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CAPÍTULO 4 - O Comandante dos Tremores 

 

 Weed decidiu comprar a estátua do Morcego Vampiro da Caverna Shaspin. 

 O dono da loja a vendeu por uma ninharia. Contudo, o preço não chegou a cobrir o valor dos 

rubis. 

 “É apenas 3 moedas de ouro. Eu espero que você ajude Gudolph a alcançar os seus 

sonhos”. 

 Como resultado de Weed ter tecido o conto sobre a escultura, o dono da loja começou a 

favorece-lo ainda mais. 

 “Eu não sabia que as suas esculturas seriam tão boas. Eu comprarei com prazer as 

esculturas que você fizer pelo dobro do preço nesta loja”. 

 Duas vezes o preço normal era extravagante. 

 Se isso vier a acontecer, ele ainda faria um lucro significativo, mesmo após dedução do custo 

dos materiais utilizados. 

 Ele poderia ser capaz de viver apenas da criação de esculturas. 

 “Você tem certeza que pode se dar ao luxo de comprá-las a esse preço?” 

 Weed perguntou educadamente. 

 A atitude arrogante de Weed desapareceu rapidamente no momento em que o proprietário 

da loja se ofereceu para pagar o dobro do preço inicial.  

 “É duas vezes tanto barato quanto o preço médio. Art Hand, por outro lado, se você fizer 

obras baratas como esta, eu não irei lhe perdoar!” 

 “Eu não sou um escultor tão bom, eu ainda tenho muitas coisas para aprender. Obrigado, 

mas você não precisa me elogiar." 

 Weed disse modestamente. 

 A humildade é sempre uma virtude. Mesmo se esse fosse o caso, o proprietário da loja 

realmente queria interromper a conversa, mas ele seria castigado por pelo menos três dias. 

 “Como eu poderia não compreender os sentimentos de um artista”. 

 “.....” 

 “Os artistas têm o hábito de subestimar a si próprios. Eu tenho a convicção e o orgulho como 

um lojista de comprar as suas esculturas pelo preço correto. Eu aprecio elas. Você ficaria feliz em 

vender as suas esculturas em minha loja”. 

 “.....” 

 Weed comprou a escultura do Morcego Vampiro Shaspin e, subsequentemente, ele recebeu 

uma nova missão. 

 *Ttiring!* 

 

 

Os Morcegos Vampiros da Caverna Shaspin. 

Vingue-se sobre os Morcegos Vampiros, os quais roubaram a vida do mestre anão artesão, 
Gudolph. 

Os anões guerreiros são obrigados a participar na luta. 

O anão que receber a vontade de Gudolph não deve morrer. 

Dificuldade da Missão: B 



Recompensa: A honra dos anões. 

Limite da Missão: 
A participação dos anões é obrigatória. 

Missão forçada relacionada à raça. 

 

 Weed foi surpreendido pela incumbência. 

 Naquele momento, todos os anões presentes em Kurueso receberam uma janela de 

mensagem contendo as informações a respeito da missão. 

 

Por favor ajude o sucessor do anão Gudolph a lutar contra os Morcegos Vampiros na 

Caverna Shaspin para recuperar as esculturas de Gudolph. 

Você deve ajudar e, se você não desejar participar da missão, você será expulso de 

Kurueso. Os anões serão hostis com você. 

 

 Os anões têm uma enorme quantidade de orgulho em sua raça. No caso de você não jurar 

vingá-lo, os anões não iriam tratá-lo como um dos seus. 

 “Eu quero participar”. 

 “Nós conquistaremos os Morcegos Vampiros da Caverna Shaspin”. 

 Os anões guerreiros juraram e aceitaram a missão o mais rápido possível. Eles exclamaram: 

 “Localizem o sucessor de Gudolph da missão sobre as esculturas!” 

 “Quem é o sucessor?” 

 “Nós somos um grupo de anões guerreiros. Por favor lidere o caminho”. 

 O Reino de Kurueso se tornou agitado. 

 Todos estavam espalhados, gritando e procurando por Weed 

 

*** 

 

 A conquista da Caverna Shaspin! 

 Os anões guerreiros correram loucamente tentando reunir suprimentos e finalizar os 

preparativos. 

 Os anões ferreiros emprestaram as suas armas e armaduras excedentes. 

 “Use isso bem e devolva ela posteriormente”. 

 “Que a sua missão seja bem-sucedida”. 

 Os anões em Kurueso mostraram uma reação favorável. 

 Ao contrário de outras cidades, Kurueso tinha um número menor de usuários. Os anões 

ferreiros ou guerreiros não tinham consideração elevada pelo trabalho de outras pessoas. 

 “Missões de raça... comparada a dos humanos e de outras espécies há muitas 

possibilidades, isso é uma coisa maravilhosa, você não acha?” 

 “Uma missão para os anões escultores, que surpresa!” 

 Herman (NT = Nota barafael: Herman é o anão usuário de 40 e poucos anos que apareceu 

no último capítulo junto com a elfa Pin, os quais acompanharam toda a aquisição da missão por 

Weed e que aparentavam saber muito) também tinha chegado. Ele veio correndo enquanto 

segurava um monte de armas. 

 “Eu fiz armas. A maioria são abominações, mas você pode pedir emprestado tantas quantas 

você necessitar”. 



 Em sua mente, elas eram abominações, mas eram realmente superiores as que os outros 

anões artesões faziam. 

 “Mesmo que nós tenhamos nos encontrado em Kurueso desta forma novamente, eu acho 

que você não terá tempo para gastar comigo”. 

 “Não importa, talvez outra hora”. 

 “Isso soa bem, em qualquer caso algo grande aconteceu. Esta é uma missão a partir de um 

Escultor”. 

 Weed reuniu-se com os outros anões artesãos. 

 Exper e Bambi eram considerados como uns dos 5 artesãos mais famosos. Herman também 

era um deles. 

 Através de um representante, Fabio também doou algumas armaduras que ele criou. 

 A armadura que foi apresentada era limitada ao nível 200, o que era um nível suficientemente 

baixo para Weed vestir e não havia limitações de classe. 

 “Eu ficarei com as coisas que eu normalmente uso”. 

 Um equipamento de proteção especial para a batalha que não foi feito exclusivamente para 

a defesa! 

 Embora o nível máximo fosse baixo e possível de se usar sem uma grande quantidade de 

força, a armadura era extremamente pesada, o que reduzia a agilidade. Isso o frustrou e também o 

fez parecer com um hipopótamo gordo. 

 Ele acreditava que uma forte armadura e uma forte resistência mágica eram essenciais para 

sobreviver. 

 Weed sacudiu a cabeça. 

 “Isso não será necessário”. 

 “Huh?” 

 “Eu não morrerei”. 

 A verdade era que morrer seria uma grande catástrofe. É claro, a sua transformação 

escultural seria desfeita e ele seria revivido através do poder de rejeitar a morte! 

 Na visão dele, os anões guerreiros estariam em um rebuliço, porque ele não era outro senão 

Weed. (NT = Nota Antonio: O Deus da Guerra!!!) 

 ‘O velho anão Gudolph deixou coisas para trás’. 

 Porém, graças ao Gudolph, ele tinha aprendido as localizações e padrões de ataque dos 

Morcegos Vampiros na Caverna Shaspin. 

 Ele não estava disposto a correr riscos. 

 

*** 

 

 “Vamos marchar”. 

 Ao entrar na caverna, Weed andou com passos largos, como se ele estivesse em um 

passeio. Os anões guerreiros ficaram admirados. 

 “Art Hand, você ficou louco?” 

 “Você bebeu uma dúzia de copos de alguma cerveja de alta classe?” 

 Os anões ficaram preocupados. 

 A fim de que a incumbência fosse bem-sucedida, Weed deveria sobreviver. 

 A missão deles era lutar sob a liderança de Weed! 

 No entanto, visto que o líder deles era inexperiente, a confiança dos anões oscilou. 

 Porém, Weed sabia exatamente onde os Morcegos Vampiros estavam localizados. 



 Dentro da caverna vazia os anões vagaram ao redor. 

 Quando ele estava acerca de 500 metros de distância do ninho dos Morcegos Vampiros, 

Weed ergueu a sua mão. 

 “É aqui”. 

 “Huh? O que você quer dizer?” 

 Um anão guerreiro chamado Bindel perguntou. 

 Já que ele tinha experiência em mais de quatro tipos diferentes de armas e tinha dominado 

várias habilidades de combate, ele era o melhor guerreiro dos anões lá reunidos. 

 “A batalha acontecerá aqui”. 

 “O que você quer dizer? Onde estão os monstros?” 

 Weed respondeu claramente: 

 “É claro que eu trarei a batalha para cá”. 

 Naquele momento, os rostos de todos os anões guerreiros começaram a franzir a testa. 

 “Isso é tolice, todos nós somos especialistas em batalha, deixe-me assumir a liderança a 

partir daqui”. 

 “Você pode apenas encontrar um lugar seguro e descansar lá”. 

 “Você não sabe nada sobre os movimentos rápidos dos morcegos vampiros, tsk tsk! Além 

disso, nós somos guerreiros e não trouxemos qualquer arco”. 

 A partir de então, os anões não mostraram qualquer respeito a Weed. A confiança entre ele 

e os anões havia sido quebrada. 

 ‘Eu atrairei todos os monstros do fundo e nós veremos como todos vocês lutarão!’ 

 Caçar morcegos vampiros era muito mais difícil do que monstros comuns, portanto a caçada 

não era simples. Era importante ter experiência em pelo menos uma dúzia de diferentes tipos de 

caçadas, com vários monstros diferentes. 

 No entanto, todos os anões tentaram ignorar Weed. 

 Weed tirou a Faca de Esculpir de Zahab e cortou o seu braço. 

 “O que você está fazendo?” 

 Bindel gritou. 

 Todos os anões que não o tinha escutado pensaram que ele estava tentando cometer 

suicídio! 

 Se Weed morresse, a incumbência falharia. Se a missão viesse a falhar, os anões 

experimentariam uma grande perda em relação a todos os equipamentos que eles compraram. 

 Os anões foram surpreendidos quando Weed disse silenciosamente: 

 “Tropa de anões preparar para a batalha!” 

 “Huh?” 

 “Você, o que você está dizendo?” 

 Sentindo-se frustrado, Weed explicou rapidamente:  

 “O ninho dos morcegos vampiros está acerca de 200 metros de distância. Porém, se houver 

qualquer cheiro de sangue dentro de um raio de 600 metros eles o perceberão como alimento”. (NT 

= Nota barafael: kkkk bando de anão burro, Weed tem que desenhar as coisas) 

 “.....” 

 “O comprimento da caverna varia de acordo com os caminhos sinuosos, mas a partir daqui 

é um caminho direto para eles. Eles não são capazes de usar a sua velocidade por causa da baixa 

altura do teto e das estalactites. Anões Guerreiros, preparem-se para a batalha!” 

 A assertividade de Weed fez os anões sacarem as suas armas mais uma vez e se 

prepararem para a batalha. 



 'O que diabos são os sons que acabei de ouvir?’ 

 ‘Os morcegos vampiros parecem estar se aproximando…’ 

 Chwalalalalalag! 

 Um bando de morcegos vampiros voou através da escuridão. 

 “Eles realmente vieram”. 

 “É o inimigo!” 

 Os anões guerreiros que estavam preparados para a batalha, violentamente atingiram os 

morcegos com machados e martelos, enquanto os morcegos resistiram. 

 No entanto, por causa de suas asas especializadas e da utilização da escuridão da caverna, 

os morcegos vampiros foram capazes de surpreendê-los. Aqueles que não foram desviados, 

agarraram-se a seus inimigos. 

 Embora a magia sagrada dos sacerdotes tivesse causado algum dano, eles infelizmente não 

tinham força ou equipamentos de defesa suficientes para fornecer o apoio adequado. 

 Em razão dos guerreiros terem alta força física e vitalidade, junto com as armaduras 

defensivas de alta qualidade, fez com que eles acreditassem que estavam a salvo dos morcegos 

vampiros, os quais atacavam em bando. 

 Então, Weed soltou um grito explosivo: 

 “Mudar a formação, conceito de cinco colunas!” 

 *Kwakwakwakwakwang!* 

 O Lion´s Roar (NT = Nota barafael: Rugido de Leão) ecoou dentro da caverna! 

 

A Moral subiu em 276.  

Todo o estado de confusão foi eliminado.  

Sorte aumentou em 6. 

 

 Cada anão estabeleceu um grupo e lutou ao mesmo tempo que a mensagem apareceu. 

 A moral em um grupo era importante. Quando a moral está baixa, ela afeta os danos e os 

ataques mágicos. 

 Devido à moral ter sido duplicada, o estado de confusão a partir do ataque dos morcegos foi 

embora e a sorte também tinha aumentado! 

 “Formação de cinco colunas!” 

 Weed estava gritando as mesmas palavras com frequência. 

 Embora os efeitos da habilidade não acumulassem, isso criou um barulho tremendo. 

 As mesmas palavras ecoaram em toda a estreita caverna. 

 “Formação de cinco colunas!” 

 “Fiquem em grupos de 5, rápido!”  

 Apesar deles estarem no meio da batalha, os anões ficaram juntos em grupos de cinco. A 

razão pela qual eles seguiram os comandos de Weed foi porque eles não sabiam o que ia acontecer. 

 Os veteranos e experientes anões guerreiros foram surpreendidos com este 

desenvolvimento. 

 “Ele está usando uma habilidade para comandar um grupo de cavaleiros, não está?” 

 “O efeito dessa habilidade... eu nunca ouvi falar de uma habilidade que aumenta a moral de 

um grupo”. 

 Enquanto estavam em grupos de cinco lutando na estreita caverna, os anões guerreiros logo 

perceberam. 



 ‘Há uma grande diferença’. 

 Contudo, não foi fácil formar grupos de cinco no meio da batalha, pois eles não tinham a 

experiência de fazê-lo. No entanto, quando eles se reagruparam e lutaram como uma unidade, suas 

proezas de ataque melhoraram ao invés de quando estavam lutando individualmente e a batalha 

passou suavemente. 

 O tamanho dos grupos poderia ser alterado com base no tamanho da área em que eles 

lutavam. Às vezes, seriam quatro pessoas e, algumas vezes, seriam seis. 

 Toda vez que eles entravam em suas formações de batalha, Weed usaria o Lion´s Roar. 

 “Terceira coluna avance, segunda coluna fique em suas posições!” 

 A coluna que estava liderando sabia que os morcegos vampiros estavam a três passos à 

frente deles. Em seguida, o espaço entre as colunas surgiu. 

 Os morcegos vampiros tinham como alvo o anão mais distante da coluna principal. 

 “Segunda coluna, cubra a coluna principal!” 

 Os anões da segunda coluna brandiram as suas armas contra os morcegos vampiros que 

vieram em bando. 

 Durante a batalha, a prioridade mais alta dos guerreiros era assegurar a segurança de seus 

aliados! 

 Os comandos eram fáceis de seguir, tudo graças a afinidade dos anões. 

 “Três pessoas da coluna principal, sigam em frente e fechem as lacunas abertas, segunda 

coluna avance e terceira coluna se mantenha em sua posição atual!” 

 Os anões logo perceberam que a situação tinha uma natureza repetitiva e sabiam como lidar 

com isso. Era importante manter as suas formações e permanecerem unidos enquanto lutavam 

contra os morcegos vampiros. 

 Os anões foram capazes de lutar apropriadamente por causa de seus aliados prestativos 

que os apoiaram, além de serem capazes de manter a formação e a calma. 

 Aqueles que foram feridos, fugiram dos morcegos vampiros para serem curados e, uma vez 

que estivessem curados, eles voltavam para a batalha. 

 Com a formação que Weed criou, foi mais fácil de lutar contra os morcegos vampiros. 

 Contudo, eles não foram capazes de se defender contra aqueles que voaram acima deles e 

passaram pela coluna 6 para derrotar a coluna 7. 

 A escuridão da caverna não tinha nenhuma desvantagem para os morcegos vampiros e, por 

causa da natureza deles, eles eram permitidos a se agarrarem no corpo das pessoas muito bem. 

Ao fazerem isso, eles criavam ansiedade em direção aos anões guerreiros restantes.  

 ‘Nós podemos ganhar, se lutarmos duro’.  

 ‘Lute para ganhar’. 

 Os olhos dos anões brilhavam como lanternas, enquanto eles empurravam para frente com 

a energia recém descoberta. 

 “Avancem. Quebrem a linha inimiga!” 

 Os anões rapidamente moveram os seus pés. 

 *Ttadadadadag!* 

 A formação em coluna lutou a uma velocidade constante contra os morcegos vampiros. 

 Um arrepio percorreu as espinhas dos anões. 

 Esta era uma batalha que eles nunca tinham experimentado anteriormente! 

 Era comum para cinco ou seis pessoas se unirem como um grupo. Contudo, era difícil formar 

um grupo enquanto havia centenas de anões que lutavam juntos em uníssono. 

 Tomando uma posição coletiva e combatendo os enxames de morcegos vampiros, eles 

sentiram um enorme sentimento de orgulho de si mesmos. 



 A excitação subiu em seus corpos e eles encontraram batalhas emocionantes e divertidas. 

 Weed dava comandos habilmente. 

 “Se apressem!” 

 Ele lhes disse para aumentar o ritmo. 

 ‘Depressa, depressa, depressa’! 

 Os anões repetiam estas palavras para si mesmos para manterem seu ritmo enquanto 

empunhavam as suas armas. 

 Os morcegos vampiros, que correram para o grupo que estava liderando, foram derrotados. 

Porém, alguns voaram por eles e se dirigiram para a terceira e quinta colunas. Eles tiveram sorte 

que os morcegos morriam em um golpe.  

 Apesar de tudo isso, eles experimentaram algumas perdas. 

 Weed usou o Lion´s Roar novamente para aumentar a moral dos grupos e, com o aumento 

na moral, os anões atacaram os morcegos. 

 “Apressem-se!” 

 “Depressa!” 

 “Depressa!” 

 “Depressa! Depressa!” 

 Os anões falaram em uníssono enquanto corriam. 

 Esta foi a batalha mais emocionante que eles já tiveram! 

 Eles não sabiam que tinham de lutar em uma caverna escura e estreita. Eles nunca tinham 

lutado assim antes. 

 “A partir da primeira para a terceira coluna, mantenham-se ao lado esquerdo e direito da 

caverna. Quarta coluna, ignorarem todo o resto e avancem. Grupo principal atual, vá junto com a 

força principal e mantenham-se em torno da retaguarda!” 

 Os anões estavam inicialmente preocupados sobre como a formação deles seria. Já que 

eles estavam lutando contra enxames de morcegos vampiros, eles experimentaram uma grande 

perda de estamina e a vitalidade deles diminuiu imensamente. Contudo, em razão deles não 

quererem expressar seus desconfortos, eles decidiram aguentar tanto quanto podiam a fim de 

continuar com as batalhas emocionantes. 

 Eles se moveram obedientemente porque a formação inteira de batalha poderia ser 

destruída se a linha de frente da coluna entrasse em colapso. 

 No entanto, como se Weed pudesse ler as mentes dos anões que estavam na vanguarda 

da batalha, ele substituía os seus sentimentos de preocupação. 

 Os anões, depois de lutarem na linha de frente, eram movidos e levados aos lados da 

caverna e trocavam olhares com os anões que estavam passando para ir à batalha. 

 ‘Muito bom’. 

 ‘Bom trabalho’. 

 Seus olhos estavam cheios de confiança! 

 Os corações de todos os anões estavam se tornando unidos como um só. 

 “Poder completo!” 

 As unidades da linha de frente foram alteradas, assim como os comandos de Weed. 

 Depois disso, os anões passaram pelo enxame de morcegos vampiros e os exterminaram. 

 O tamanho da comunidade de morcegos vampiros da Caverna Shaspin era enorme. 

 ‘Se tivéssemos lutado normalmente, nós teríamos nos debatido’. 

 ‘Mesmo alterando apenas a formação de batalha poderia nos deixar, grupos compostos 

apenas por soldados e guerreiros, lutar desta forma’. 



 A verdade que os anões tinham aprendido veio através de ideias chocantes. 

 Ao trocar, pela quinta vez, as unidades da linha de frente, eles romperam através do enxame 

de morcegos vampiros. 

 Os anões ainda tinham mais do que força suficiente. Isso porque os anões que estavam na 

linha de frente ainda tinham uma reserva de força devido a troca de unidades prematura. 

 “Todo mundo, meia volta”. 

 Os anões se viraram sem hesitação. É claro que Weed estava atualmente com controle 

completo, visto que eles foram capazes de testemunhar os efeitos dos comandos de Weed e a 

disponibilidade deles para se defenderem, naturalmente, aumentou. 

 “Investida!” 

 Assim como antes, eles investiram através dos morcegos vampiros matando cada um. 

 Depois da batalha, o grupo pegaria a pilhagem que caía ao longo do caminho deles e, 

repetidamente, o fariam da mesma forma depois de cada batalha. Logo em seguida, o anão 

chamado Bindel perguntou a Weed: 

 “Como devemos distribuir a pilhagem?” 

 Originalmente, o grupo que recebia a maior parte da experiência tomaria conta da pilhagem. 

No entanto, durante a batalha, eles tiveram que se dividir continuamente em grupos diferentes e 

entrar em formação, o que tornou as coisas complicadas. 

 Além disso, quando se trata da raça dos anões, existem muitas características que não 

podem ser negligenciadas. Os anões eram gananciosos por natureza, portanto Weed teve que vir 

com uma ideia e disse a eles: 

 “Você pode pegar a pilhagem por si próprio. No entanto, no caso de você pegar mais do que 

você pode gerenciar, se a sua velocidade de movimento diminuir ou a sua capacidade de combate 

padecer, eu tomarei medidas para removê-lo forçadamente do local”. 

 “.....” 

 “As batalhas nesta caverna serão travadas da mesma maneira que antes e continuarão até 

que vocês estejam cansados de lutar. É por isso que é bom para vocês saquearem com moderação, 

de modo que a sua capacidade de combate e velocidade de movimento não sofram”. 

 Com isso, os anões acenaram suas cabeças. 

 Era melhor saquear a pilhagem moderadamente, do que ser inutilmente ganancioso e se 

tornar assediado por sua própria equipe, pois eles lutarão incessantemente uma inumerável 

quantidade de batalhas tais como estas e não haveria mais oportunidades para saquear mais tarde. 

 

*** 

 

 A caçada aos morcegos vampiros da Caverna Shaspin! 

 À medida que os anões soldados e guerreiros desenvolviam mais e mais experiência de 

combate, eles se tornavam mais eficientes. 

 “Mais rápido! Mais rápido! Mais rápido!” 

 “Adiante, ataquem!” 

 “Esmaguem todos eles!” 

 Os anões varreram o interior da caverna com um fervor insano. 

 O principal habitat dos morcegos vampiros!  

 As cavernas escuras e estreitas, a partir das quais os humanos, de forma óbvia, e até mesmo 

os anões se acovardavam. 

 Havia ruídos crescentes e estes eram provenientes da terra como se ela fosse uma caverna 

completamente diferente. 



 Até agora ninguém nunca tinha experimentado nem imaginado tal batalha. 

 Alguns dos anões compartilharam abertamente a sua alegria. 

 “Se tudo isso for colocado nos fóruns de Royal Road, provavelmente haverá muita 

empolgação”. 

 “Provavelmente, transformaria as coisas de cabeça para baixo”. 

 Os altamente habilidosos anões soldados e guerreiros de Kurueso. Havia alguns usuários 

que foram capazes de entrar no Hall da Fama. Esses usuários também estavam esperando por sua 

chance de fazer o upload do vídeo. 

 Weed não estava preocupado com isso. 

 Ele não podia monopolizar o vídeo da incumbência, visto que todos eles estavam fazendo a 

missão. Além disso, Weed estava em uma situação onde ele não poderia tornar a sua conta pública. 

 Se ele tornasse conhecido o fato de que ele estava liderando as pessoas na forma de um 

anão, então o segredo de seu trabalho e de sua habilidade Shape Shifting Sculpture (NT = Nota 

barafael: Metamorfose/Transformação Escultural) seria revelada ao público! 

 Weed decidiu saquear apenas os itens importantes. 

 ‘Hm, estas lágrimas dos morcegos vampiros… eu acho que elas podem ser reagentes 

importantes para as classes mágicas’. 

 A fim de não ficar sobrecarregado, ele apenas selecionou e pegou a pilhagem leve e valiosa. 

 Para os outros, se a distribuição da pilhagem fosse um problema, eles geralmente recorriam 

ao perigo de descartar os itens completamente. 

 As palavras de Weed aumentavam constantemente o seu controle e autoridade. 

 Os anões tinham que estar atentos a Weed. 

 Todavia, já que ele era um escultor, ele não tinha que participar das batalhas e os outros 

anões pensavam bem dele. 

 ‘Quanto pode um escultor ser capaz de pegar mesmo se ele tentar?’ 

 ‘Ele se distinguiu amplamente em batalha e é verdade que nós estamos todos nesta missão 

graças a ele... eu sinto um tipo de pena dele, já que o seu lucro será muito pequeno’. (NT = Nota 

barafael: kkkk mal sabem eles que ele ganhará os direitos de uma mina de rubi) 

 Ele ainda recebeu alguma simpatia. 

 Shyashyashyashyashyashyak! 

 Contudo, todo esse tempo eles não sabiam que Weed estava estocando uma enorme 

quantidade de pilhagem em seus bolsos secretos, mais do que a quantidade que poderia caber em 

sua mochila! 

 A diferença entre a perspectiva de Weed e a deles era enorme. 

 Observando os anões, que normalmente saqueavam muito e juntavam a pilhagem algumas 

vezes, fez parecer como se eles fossem extremamente gananciosos. 

 Enquanto isso, Weed mal olhava sobre toda a pilhagem. 

 *Ttoleuleug* 

 Embora naturalmente girando seus olhos, ele nem sequer olhou para as áreas onde as 

pilhagens baratas estavam. 

 Enquanto parecesse estar dando um tempo considerável para os outros anões saquearem, 

ele selecionou e acumulou uma grande quantidade de saques valiosos quando a concentração dos 

anões estava baixa. 

 Mesmo nesse caos, a velocidade da batalha não caiu e, no interior, o fim da Caverna Shaspin 

estava à vista. 

 “Aqui está!” 

 Um anão que estava na liderança gritou depois de descobrir o cadáver de um anão. 



 Weed encontrou um cadáver que estava seco como uma múmia depois de ter seu sangue 

drenado pelos morcegos vampiros, bem como o último broche de rubi que Gudolph havia feito. 

 Ttiring! 

 

Você descobriu o broche de rubi de Gudolph. 

 

 Weed se virou e falou: 

 “Está completa. Vamos retornar para Kurueso agora!” 

 Os anões soldados e guerreiros tinham completado com sucesso a missão. 

 

*** 

 

 Eles acharam uma anã com o nome de Jena em Kurueso e deram para ela o broche de rubi. 

 Já que Weed era o líder responsável por isto, os outros anões se juntaram ao seu redor e o 

observaram. 

 “Isso acabou completamente e, infelizmente, Gudolph... ele a amava demais e, no fim, ele 

deixou isso para você”. 

 “Heu-heuk!” 

 A anã fêmea Jena recebeu o broche de rubi e soluçou. 

 “Gudolph e pensar que você morreu desta maneira…” 

 Ttiring! 

 

Missão Concluída: 

O sonho de Gudolph.  

O maior sonho do anão artesão Gudolph foi realizado. 

Visto que você se vingou sobre os Morcegos Vampiros e entregou o broche de joias para 

a jovem Jena, ele pôde descansar em paz. 

Fama aumentou em 120. 

Sua familiaridade com os anões de Kurueso aumentou em 10. 

Você se tornou o mais favorável e confiável anão para Jena. 

Você subiu de nível. 

Você subiu de nível. 

 

 A janela apareceu para os outros anões, deixando-os saber do sucesso da missão. Weed 

olhou para Jena com um olhar de lamentação. 

 ‘Ninguém sabe como é doloroso para aqueles que são deixados para trás... Até que eles 

experimentem por si próprios’. 

 A tristeza que experimentou depois da morte de seus pais. 

 Seus pais não poderiam ter descansado em paz após a partida, enquanto estavam deixando 

seus filhos para trás. 

 Jena se levantou enquanto enxugava as suas lágrimas. 



 “Eu não deveria estar aqui assim. Gudolph não queria que eu estivesse simplesmente 

chorando desta forma”. 

 “Então?” 

 “Este broche de joias é a prova de que ele propôs casamento para mim e, enquanto eu viver, 

eu serei conhecida como a esposa de Gudolph”. 

 As mulheres dos anões tinham um lado difícil para eles. 

 Jena falou com um sorriso. 

 “A mina de rubi da Caverna de Shaspin que Gudolph descobriu provavelmente destinar-se-

á como um presente para você. Eu rezarei para que você seja capaz de desenterrar alguns belos 

rubis enquanto desenvolve a mina”. 

 

Você adquiriu os direitos de desenvolvimento da Mina de Rubi da Caverna de Shaspin. 

 

 Ele adquiriu os direitos de desenvolvimento da Mina de Rubi! 

 

*** 

 

 Weed registrou a mina no Escritório de Administração. 

 Mina de Rubi de Art Hand na Caverna de Shaspin. 

 Ele recrutou órfãos e soldados no escritório administrativo de Kurueso e planejava começar 

a escavar rubis a partir da Caverna Shaspin. 

 Embora ele tivesse que pagar 60% do valor dos rubis para empregar mercenários e para 

compensar as despesas pessoais e as taxas de segurança, ele ainda faria um enorme lucro. 

 Ele foi lentamente começando a partir do estabelecimento da ordem pública. Ele iria reduzir 

o emprego dos mercenários, de modo que o resultado líquido seria maior com o passar do tempo. 

 “Bom trabalho”. 

 “Este será lembrado como a conclusão mais rápida de uma missão nos últimos tempos. Se 

houver mais algum trabalho no futuro, nos chame a qualquer momento, mesmo se o salário for mais 

baixo”. 

 Surpreendentemente, os anões que participaram nas batalhas ficaram satisfeitos e se 

dispersaram. 
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