
Volume 13 

CAPÍTULO 8 - O Reino dos Anões 

 

 “... A aula acabou”. 

 Eles se curvaram ao professor que estava partindo e somente os estudantes que precisavam 

relaxar permaneceram. 

 “Wheww”. 

 “Mal consegui fazer isso”. 

 Foi um dia de um questionário em relação a tecnologia da Realidade Virtual. Os alunos 

abatidos, que estudaram para o teste na semana anterior, caíram e gemeram em suas mesas. 

 Lee Hyun ainda tinha uma boa fisionomia sem uma única pitada de fadiga e, como se eles 

realmente quisessem saber, os outros pensaram por si próprios. 

 ‘Deve ser bom conhecer os fundamentos’.  

 Eles pensaram que ele sabia do conteúdo em uma instância anterior e estava aprendendo 

novamente (NT = Nota barafael: kkkk eles ainda acham que o Lee Hyun é um repetente), não 

poupando nenhum custo para pagar as mensalidades da universidade. 

 As lições foram sobre os princípios e o potencial de desenvolvimento da Realidade Virtual, 

junto com os resultados de morrer e viver na realidade virtual e como tais resultados afetavam os 

nervos motores na realidade. Foi por acaso que ele podia escrever as respostas sem ter que estudar 

intensamente, enquanto seus colegas continuavam a acreditar que ele repetiu o ano. 

 Porém, em comparação com as incontáveis histórias do Continente de Versalhes, heróis, 

localizações de vilas, itens, magias e habilidades que ele já tinha memorizado, ele poderia 

responder um questionário deste nível de olhos fechados. 

 “O teste acabou, vocês querem ir para Royal Road?” 

 A proposta veio de Min Sura (NT = Nota barafael, aquela estudante que o Lee Hyun carregou 

nas costas no M.T. – vide capítulo 4 do Volume 12), que tinha estado a espera para jogar. 

 Choi Sang Jun (NT = Nota barafael: é o cara que tentou remar na prova a remo do M.T. – 

vide capítulo 5 do volume 12) aceitou. 

 “Se você está pensando sobre ir para a sala das cápsulas eu não poderia concordar mais. 

Desde que haja alguém aqui que as alugue, vamos para aquele lugar?” 

 A popularidade da sala das cápsulas, um lugar onde as pessoas podem se conectar a Royal 

Road, foi muito difundida. Havia um monte na universidade e, a partir de lá, eles retomaram as suas 

conversas. 

 Lee Yu Jeong disse: 

 “Preferencialmente, nós devemos fazer disso uma atribuição da aula, aquela sobre ter uma 

aventura na realidade virtual”. 

 “Ugh! Nós acabamos de terminar com o teste e eu pensei aqui que estava tudo bem, mas 

ainda há esta tarefa”. 

 A tarefa deles era ter uma aventura na realidade virtual e, especificamente para eles, era 

para explorar uma masmorra em Royal Road. 

 Uma exploração em uma equipe de sete, com a data limite sendo em dois meses! 

 Alternativamente, eles poderiam optar por não fazer e ter que fazer uma tarefa em um 

período mais curto de tempo como alternativa, mas como os membros da equipe estavam 

espalhados em torno de diversas regiões do Continente de Versalhes, eles receberam uma grande 

quantidade de tempo para fazer esse projeto. 

 Lee Hyun estava no grupo C. 

 “De qualquer forma, vamos para a sala das cápsulas. Nós decidiremos o resto mais tarde”. 



 Depois da sugestão de Choi Sang Jun, os amigos da faculdade pegaram suas mochilas e 

estavam se preparando. 

 “Eu... tenho trabalho atrasado para fazer...”. 

 Lee Hyun tentou se livrar de ir a tal lugar, mas Min Sura o agarrou e não estava disposta a 

deixa-lo ir. 

 “Oppa (NT = Nota barafael: maneira amigável de se dirigir a um homem mais velho, se você 

for uma mulher) também está no mesmo grupo que nós e você nunca foi conosco para a sala... hoje 

venha conosco”. (NT = Nota Antonio: Hoje tem!!!!!!!, Nota barafael: será que ele conseguirá se livrar 

de mostrar a todos que ele é o Weed?) 

 “É isso mesmo, se nós estamos no mesmo grupo, nós deveríamos gentilmente cooperar uns 

com os outros. Vamos jogar juntos na sala das cápsulas”. 

 Lee Hyun não queria ir para a sala das cápsulas. 

 O lugar era apenas uma alternativa cara para logar em Royal Road! 

 Ele tinha problemas para entender o porquê de as pessoas pagarem para ir à sala das 

cápsulas, quando eles poderiam acessar Royal Road a qualquer hora em casa. 

 

*** 

 

 Era a hora do intervalo na universidade e a sala das cápsulas estava cheia de estudantes 

rondando. 

 “Lugares para sete, por favor”. 

 “Você veio hoje também. Você estará jogando Royal Road?”  

 O estudante de tempo parcial no balcão perguntou e Choi Sang Jun gentilmente concordou: 

 “Sim, a cápsula que eu uso sempre está disponível?” 

 “Está vazia. Eu mostrarei a você”.  

 “Ok”. 

 Esta era uma boa indicação de que ele logaria em Royal Road sempre que a aula acabasse 

ou, às vezes, ele até mataria aulas para fazê-lo. 

 Os olhos de Min Sura se estreitaram. 

 ‘A frequência dele nas aulas deve ser ruim, sua nota no exame também deve ser uma 

bagunça’. 

 Enquanto seus amigos olhavam para Choi Sang Jun cheios de pensamentos, Lee Hyun 

tinha um ponto de vista diferente: 

 ‘Que inveja’. 

 Um usuário regular da sala das cápsulas! 

 A taxa horária da sala das cápsulas podia ser tanto quanto 5.000 Won (NT = Nota barafael: 

U$ 4,00 – cotação de março de 2016). 

 Em razão do preço da cápsula ser alto, a taxa calculada a esse tanto deve ser correta. 

 Consequentemente, Lee Hyun não poderia enumerar o dinheiro que ele deveria ter em seu 

bolso para tornar-se um usuário regular da sala das cápsulas. 

 ‘Eu não sou como esses caras de bolsos cheios’. 

 Ele admirava a ambição e ousadia de Choi Sang Jun. 

 Na sala das cápsulas, havia cápsulas com propósitos especiais. A tela principal no interior 

da sala lançava a jogabilidade individual deles. 

 Choi Sang Jun da Guilda Black Lion (NT = Leões Negros) confiantemente revelou a sua 

aparência. Graças a isso, a sala das cápsulas atraiu um monte de estranhos. 



 “Ooooooo.” 

 “Nova armadura”. 

 Junto com as sequências que saíram assim que Choi Sang Jun se conectou, as 

exclamações podiam ser ouvidas: 

 “Armadura Elemental da Água. Apenas para um nível 280, o conjunto custa mais do que 1.4 

milhões de Won (NT = Nota barafael: U$ = 1.120 – cotação de março de 2016)” 

 O conjunto foi reconhecido como algo que muitos dos principais usuários normalmente 

usavam. 

 ‘Em razão de nós termos Choi Sang Jun, seremos capazes de fazer a tarefa da exploração 

da masmorra facilmente’. 

 ‘Que alívio. Nós podemos nos preparar agradavelmente’.  

 Lee Yu Jeong era uma Blade Master (NT = Mestre da Lâmina) de nível 200, mas ela estava 

apreensiva ao saber que Min Sura, uma Enchanter (NT = Encantadora), não poderia fornecer uma 

assistência boa o suficiente em combate. Mas agora, ela ficou aliviada enquanto olhava para o 

confiável Choi Sang Jun.  

 Lee Hyun também se aproximou do estudante de meio período no balcão. 

 “Será que você também entrará em Royal Road?” 

 Lee Hyun agonizou enquanto concordava: 

 “Sim. Por favor, me dê uma cápsula”. 

 Era como jogar dinheiro fora, mas visto que ele já estava presente, era melhor do que agir 

como um tolo e ir embora. 

 Ele decidiu que se ele estivesse indo usar dinheiro, ele ascenderia ainda mais sobre Royal 

Road do que aquilo que ele tinha gastado. 

 A cápsula dele era logo ao lado da de Lee Yu Jeong e Min Sura. 

 “Então Oppa, vejo você depois”. 

 “Se divirta”. 

 Gastar dinheiro na sala das cápsulas! 

 Lee Hyun deu um aceno leve e, em seguida, entrou na cápsula. 

 

*** 

 

 Quando Weed conectou, a paz estava ausente naqueles em Morata. 

 Havia um grande número de iniciantes à procura de grupos de caçada consistentes apenas 

de iniciantes para irem em missões juntos. 

 “Nível 1. Todos os sem classes venham aqui”. 

 No aceno de alguém, dezenas de pessoas reuniram-se em direção a ele. 

 “Procurando por pessoas para capturar coelhos”. 

 Atualmente, mais de 100 iniciantes se juntaram. Não havia distinção incômoda a ser feita. 

 Essas pessoas que nem sequer vestiam roupas de combate se acumularam e 

orgulhosamente cruzaram os portões. Até agora, parecia ser um sonho de um comerciante. 

 “A fim de fazer um acampamento, nós precisamos construir uma fogueira... alguém tem uma 

pedra?” 

 “Com o nosso poder, nós vamos ficar bem, mesmo contra lobos”. 

 Mesmo que eles fossem iniciantes, o número era assustador. 

 Uma equipe de mais de 100 novatos! 



 Sem exceção, mais de 10 grupos consistentes em nada mais do que novatos foram para o 

campo e caçaram em frente à aldeia. 

 Mais de uma semana se passou na vida real desde que Weed estava no Modo de Assuntos 

Internos do Lorde. 

 Ele tinha a intenção de fazer o caminho em direção ao Reino dos Anões imediatamente 

depois de logar, mas os soldados pareciam estar começando o treinamento deles um pouco tarde 

desta vez. 

 “Ven, Stam, Yuple”. 

 “Sim, meu Lorde”. 

 Os soldados vieram para perto de Weed e o saudaram cerimoniosamente. 

 “Vocês devem liderar bem os outros”. 

 “Entendido, meu Lorde!” 

 “Eu seguirei o comando do Lorde”. 

 As luzes nos olhos dos soldados eram como as de um diamante, dando lhes valor suficiente. 

 

*** 

 

 Weed foi caçar com esses soldados quatro semanas mais cedo no Continente de Versalhes. 

 Desnecessário dizer que a caçada não foi decente para ele. Eles estavam apenas 

capturando raposas, coelhos ou lobos na frente da cidade e, posteriormente, viajaram juntos para 

alguma masmorra fácil. 

 Masmorras básicas que tinham Kobolds, Ladrões, Leões, Esqueletos e Ghouls (NT = Nota 

barafael: Zumbi que come carne humana). 

 Lá, Weed exibiu a sua capacidade absoluta para comandar. 

 “Não hesitem em tirar as suas espadas para o bem dos moradores inocentes”. 

 “Sim!” 

 “Vão! Não descansem seus corpos! Vocês devem lembrar que a fim de manter a vila segura, 

devem caçar um monte de monstros”. 

 Weed liderou os soldados e incessantemente caçou. 

 Não havia necessidade de usar o método que ele usou no passado, onde ele iria fazer 

curativos e cozinhar a fim de ganhar a confiança dos soldados. 

 “Faça desta maneira para cortar o Kobold”. 

 Quando Weed usou a Sculpting Blade (NT = Lâmina de Esculpir) e bruscamente o cortou na 

cintura, o Kobold literalmente transformou-se em cinza. 

 A força de alguém que estava acima do nível 300! 

 “Wow!” 

 “Ele é realmente o Lorde!” 

 “Ele faz jus a ser um importante cavaleiro, dentre os detentores deste título, com um poder 

desta extensão”. 

 Na realidade, o nível atual dos cavaleiros recrutados na cidade não era nem mesmo 10. 

 Devido à disposição dos soldados, eles eram leais ao Lorde e respeitavam os poderes deste 

e isso era o suficiente para ganhar a confiança deles. 

 “Parece que a durabilidade da espada está quase acabando, você não sabe como cuidar da 

espada?” 

 Weed jogou um comentário e os soldados se curvaram enquanto eles eram repreendidos. 

 “Desculpe, senhor”. 



 “Aqui, deixe-me ver”. 

 Posteriormente, nessas ocasiões, ele tomaria as espadas deles para reparar e só enfaixaria 

os soldados literalmente pouco antes da morte deles. 

 Os olhos dos soldados mudaram. 

 Brilha! Brilha! 

 ‘Não há nada que nosso Lorde não possa fazer’. 

 ‘Nós precisamos nos tornar soldados com um bom julgamento para proteger a vila’.  

 A lealdade rapidamente atingiu 100%. 

 Ven, Stam e Yuple tiveram o crescimento mais rápido. Os níveis deles estavam em 30 e eles 

ascenderam para Denarions (NT = Nota barafael: oficial de baixa patente – foi a posição que foi 

oferecida a Weed depois que ele liderou os soldados na caverna onde ele fez a missão para virar 

um escultor do luar). 

 Método de caçada rápido de Weed. 

 Quando as rotas tomadas eram pequenas, as pausas também eram reduzidas. 

 O resultado acelerado foi alcançado através do trabalho em combinação com os Lanceiros, 

Espadachins, Cavaleiros e Arqueiros. 

 A segunda semana. 

 Weed liderou os soldados para um local mais fundo dentro da masmorra. 

 Quando eles estavam acampando à noite, um bando de monstros os atacou. 

 Isso não fez a mínima diferença para Weed, não era nem mesmo um lanche depois da 

refeição. Porém, para os soldados, eles estavam lutando por sua própria sobrevivência.  

 “Golpeiem!” 

 “O Esqueleto é muito forte!” 

 “Estes monstros estão em uma dimensão diferente comparado com aqueles que nós 

lutamos até agora”. 

 Enquanto ouvia os clamores dos soldados, Weed estava sentado de costas costurando. Ele 

estava fazendo roupas como um hobby com os materiais que Mapan trouxe para ele. 

 No entanto, ele não estava completamente afastado de cuidar dos soldados, de modo que 

ele interviria em qualquer momento perigoso. 

 Se não fosse uma hora em que ele teria que tirar a sua espada e saltar, ele apenas enviaria 

comandos na direção deles. 

 “Espadachins, Lanceiros, para a retaguarda. Façam uma pausa. Cavaleiros, façam uma 

formação e empurrem os inimigos de volta. Arqueiros, atirem flechas banhadas em prata!” 

 Weed tomou conta dos soldados um a um, tentando impedi-los de morrer. Ele tentou manter 

eles longe de riscos antes do combate, mas ainda assim, eles mal foram capazes de sobreviver. 

 Com os efeitos da Torre de Luz e da benção dos clérigos de Freya, o crescimento deles foi 

rápido o bastante com cada caçada. 

 “Investida! Sem tempo para descansar. Lutem. Apenas um minuto de descanso depois de 

matar todos os inimigos”. 

 Weed usou o Lion Roar (NT = Rugido de Leão) enquanto empurrava para frente os seus 

soldados. 

 Os soldados ficaram mais fortes com a intensidade do treinamento junto com o aumento da 

Familiaridade. 

 Finalmente, no final de quatro semanas, eles se tornaram soldados de pleno direito, aos 

quais não faltava nada. 

 Ven, Stam e Yuple foram além do nível 60 e tornaram-se peritos com o fluxo da batalha e 

eram capazes de fazer julgamentos por si próprios. 



 Eles foram promovidos para Centurions (NT = Nota barafael: oficial de patente mediana, 

pode comandar 100 soldados – também foi uma profissão que foi ofertada para Weed depois de 

seus comandos aos soldados de Rosenheim). 

 “A fim de defender Morata, mais soldados são necessários. De agora em diante, vocês são 

modelos para os futuros soldados”. 

 “Sim!” 

 Por concluir o treinamento de quatro semanas, Weed lhes deu esse discurso. 

 Os soldados indisciplinados. Eles foram submetidos ao treinamento infernal e aprenderam 

os detalhes minuciosos sobre batalhar como soldados. 

 Foi uma medida eficaz. 

 

A Autoridade de um Instrutor Experiente. 

Tendo diretamente sido treinados por Sua Majestade e sob a sua liderança, os soldados 
dedicarão lealdade incondicional ao Lorde de Morata, Weed. 

 

O efeito da Liderança subiu permanentemente por 3%. 

 

 “Estimem as vidas de seus companheiros. Junto com eles, vocês estarão cuidando da 

Aldeia”. 

 “Sim Senhor! Nós seguiremos o comando do Lorde”. 

 Depois deles, Weed formou um adicional de mil soldados. Em razão da vizinhança de Morata 

ter sido alargada, eles precisavam ter mais soldados. 

 Enquanto apenas investia comercialmente, o que resultou no crescimento explosivo da 

economia, agora era a hora de investir nas forças armadas. 

 Neste momento, os territórios de Morata eram a metade daqueles do Reino de Rosenheim, 

então eles precisavam de mais soldados, em comparação com antes. 

 Manter a paz é também uma das tarefas mais importantes do Lorde, depois de tudo. 

 Consequentemente, isso resultou numa ligeira redução dos investimentos arrojados em 

desenvolvimento tecnológico, habitação, melhoria na agricultura e industrialização. 

 Era apenas uma eventualidade: ele estava um passo mais perto do dia em direção ao sonho 

de se tornar um Lorde do mal, com a futura exploração em direção ao ajuste das taxas de impostos. 

(NT = Nota Antonio: Weed é do PT ashuahsuashahsshu, Nota barafael: Mapan e cia bem que 

tentaram avisar) 

 

*** 

 

 Recuperando-se após revisitar as últimas quatro semanas, Weed mudou-se para uma colina 

remota longe da Aldeia de Morata. 

 “Wyvern-1, Wyvern-2, Wyvern-3...!” (NT = Nota Antonio: Saudades dos Wyverns S2) 

 Ele convocou as esculturas que outrora ele deu vida. 

 Muito além das montanhas de Morata, seis pontos emergiram. Essas manchas expandiram 

com asas enormes e foram se aproximando em alta velocidade. 

 Junto com o grupo de Wyverns, o cintilante e dourado Geumini estava montado em cima do 

Wyvern-1. 



 Weed estava emocionado testemunhando as aparências imponentes deles. 

 “Vocês todos estão bem!” 

 Ele pareceu aliviado, o olhar daquele que coloca seu dinheiro em um cofre!  Tão logo os 

Wyverns pousaram no chão, eles cambalearam em direção a ele e o cutucaram usando seus corpos 

carinhosamente. 

 “Mestre, é bom ver você”. 

 “Nós também sentimos a sua falta, muito” (NT = Nota barafael: aposto que eles estão 

mentindo e devem estar fora de forma de tanto comer). 

 Enquanto estava em Todeum, a liderança e o carisma de Weed não tiveram um crescimento 

significativo. 

 No entanto, para o Wyverns, a sua existência era a de um pai! 

 Eles mostraram intimidade, o que não era diferente daquela em direção a um pai biológico. 

 “Hmm caras, eu acho que vocês ganharam um pouco de peso”. 

 “Kkyaruk?” 

 Os Wyverns piscaram seus olhos e balançaram a cabeça deles (NT = Nota barafael: kkkkk 

na mosca). 

 O tipo de atitude de fingir não entender quando alguém fala em inglês. 

 Na realidade, eles ficaram gordos, uma vez que se tornaram demasiadamente preguiçosos 

e, mais tarde, tornou-se mais difícil para eles voarem. 

 Eles caçavam presas enquanto ficavam principalmente no chão.  

 Devido à retirada do frio no Norte, os Wyverns também sentiram uma sensação de crise com 

a larga escala das atividades dos monstros. 

 ‘As presas também são um negócio sério’.  

 ‘Temos que permanecer vivos aqui’.  

 A disposição original dos Wyverns era a de que eles poderiam tomar o céu. 

 A especialidade inerente deles era o combate aéreo, enquanto a de Geumini era a de atirar 

flechas. 

 Eles notaram que os monstros no Norte estavam mais fortes, então eles lutaram com a 

mentalidade de defender o seu território. 

 Os territórios de Morata! 

 Eles viveram todos os dias, enquanto caçavam monstros. 

 Quando lhes foi concedida a vida, os níveis deles estavam por volta de 323. 

 Eles lutaram contra a Legião Imortal e, com a Expedição do Norte, eles lutaram contra o 

Bone Dragon! (NT = Dragão de Ossos) 

 Embora tenha experimentado a maior parte de suas batalhas com Weed, seus níveis 

também atingiram os 360. 

 As facetas (NT = Nota barafael: superfície plana e pequena de um objeto) acumuladas em 

suas asas brilhantes e tais efeitos. Seus corpos estavam marcados com cicatrizes, dando-lhes uma 

aparência imponente. 

 “Bem, não é como se vocês estivessem severamente obesos ou qualquer coisa. Deve ter 

sido duro durante o tempo em que eu não estava por perto”. 

 Weed aplicou com cuidado ataduras para encobrir as feridas registradas que eles receberam 

durante aqueles tempos. 

 “Kkyakkkyakkkyak!” 

 Os Wyverns agradeceram frivolamente enquanto ele esfregava os seus corpos. 

 A roupa que ele fez para eles lidarem com o frio do Norte, a partir do couro de lobos, tinha 

se tornado esfarrapada. 



 No entanto, em comparação com os monstros que não tinham armaduras, a roupa de couro 

de lobo lhes deu um efeito considerável. Elas lhe deram uma ajuda significativa em vitórias 

apertadas contra outros monstros maiores em suas disputas territoriais. 

 Weed falou de uma forma ténue enquanto coletou as roupas de couro de lobo, que passaram 

severamente de suas datas de validade. 

 “Vocês devem ter tido um monte de problemas. Comam mais”. 

 Os Wyverns felizes mostraram extrema exaltação à Weed, que havia retornado! 

 Eles tinham pensado que, com o regresso deles à casa, o abuso e o espancamento também 

retornariam, mas esta foi realmente uma coisa boa. 

 ‘O mestre tornou-se um ser humano agora’.  

 ‘Eu sabia que ele não era um mestre ruim’.  

 A afinidade dos Wyverns parecia ter aumentado dramaticamente. 

 Wyvern-3 virou-se e mostrou as suas costas. 

 “Mestre, se você quiser montar, monte sobre as minhas costas. Há um lugar onde você quer 

ir?” 

 “Há, então vamos terminar aqui”. 

 Weed imediatamente montou nas costas de Wyvern-3. 

 “O objetivo é o sul. Agora é o momento para uma viagem!” 

 Sempre que o Wyvern batia as suas asas, Weed subia mais e mais alto no céu. 

 A luz do dia foi desaparecendo atrás e eles voaram no céu noturno entre as estrelas 

espalhadas. 

 Kureungreung-kwagwagwang! Kwangkwang! 

 Eles voaram para dentro de uma área onde um monte de nuvens subitamente se 

acumularam, nas quais a chuva caía torrencialmente e trovões colidiam. 

 Na chuva fria, o corpo de Weed e dos Wyverns ficaram encharcados. 

 A chuva frustrantemente continuo a cair sobre algumas aldeias e castelos iluminados e sem 

nomes. 

 O corpo exuberante de Weed inclinou-se à vontade do vento, enquanto a chuva estava 

agitando a superfície do rio. 

 O rio subiu e inundou para lá e para cá em um lugar onde pescadores se reuniam. 

 Membros de grupos de caçada, bem como aventureiros individuais podiam ser vistos 

correndo através das pradarias. 

 Hanttam. Hanttam. 

 Weed estava costurando enquanto sentava sobre o dorso do Wyvern. (NT = Nota Antonio: 

Marrento) 

 Ele estava criando novas armaduras para os Wyverns pela reciclagem do couro de lobo 

rasgado que eles estavam usando. 

 Ele estava trabalhando duro sem se importar com o romantismo do esplendor da mãe 

natureza. 

 Apenas Weed poderia entender o seu sentimento. 

 ‘Não há necessidade de ser precipitado, trabalhando duro por cada etapa do processo e o 

número acumulará tornando esta uma viagem alegre! O verdadeiro prazer, não como aqueles que 

eram felizes de forma falsa, focados sobre aquelas bonecas durante 10 anos (NT = Nota barafael: 

parece que Weed está se referindo a época de trabalho escravo em que ele trabalha em fábricas - 

créditos ao usuário Vashc). A excitação é semelhante ao bater do meu peito nesta alta altitude. 

Desta forma, no tempo em que eu trabalho duro, eu fico realmente inconsciente da hora’. 



 O temperamento inato outorgado, que foi aperfeiçoado através das experiências 

acumuladas. Neste momento, ele estava tendo prazer com as etapas das tarefas trabalhosas! 

 “Este é o Castelo Mubain?” 

 Weed subiu vertiginosamente sobre as costas do Wyvern. 

 No chão, um castelo com torres pontiagudas e muros enormes podia ser visto. 

 O castelo, que era atualmente ocupado pelo Lorde Crescendo, da Guilda Black Serpent!! 

(NT = Serpente Negra) 

 Não era a capital de um reino, mas muitos usuários tinham se reunido nas grandes 

metrópoles. O número de usuários era inigualável, mesmo para aqueles dos Reinos de Rosenheim 

e Seraborg. Mubain era algo comparável à Somren, a Cidade da Liberdade (NT = Nota barafael: 

Onde a Igreja de Freya tem a sua principal sede). 

 “Mestre, é aquele lugar o destino?” 

 Wyvern-3 perguntou enquanto batia as suas asas vigorosamente. 

 Weed sacudiu a sua cabeça. 

 “Não. Nós só temos que ir um pouco mais e nós chegaremos lá”. 

 “Tudo bem, Mestre”. 

 Wyvern-3 continuou. 

 Eles passaram por Mubain, junto com várias outras cidades e castelos, mas Weed não lhes 

disse para descer àqueles locais. 

 ‘O segredo da Habilidade de Esculpir. Se eu for pela revelação da Deusa Freya, eu poderia 

estar certo se eu apenas for lá sem verificar as cidades dos homens’. 

 Ele pensou que seria inútil se ele parasse para investigar, de modo que ele queria ir 

diretamente para o local que inicialmente ele assumiu ser o correto. 

 Eles voaram por mais três horas. 

 Cerca de 5 horas se passaram desde que eles sobrevoaram o Castelo de Mubain. 

 “É... é difícil, Mestre. Me substitua por algum outro até chegar lá”. 

 “Só espere”. 

 “Quan... quanto tempo até lá...” 

 “Estamos quase lá”. 

 Wyvern-3 estava se agitando com a sua força quase acabando. 

 As pontas de suas asas estavam tremendo fortemente, informando-o de que a exaustão 

estava atingindo o seu máximo. 

 Esta pode ser a primeira vez que o poder das asas do Wyvern estava preste a falhar. 

 Mais duas horas se passaram e Wyvern-3 estava essencialmente suplicando: 

 “Mestre, por favor, vamos fazer uma pausa!” 

 “Nós estaremos lá em breve”. 

 Outra hora se passou. 

 “Eu... eu estou realmente cansado... então... outro irmão pode mudar de lugar comigo, 

mestre?” 

 Os outros Wyverns estavam voando a uma certa distância de onde eles estavam. A partir 

do momento que Wyvern-3 ficou cansado, eles se distanciaram antecipadamente com esta situação 

específica em mente 

 A inteligência dos Wyverns quando chega a este ponto, era excelente. 

 Quer eles fossem cavalos ou Wyverns, a aceleração momentânea deles era extremamente 

rápida, mas a resistência deles era bastante baixa. Além da duração do voo, eles seriam duramente 

pressionados a manterem-se flutuando enquanto carregavam Weed. 



 “Irritante. Se é apenas um pouco mais, por que você está tornando isso uma complicação 

tão grande para chegar lá?” 

 O tom que transmitia essa afeição foi seco! 

 Se Weed não fosse a figura paterna para ele, Wyvern-3 já teria traído Weed. 

 Essa é a razão do porquê as crianças aguentam a hipocrisia de seus pais. 

 Então Wyvern-3 aguentou um pouco mais e gentilmente perguntou novamente: 

 “Mestre, quanto falta agora?” 

 “Agora, nós só temos que ir um pouco mais”. 

 “…..” 

 Weed cuspiu cruelmente palavras indiferentes. 

 Se fosse apenas ‘mais um pouco’ então eles teriam chegado assim que passaram das 

proximidades de Mubain. 

 A partir de então, eles voaram por mais quatro horas. 

 As montanhas e as faixas montanhosas no chão eram enormes. 

 Densas florestas com muitas árvores, túneis perfurados no lado das montanhas e anões que 

não tinham dificuldade cruzando as referidas montanhas podiam serem vistos. 

 O cenário da montanha verde brilhante, que podia ser visto a partir do céu era de tirar o 

fôlego, mas a óptica de Wyvern-3 havia a muito tempo mudado para o amarelo. 

 “Ufa, apenas mais 2 horas agora e nós estamos lá”. 

 “…..” 

 

*** 

 

 Ao contrário dos outros reinos que estavam sobre as planícies ou ao lado de um rio, o Reino 

de Thor era anormalmente alinhado ao longo de três faixas montanhosas. 

 Montanha Norn, Montanha Ulta e Montanha Saigorn. 

 O reino que cresceu ao lado dos anões durante 600 anos. 

 O reino daqueles com especializações extremamente dominantes. 

 Ouro, Prata, Platina, âmbar, Safira, Jade, Diamante, Malaquita, Quartzo Rosa, Ametista, 

Rubi, Opala e incontáveis outras gemas, bem como minerais tais como Ferro, Cobre, Bronze e 

Mithril. 

 A partir destes, junto com o refinamento dos Anões e as habilidades de esculpir, eles eram 

fabricados de forma condizente com a notoriedade do Reino de Thor. 

 Desde o nascimento, era dada a habilidade de Artesanato para os Anões e, devido ao fato 

de que eles tinham abundância em metais, muitos se tornaram Ferreiros que criavam espadas e 

armaduras. 

 As mercadorias que eram feitas pelos Anões podiam ser vendidas em qualquer lugar por um 

preço elevado sem precisar dizer uma única palavra e elas até mesmo distribuíam uma experiência 

adicional de comércio. 

 Por essa razão, os comerciantes nunca deixavam de visitar o Reino de Thor. 

 No entanto, os anões do Reino de Thor não sentiam nem mesmo uma fraca euforia. A única 

e agonizante falha deles. 
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