse do reino sofreu mudanças constantes. 

As planícies de Jaksen também desapareceram. Todo o terreno mudou devido ao 

esforço incessante dos humanos em construir fortes e barreiras. 

Agora, em uníssono, o nome do Conflito de Palrangka é mais amplamente 

conhecido entre os grupos de monstros. 

 

《 LIVRO DE HISTÓRIA DO CONTINENTE DE VERSALHES 》 

Conforme os registros do Conflito de Palrangka. 

 

*** 

 

 Lee Hyun continuou a reclamar. 

 “Se eu não tivesse sido revivido como um Skeleton Knight...” 

 Ele ainda estava lamentando sobre o fato de ter sido revivido como um Skeleton Knight, 

devido a circunstância de que ele não demonstrava realmente o nível de um morto-vivo. 

 O primeiro esqueleto revivido estava quase no nível de um monstro chefe. Além de ter 

grandes habilidades físicas, a sua capacidade mágica era excelente acima de tudo. 

 A poderosa Magia Negra! 

 Com o primeiro esqueleto sendo capaz de utilizar as habilidades do Necromante, ele podia 

lutar mais agradavelmente. 

 Por meio dos corpos caídos, ele podia evocar Dullahans e Death Knights (NT = Cavaleiros 

da Morte), bem como convocar os esqueletos mortos a muito tempo para tornar a luta mais 

emocionante! 

 Em contraste, o Skeleton Knight era uma cabeça de ossos que era ignorante com magia. 

 Tinha a mesma fraqueza contra o sol e era severamente vulnerável a magia sagrada. 

 Era um morto-vivo que era vulnerável a ser caçado em plena luz do dia. 

 Ele sentiu-se ligeiramente enfraquecido durante a luta no Conflito de Palrangka em plena luz 

do dia. 

 Se fosse no Continent of Magic, ele teria saudado o cavaleiro. Tendo confiança na sua força 

poderosa, ele teria destruído todos os inimigos em seu caminho, tendo em vista que não havia nada 

de errado com o Cavaleiro, mas mais uma vez, não havia Necromantes destrutivos lutando no 

campo de batalha do continente também. 

 “Se eu pudesse ter usado a magia do Necromante...” 



 Lee Hyun não escondeu seu pensamento. 

 Se ele renascesse como um morto-vivo com necromancia, os resultados do Conflito de 

Palrangka teriam sido brilhantemente virados de cabeça para baixo. O campo de batalha espaçoso 

era algo bom para um Necromante, algo como estar no seu próprio quintal. 

 Revivendo Cyclops, produzindo Zumbis e Ghouls (NT = Zumbi que come carne humana). 

Os Skeleton Soldiers (NT = Soldados Esqueletos) e cavaleiros não eram impossíveis de reviver 

também. 

 Ao utilizar a Saint Taranhan´s Staff (NT = Nota barafael: Bastão do Santo Taranhan – utilizei 

o nome antigo do item) junto com a magia necromante, seria como a cereja do bolo. 

 ‘Venho pensando sobre isso, eu realmente não tenho controle sobre quais tipos de mortos-

vivos que posso reviver com a necromancia, huh. É inteiramente possível para mim reviver coisas 

como fantasmas ou animais alados. O risco que vem junto com esta habilidade é muito grande’. 

 Uma vez que não era algo que ia de acordo com a sua vontade, era bastante perturbador 

usar essa habilidade baseada na sorte. 

 Lee Hyun agora esvaziou a sua mente e procurou por preços de itens. 

 Ele pretendia vender as armas e armaduras que ele não usaria depois de ressuscitar no 

Continente de Versalhes. 

 “Seria melhor se eu colocasse esses itens no leilão do site”. 

 Lee Hyun, em seguida, conseguiu uma cotação de preço e foi para o site de comércio e 

registrou os itens para os leilões. 

 

- Espada de Cavaleiro do Reino Bromba. Preço inicial do leilão: 1.000 Won (NT = U$ 0,80 

– cotação de fevereiro de 2016). 

 

- Espada de Cavaleiro do Reino Mapon. Preço inicial do leilão: 1.000 Won. 

 

- Honrada Armadura de cavaleiro. Preço inicial do leilão: 1.000 Won. 

 

- Luvas da Graça Divina. Preço inicial do leilão: 1.000 Won. 

 

- Armadura de Guerra. Preço inicial do leilão: 1.000 Won. 

 

- Capacete de Cyclops. Preço inicial do leilão: 1.000 Won. 

 

 Ele foi em frente e registrou os itens obtidos a partir do Conflito de Palrangka. 

 A maioria dos itens que ele recebeu em Todeum eram ingredientes ou um monte de 

pilhagem a partir dos Pegasus ou dos Unicorns. Coisas pelas quais ele passou para obter quase 

que inevitavelmente durante a batalha com essas criaturas divinas. 



 Em Morata, ele pode fabricar diretamente estes itens e poderia vender por um preço justo 

de mercado ou ainda etiquetá-los com um preço elevado. 

 Porém, coisas como itens completos como armas e armaduras, era mais fácil achar um 

comprador os colocando no site de leilões. 

 A arma que ele conseguiu do tesouro dos Vampiros, a Koldeurim Demon Sword (NT = 

Espada Demoníaca de Koldeurim), era limitada a jogadores de nível 440. Ele suspeitava que não a 

venderia por um preço alto se a colocasse a venda. 

 Com a concorrência entre os jogadores fazendo os preços subirem vividamente, era melhor 

para ele usa-la por enquanto e vende-la por um preço razoável depois de esperar a competição 

entre eles acabar. 

 “É claro que eu posso apenas vende-la agora mesmo... oh isso me lembra, a Lança de 

Paskran”. 

 A lança que ele identificou, mas não pegou na tesouraria dos Vampiros! 

 Claramente, ele recordou que alguém publicou um artigo no site da União dos Dark Gamers 

pedindo para obtê-la. 

 Lee Hyun falhou ao fazer o seu melhor lutando contra a sua curiosidade, achou o autor do 

artigo e lhe enviou uma mensagem. 

 

- No passado, você era o cara que queria obter a Lança de Paskran, certo? Quanto você 

estava disposto a pagar por ela? 

 

 Lee Hyun tinha coisas para fazer então ele terminou com isso. 

 Tem sido bastante tempo desde de que ele foi capaz de descansar confortavelmente por um 

dia, então a sensação mergulhou dentro dele. 

 “Já se passaram quase 100 dias desde a última vez que eu postei huh”. 

 Para os Dark Gamers, o horário de trabalho deles não era algo que precisava ser dedicado 

a cinco dias por semana. Eles devem jogar bem com outros, tem de estar ansiosos para caçar e 

devem elevar as suas habilidades. 

 Antes de desligar o computador, Lee Hyun foi até a página de informações e mensagens e 

postou um artigo. 

 Informações sobre os monstros no Norte. 

 Junto com Seoyoon, eles encontraram o Vale da Morte quando ultrapassaram as fronteiras 

do Norte. 

 De coisas como aquisição de alimentos, rotas e informações sobre o habitat dos monstros. 

 Para os Dark Gamers que caçam principalmente sozinhos a fim de conseguir mais dinheiro, 

desnecessário dizer, que esta era uma informação valiosa. 

 Dê tanto quanto você recebe. 

 À custa de ganhar informações dos Dark Gamers, Lee Hyun também tinha que dar um pouco 

de volta. 

 Quanto à informação atual dada, era de categoria 'C.' 

 Lee Hyun publicou o artigo que ele próprio escreveu e, em seguida, levantou e dirigiu-se 

para a cozinha. 

 “Em um dia de descanso como este, eu tenho que mergulhar um pouco de kimchi (NT = 

Nota barafael: kimchi – é basicamente um tipo de molho – https://pt.wikipedia.org/wiki/Kimchi)”. 

 Pensando que era um pouco cedo demais, ele rapidamente mergulhou o kimchi. 

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


 “O sal comum é tão bom quanto qualquer outro sal. Sal mais caro nem sequer é uma coisa 

boa”. 

 

*** 

 

 Hoje também, milhões de pessoas tinham acessado a página na web de Royal Road. A 

maioria deles estava assistindo à alimentação de notícias ao vivo na página do Hall da Fama. 

 

- A guilda Tower of Light (NT = Torre de Luz) foi para a caverna do Cruel Urolba. 

 

- Apenas um pouco mais e Urolba aparecerá. 

 

 A Tower of Light era uma guilda com um número imponente de 30.000 membros. 

 Não era uma guilda preenchida com pessoas nível elevado, mas o número era algo com 

uma enorme força. 

 Eles ocuparam um território que continha o covil de Urolba. 

 Cruel Urolba. 

 Um típico monstro chefe, um espirito maligno, que renasce no Continente de Versalhes uma 

vez por mês. 

 O poder do chicote elétrico que ele empunha não era algo comparável ao sopro de um 

dragão, mas se fosse atingido, o seu corpo seria paralisado, bem como a estamina da pessoa se 

esgotaria. Precedendo seus familiares emergentes, os Evil Spirits (NT = Espíritos Malignos) 

apareciam de uma forma extremamente rápida, de modo que a resistência deles tornava a caçada 

muito mais difícil. 

 A guilda Tower of Light mobilizou uma escala maciça de pessoal para fazer uma incursão à 

Urolba. 

 “Nós estamos em uma posição para estabelecer a justiça no Continente de Versalhes. O 

covarde monstro Urolba se esconde em vez de sair. É meu dever punir esse ser maligno para o 

bem de todos!” 

 Hertz, o Mestre da guilda, orgulhosamente exclamou na enorme caverna. Então, Urolba 

emergiu e a batalha conveniente começou! 

 O foco da batalha da Guilda era obter um novo item, a benção de enorme riqueza do Deus 

da Batalha, Tyr (NT = Nota barafael: na mitologia nórdica é o Deus da Guerra, percursor de Odin; 

na mitologia greco-romana seria o equivalente a Mars - https://pt.wikipedia.org/wiki/Tyr). 

 ‘Esta é uma oportunidade para elevar a honra da Guilda, a qual não podemos nos dar ao 

luxo de perder’. 

 Até agora, o número de Guildas que tinham caçado Urolba não chegava a seis. Entre todas 

essas guildas prestigiadas, apenas a caçada da Guilda Hermes (NT = Nota barafael: a Guilda 

liderada por Bard Ray) resultou em sucesso. 

 A guilda Tower of Light se segurou em investir tudo nesta aposta. 

 “Peguem o tesouro de Urolba. Vamos pegar o chicote também”. 

 Os Guerreiros também ansiavam pelas estatísticas. 

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


 Weed, aquele que carrega a ocupação de escultor, aumenta suas estatísticas quando é 

capaz de criar obras-primas, clássicas, ou magnum opus. Este método só estava disponível para 

os escultores e não a qualquer outra ocupação. 

 Em casos de muito combate corpo a corpo, ou com uma caçada bem-sucedida depois de 

arriscar tudo contra um monstro chefe, a reputação e, algumas vezes, as estatísticas podiam ser 

obtidas, embora isso fosse algo mais fácil de falar do que fazer. 

 Os alvos deles eram frequentemente coisas terríveis. Na maioria das vezes, eles arriscariam 

suas vidas e lutariam com tudo de si. 

 O Cruel Urolba se encaixava nessa categoria. 

 Quanto aos aventureiros que não fossem do tipo de combate corpo-a-corpo: neste caso os 

Grave Robbers (NT = Ladrões de Sepulturas), havia rumores de que suas estatísticas subiriam se 

eles identificassem locais que ainda não foram descobertos, um túmulo pertencente a alguém que 

uma vez foi uma celebridade, ou quando eles investigarem masmorras. 

 Enquanto os Clérigos podiam ganhar pontos de estatística de piedade/religiosidade tratando 

de alguém em condição mortal, além de ganhar Fé através da libertação de monges das garras do 

mal. 

 Ocupações de arte, tais como Pintores profissionais, podiam simplesmente obter estatísticas 

ao desenhar pinturas satisfatórias. Os Arquitetos ganham estatísticas através da criação de 

maravilhas arquitetônicas. Naturalmente, os ferreiros que produzem armas e armaduras luxuosas 

podem obter estatísticas. 

 A vantagem de ser um escultor ou outra ocupação de colarinho azul (NT = Nota barafael: 

blue collar workers – são os trabalhadores proletariados, que realizam trabalho manual – 

https://en.wikipedia.org/wiki/Blue-collar_worker) é que eles não precisam arriscar suas vidas a fim 

de obter estatísticas. 

 No mínimo, criar construções ou uma enorme obra de arte representa um pouco de risco, 

mas não era nada realmente perigoso para a vitalidade de alguém. 

 No entanto, os guerreiros que tem de enfrentar maiores riscos ao caçar monstros chefes 

perigosos, obtém muito mais estatísticas, mais pilhagem e mais reputação, enquanto 

continuamente são capazes de lutar contra monstros cada vez mais fortes. 

 “Iyaaahh!” 

 “Cuidado com a mão dele”. 

 “Classes de combate corpo a corpo, espalhem-se para evitar serem atingidos pelo chicote!” 

 “Ir cara a cara é a nossa única maneira!” 

 Os guerreiros correram em direção a Urolba. 

 Enquanto isso, os Evil Spirits de dentro da caverna fizeram suas aparições. 

 Fora das rochas, Cave Worms (NT = Vermes de Cavernas) apareceram e alcançaram os 

Clérigos e Magos. 

 “Salve-me!” 

 “Ajude-nos aqui!” 

 Eles clamaram insanamente, mas as classes de combate corpo a corpo estavam focadas 

na batalha contra Urolba e não prestaram atenção aos pedidos deles. 

 Embora o tamanho da Guilda Tower of Light fosse grande, devido à falta de capacidade para 

liderar os seus membros, tanto quanto um total de 2.000 membros perderam suas vidas. 

 As pessoas que estavam assistindo a transmissão na página do Hall da Fama já tinham 

determinado o colapso deles antes de Urolba e seus familiares fazê-lo. 

 

https://en.wikipedia.org/wiki/Blue-collar_worker


- Perda de tempo. 

 

- Do meu ponto de vista, parece que eles já desistiram. 

 

- Embora seja a primeira vez deles caçando esse monstro chefe, eu acho que a Guilda 

Tower of Light caiu muito facilmente. 

 

 Eles não esconderam suas decepções. 

 Em seguida, no fórum, alguém postou no quadro de avisos depois de verificar o site de 

leilões. 

 

- Weed! Weed voltou. Verifiquem no site de leilões! 

 

 O fato de que Weed estava vendendo armas de cavaleiros do Reino Bromba e Mapon e 

capacetes de Cyclops foi generalizado. 

 

- O que diabos aconteceu? 

 

- Eu me pergunto pelo que Weed passou novamente. 

 

 Quando o assunto chegava a ‘Weed’, fãs delirantes reuniam-se como nuvens. 

 Não havia notícias em relação a Weed depois dele ter vencido contra o Dragão, de tal modo 

que o misterioso desaparecimento, bem como as suas atividades foram sujeitas a estimular a 

curiosidade das pessoas. 

 Mais uma vez, eles verificavam os itens que ele registrou no site de leilões. 

 

- O desempenho das armas é bastante excelente. 

 

- O preço do leilão já ultrapassou 500.000 Won (NT = U$ 400.00 – cotação de fevereiro 

de 2016). 

 

- Weed huh! Oh meu, ele caçou Cyclops...! Sozinho, eu me pergunto? Eu acho que ele 

deve ter colegas. 



 

- Pelo que entendi, Weed está quase sempre sozinho. Mesmo com fortes monstros como 

os Cyclops ou mesmo Dragões, para Weed os adversários anormais são normais. 

 

- Keuu! Deve haver um filme da caçada. As capacidades de combate de Weed e a 

habilidade de atacar em um único ponto simplesmente se espalharam como uma 

tempestade. Eu não posso tirar aquilo da minha cabeça. 

 

- Mas alguém sabe onde fica o Reino Bromba? 

 

- Eu não tenho ideia em relação a Mapon também. 

 

- Talvez haja novos reinos no Norte? 

 

 As pessoas submergiram no questionamento sobre a localização de Bromba e Mapon dentro 

do Continente Central. O número daqueles que deduziram que eles eram países pequenos no Norte 

não foi pequeno também. 

 Porém, aqueles que estavam no Norte refutaram a possibilidade de os reinos estarem lá. 

 Então, alguém no fórum encontrou a resposta. 

 

- Reino Bromba e Reino Mapon. Eles são Reinos antigos que existiram a séculos atrás. 

 

- Serio? Eu não acredito nisso. 

 

- É um fato irrefutável. Você pode encontrá-los no Livro de História do Continente de 

Versalhes. 

 

 Algum outro usuário, em seguida, publicou toda a história do continente. Então, lá, eles 

descobriram sobre a guerra travada entre os Reinos Bromba e Mapon. 

 A maioria das pessoas, ao contrário de Weed, não iriam memorizar toda a história do 

continente. (NT = Nota Antonio: Porque o Weed-nim é fod@) 

 

- Como ele conseguiu as armas antigas dos Reinos...? 



 

- Que tipo de aventura foi? Como ele desenterrou os restos dos antigos reinos? Ou como 

ele explorou uma masmorra antiga?  

 

- Grrr. Eu quero ver. Eu quero ver. 

 

 A curiosidade das pessoas atingiu o pico. 

 Ninguém podia realmente aliviar a importância daquilo que estava pesando sobre o corpo 

deles. 

 Assim, com uma loucura, eles se reuniram em direção à homepage da KMC Mídia. 

 

- Há alguma verdade em relação a Weed ter ido em uma aventura, ou qualquer outra 

coisa sobre o assunto? 

 

- Será que ele passou pelos antigos reinos? 

 

- Vocês pretendem transmitir a aventura de Weed? Se sim, por favor transmitam 

amanhã. 

 

- Eu acredito na capacidade da KMC Mídia. Meu canal está fixo e eu esperarei, mesmo 

que seja apenas um especial, por favor mostrem.  

 

 Em um acesso de curiosidade, os espectadores comentavam página após página! 

 

*** 

 

 Os membros da KMC Mídia estavam sobre o fogo. 

 “Horas extras e mais horas extras de trabalho!” 

 “Peça para entregar o jantar. Nós não podemos ir para casa antes de editar todo o material”. 

 As lágrimas da equipe desapareceram à medida em que se satisfaziam com o trabalho 

deles. 

 Devido à natureza da aventura de Weed, mesmo com a pequena seção do Conflito de 

Palrangka até a sua conclusão, ele poderia vir a ser, pelo menos, um conflito de algumas horas. 

 Encontrando-se com a Princesa Remy, a batalha a cavalo, lutando no ar, a luta contra os 

Cyclops e contra os Cavaleiros! 

 Havia muitas cenas proeminentes que eram indispensáveis. 

 Além disso, este foi o histórico Conflito de Palrangka. 



 Eles não estão apenas transmitindo a aventura de Weed, eles devem fornecer informações 

sobre as habilidades, itens e monstros do local. 

 Devido a isso, todas as mãos da estação estavam trabalhando. 

 Antes das edições finais, os MCs (NT = Nota barafael: são os mestres de cerimônias, 

anfitriões, são aqueles que apresentam o programa) também estavam se preparando. 

 Os escritores tinham que escrever o roteiro, enquanto observavam a reprodução do vídeo 

em tempo real na estação, os hosts (NT = Nota Gabriel: Preferi deixar hosts porque vai fazer mais 

sentido do que "anfitriões"; Nota barafael: é o mesmo significado dos MCs acima) tiveram que ficar 

acordados a noite toda ocupados memorizando as informações estabelecidas sobre a batalha. 

 Eles tentaram encurtar o tempo para a transmissão em consideração a diminuição da 

atenção dos telespectadores, bem como para fazer jus a expectativa coletiva deles. 

 Shin Hye Min leu o script e confirmou no ar. 

 “Esta é a batalha do Jeonshin Weed, o ser que é único em virtude e a personificação da 

aventura por si próprio! Nós iremos introduzir os telespectadores à uma paixão de tirar o fôlego, 

como se eles levassem um soco no peito, a alegria de um romance com a princesa dentro do 

Conflito de Palrangka”. 

 

*** 

 

 Bwakk bwakk! 

 Half Sauce Half Fried! (NT= Metade Molho, Metade Frita) 

 A galinha que traiu Lee Hyun e foi para Seoyoon não tinha comido nada. 

 As enfermeiras do hospital lhe deram arroz, milho, semente de gergelim, bem como outros 

tipos diferentes de alimentos específicos para galinha que eles obtiveram, mas todos foram em vão. 

 “Por que você não come?” 

 “Ela irá morrer de fome”. 

 As enfermeiras assistiam com olhos ansiosos no quarto de hospital de Seoyoon. 

 Para ser preciso, elas estavam preocupadas com Seoyoon. 

 A Seoyoon era do tipo que tinha um coração sensível, de modo que se a galinha por ela 

mantida morresse, ela ficaria muito triste. 

 Half Sauce Half Fried apenas ficou lá, fraca.  

“.....” 

 Seoyoon tristemente moveu sua mão sobre a galinha. 

 Ela lamentou que não houvesse mais nada que ela pudesse dar para ela fora este gesto. 

 ‘Você quer voltar para o seu dono?’ 

 Os olhos de Seoyoon estavam cheios de lágrimas. 

 Pode ter sido um erro dela ter tomado a Half Sauce Half Fried. 

 Ela acreditava que ela não teria o amor de ninguém, mas ainda assim, ela não podia nem 

mesmo ganhar a confiança e o amor de uma galinha. 

 ‘Lee Hyun. Eu tenho que levá-la para ele’. (NT = Nota Antonio: Imagina a treta cósmica que 

isso vai dar!) 

 Tendo decidido, Seoyoon tentou levantar a Half Sauce Half Fried, mas a galinha resistiu 

fortemente quando ela tentou levantá-la a partir do seu poleiro. 

 O gesto de nunca querer ir! (NT = Nota Antonio: Ela sabe o que a espera ashuahsuahsu) 

 A enfermeira que estava observando a situação ficou muito impressionada. 



 “As galinhas também são mais inteligentes do que a maioria das criaturas. Elas são capazes 

de sentir e pensar mais do que as pessoas acreditam”.  

 "É realmente uma boa galinha. Ela gosta da sua nova dona, enquanto também sente falta 

de sua antiga casa. Seria bom se ela pudesse comer apenas um pouco de comida..." 

 Enquanto preenchidas com uma dolorosa simpatia, Seoyoon e as enfermeiras tentaram ficar 

quietas, então Half Sauce Half Fried poderia ir dormir. 

 Então, no meio disto, outra enfermeira abriu a porta e entrou. 

 Ela trouxe a refeição de Seoyoon em uma bandeja. 

 Vegetais ricos em vitaminas e um prato com carne de porco. 

 Bwakkk! 

 Naquele momento, Half Sauce Half Fried bateu as suas asas emplumadas e voou direto 

para a bandeja. Em seguida, ela começou a pegar a carne de porco para comer. (NT = Nota Antonio: 

uma galinha carnívora! kkkkkk) 

 Ttotototototok. 

 Ela estava apenas indo para a bandeja. 

 “…..” 

 Depois de comer uma enorme quantidade de comida, a galinha pacificamente adormeceu. 

 ‘Já ouvi histórias de frango comer carne de porco, mas ...’ 

 ‘Não era a respeito da ansiedade da separação. Aquele frango é apenas um porco’. 

 As enfermeiras tinham percebido isso. 

 Seoyoon também estava em uma profunda reflexão. 

 ‘Eu só queria receber amor, mas eu nunca tinha tentado alcança-lo primeiro’. 

 A única pessoa com quem ela se sentia confortável era com Lee Hyun. 

 Em Royal Road, ele foi o único que fez comida para ela comer. Durante o M.T. também, ela 

comeu a comida que ele cozinhou, mas ela não ofereceu uma única palavra de gratidão. 

 ‘Não há nada que eu possa fazer por ele’. 

 Seoyoon, em seguida, assentiu com a cabeça. 

 De agora em diante, ela queria mudar, mesmo que só um pouco. 

 ‘Da próxima vez ... Eu darei a ele a minha comida”. (NT = Nota Antonio: rapaz acho que o 

Weed morre mas não come a comida dela ahsuahushaus; Nota Dargel: Também acho; Nota 

barafael: mal posso esperar pelo mingau envenenado dela) 

 Ela sabia onde ele iria para comer durante o almoço. 

 ‘Feita por mim mesma ... não algo barato já preparado. Eu quero fazer uma comida para dar 

a ele’.  

 Seoyoon caiu em pensamentos profundos, pois ela estava ocupada determinando o que 

preparar. 

 

*** 

 

 “Pessoal, venham aqui”. 

 Lee Hayan entrou no quintal. 

 Ela tinha preparado uma porção de comida para a galinha que Lee Hyun tinha começado a 

cuidar há muito tempo. Ela queria direta e ordenadamente dar para as galinhas a comida delas e, 

como um irmão, Lee Hyun não podia rejeitar. 

 Lee Hayan felizmente deu a elas o alimento sobre o qual ela trabalhou. 



 “A refeição de hoje é kalbi (NT = Galbi ou Kalbi é um prato típico da cozinha coreana 

elaborado com costelas de vaca – https://pt.wikipedia.org/wiki/Galbi - é por isso que a galinha que 

está com a Seoyoon não come milho nem nada do tipo, eles tratam as galinhas com carne)”. 

 Bwaaaak! 

 A primeira galinha, a Boiled Egg (NT = Ovo Cozido) bicou as pequenas cadeias de kalbi 

enquanto comia. 

 Depois, a Sunny Side Up (NT = Ovo Frito Apenas de um Lado), a Mother Hen (NT = Galinha 

Mãe), a Soup (NT = Sopa), a Fried (NT = Frita), a Sauce (NT= Molho), e até mesmo o recém-

substituído da Half Sauce Half Fried bicavam o kalbi restante. 

 Os filhotes que foram recentemente chocados! 

 Os filhotes crescendo já tinham comido os vermes que a Mother Hen lhes deu, mas eles 

inteligentemente andaram em direção ao kalbi. 

 “Uma cena muito harmoniosa”. 

 Lee Hayan se sentiu feliz. 

 As galinhas e os pintinhos estavam se reunindo ao lado do kalbi. Era uma visão muito bonita. 

 Uma quantidade considerável de restos de carne ficou sobre os ossos após os frangos 

terminarem de comer. 

 Não abandonando a comida, Lee Hayan chamou mais um animal que estava sentado em 

espera à uma certa distância. 

 “Boshin, venha aqui”. 

 Woof woof! 

 Ele foi para a porção restante de kalbi. 

 O nome do cão era Mohm Boshin! (NT = Nota barafael: segundo a versão americana, o 

nome do cachorro pode ter dois significados, o primeiro significa ‘melhorar/fortalecer a saúde de 

alguém’ e ‘nutrir’/’restaurar’; o segundo significa ’corpo’ e ‘auto-preservação’; ou seja, o nome 

significaria algo como ‘para a minha preservação’ – ela nomeou o cachorro com um nome que dá a 

entender que ela pode comê-lo no futuro kkkkk) 

 Ela trouxe um cachorrinho de rua do bairro para comer, mas não o fez deste modo porque 

ela tinha crescido ligada a ele. 

 “Você deve ter ficado com fome”. 

 Lee Hayan acariciou a cabeça Mohm Boshin. 

 É um fato conhecido que não se deve tocar um cachorro enquanto ele está comendo, mas 

Mohm Boshin estava bem com isso. 

 Arf arf! 

 Como se estivesse pedindo para ser acariciado um pouco mais, depois de terminar o kalbi, 

ele rolou e assumiu a posição de barriga para cima com seus membros erguidos. 

 Geralmente um cão não é tão esperto, ele ainda podia perseguir pássaros e até mesmo 

sabia onde cuidar de seus negócios. 

 Sempre que ele faz isso, Lee Hayan solta um sorriso brilhante. 

 “Nosso Boshin é muito doce”. 

 Uma menina e um cão. 

 Uma cena muito calma. 

 Porém, Mohm Boshin não tinha esquecido. 

 Durante os dias em que ele era mais jovem, ela pessoalmente o nomeou como tal, com um 

olhar perverso (NT = Nota barafael: esse cachorro é que nem o Weed, não dá ponto sem nó, ele é 

mais esperto do que parece, ficando todo bonzinho com a Hayan para tentar preservar a sua vida 

no futuro). 

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