
Volume 14 

CAPÍTULO 10 - Os Viajantes do Deserto 

 

 Uma vez que Weed foi reconhecido como o Lorde de Morata, a janela de bate-papo da guilda 

se tornou muita ativa por um breve período. 

 Houve até mesmo 2~3 pessoas, que estavam à espreita, que vieram para cumprimentá-lo. 

Pin e Herman estavam chocados, dizendo que eles realmente não sabiam. 

 “Afinal, não há provavelmente muitas pessoas com seu nível em esculpir”. 

 Herman disse isto com um sorriso. 

 Em retrospectiva, era estranho que um excepcional anão escultor aparecesse subitamente. 

O mundo dos anões artesões é pequeno, por isso seria conhecido se qualquer anão talentoso 

viesse à tona. 

 Neste respeito, Herman também era incrivelmente famoso. Ele era um ferreiro, cujos gostos 

poderiam ser contados com apenas dez dedos, não apenas em Kurueso, mas em todo o Continente 

de Versalhes. 

 Embora ele não produzisse muitos itens, em razão dele derramar a sua alma para fazer 

apenas uma espada por vez, o seu nome ainda era amplamente conhecido. Ele era tão famoso que 

ele não ficava atrás em comparação com Weed. 

 “Você mudou o seu rosto e aparência em um santuário relacionado aos anões?” 

 “Como resultado, eu estou mais ou menos similar”. 

 Era possível receber uma bênção temporária a partir de um santuário e adotar a aparência 

de um anão. 

 Entretanto, esse método particular custa muito dinheiro e ele teria que fazer uma doação 

especial para os sacerdotes. Além disso, era um tipo especial de bênção, que não poderia ser 

recebida se a contribuição do jogador ao santuário fosse muito baixa. 

 “De qualquer forma, como é engraçado”. 

 Com uma risada, Herman terminou o assunto. 

 As pessoas na guilda Travelers of the Wilderness1 não investigaram ou incitaram por mais 

detalhes. Ao invés de fazerem perguntas para a saciar a curiosidade, eles decidiram apenas 

encobrir o segredo. 

 Embora a guilda estivesse envolvida principalmente em conversas pessoais, neste momento 

foi a vez de Weed ficar surpreso. 

 

Sabrina: Edwin. 

Edwin: Sim, senhora. 

Sabrina: Alguma vez você já caçou o Claude por si mesmo? 

Edwin: Muitas vezes. Sua seiva pode ser usada para produzir um agente de cura. 

 

 Claude é um monstro em torno do nível 380. 

 O medicamento feito a partir da seiva de um Claude poderia ajudar a recuperar uma lesão 

grave ao aplica-lo sobre ela, caso a pessoa repousasse. Embora o medicamento fosse pior em 

comparação com a magia de cura de um sacerdote, ele ainda era negociado em quantidades 

mínimas a preços elevados a cada dia. 

 No caso de um sacerdote morrer ou sofrer um grande ferimento durante a batalha, era uma 

boa ideia ter um medicamento reserva, apenas no caso de precisar. 

                                                           
1 NT = Viajantes do Deserto. 



 

Sabrina: Você acha que eu sou capaz matar um? 

Edwin: 
Sim, muito facilmente. Ele tem baixa vida, então você pode derrota-

lo imediatamente. Onde você está caçando agora? 

Sabrina: Caverna do Eco. 

Edwin: 
Chegar onde Claude está é a única parte problemática. Caçá-los não 

é tão difícil, você só tem que seguir em frente. 

Sabrina: Obrigada. 

 

 Embora isto fosse obvio só de olhar para Herman, o nível dos membros da guilda não era 

normal. Não havia quaisquer perguntas triviais normalmente feitas por iniciantes. 

 Mesmo após a verdade sobre Weed ser o Lorde de Morata ser revelada, houve apenas uma 

breve conversa e logo depois a surpresa desapareceu. 

 ‘Esta não parece ser uma guilda mediana’. 

 

*** 

 

 Lee Hyun acessou os foruns de informações da União dos Dark Gamers. Então, depois de 

um momento de hesitação, ele entrou na lista de discussão da guilda Travelers of the Wilderness. 

 “É sempre mais seguro estar do lado que esteja fora de perigo. Eu poderia estar muito bem 

informado sobre isso”. 

 Ele era um Dark Gamer e ele não poderia simplesmente relaxar e se divertir. Foi por isso 

que ele procurou informações sobre a guilda Travelers of the Wilderness. 

 

Guilda Travelers of the Wilderness 

Uma guilda fundada no Reino Armen durante os estágios iniciais de Royal Road.  

É conhecido que eles não asseguraram uma base especial em qualquer Reino depois de sua 
fundação.  

Como ela é uma guilda formada com apenas algumas pessoas, a identidade dos membros e seus 
números exatos não foram confirmados.  

Esta guilda não tem comprometimento em nenhuma guerra e não mostraram quaisquer 
atividades particularmente notáveis.  

Através de caçadas ocasionais, eles foram vistos derrotando monstros chefes muito fortes. Esta é 
uma guilda poderosa que não pode ser desconsiderada. 

Detalhes de Referência: 
Embora eles sejam classificados como tendo uma inclinação 

amigável, o nível dos membros da guilda é muito alto.  

Confiabilidade: Superior. 

Poder Financeiro: 
Estimado estar acima da média. 

Suas receitas fiscais não foram confirmadas. 

 

 Vendo como não havia qualquer informação detalhada registrada na União dos Dark 

Gamers, ela não era uma guilda que tinha muitas atividades. 

 “Mesmo assim, é um alivio que não haja nenhuma conversa ruim sobre eles”. 

 Lee Hyun também entrou no fórum de pedidos dos Dark Gamers. Pedidos de escoltas e 

caçadas, bem como para lutas em guerras ativas entre guildas estavam transbordando no fórum. 



 Embora o recrutamento de um Dark Gamer como um mercenário fosse extremamente caro, 

havia uma diversidade considerável de anúncios. 

 Normalmente, ele apenas vinha a esta sessão para entender a situação do Continente de 

Versalhes, ou para procurar informações sobre um pedido, mas hoje foi especial. 

 Ele veio fazer um pedido! 

 ‘Eu realmente tenho que ir tão longe para isso...’ 

 Depois de ficar temporariamente em conflito, ele começou a escrever. 

 

Título: Apresentação de um Pedido para Investigar uma certa Pessoa em Particular. 

Requerimentos: Mercenário de classificação ‘B’. 

Profissões: Assassinos, perseguidores e ladrões. 

Pedido de informação relativa a Mando e a sua mulher na cidade de Selchium, no Reino 

de Ritten2.  

Necessário levar mais do que três dias para observar a aparência e a natureza do alvo, 

bem como informações sobre a sua residência. 

Pagamento é de 5.000 moedas de ouro.  

Já que eu também sou um Dark Gamer, eu solicito um desconto de 20% em razão disto. 

Despesas de alimentação não estão incluídas! 

 

 Para um mercenário de classificação ‘B’, com uma profissão que pudesse usar habilidades 

de ocultação, a taxa oficial do pedido era de 5.000 moedas de ouro. No último momento, ele lembrou 

de pedir o desconto. 

 “Visto que não é um pedido perigoso, alguém provavelmente pegará o pedido se puder”. 

 Ele colocou a classificação de mercenário e fez um pedido impossível de se ler a menos que 

a pessoa fosse um Dark Gamer com a profissão aplicável. 

 Embora isto fosse algo que custaria pelo menos 4.000 moedas de ouro, ele queria fazer seu 

melhor para esculpir a filha de Mandol e de sua mulher. 

 Embora o dinheiro fosse extremamente importante, ele poderia ser juntado novamente. 

Então se ele não agisse honrosamente nessa questão, ele não seria capaz de fazer qualquer coisa 

com sinceridade. 

 “Eu preferiria ir na feira de amostra grátis encher minha barriga, do que correr e jantar no 

restaurante de alguém”. 

 Um leão não se digna a comer grama, não importa quão grande sua fome é. Com Lee Hyun 

era a mesma lógica! 

 

*** 

 

 A Igreja da Ressurreição, que capturou o Reino de Isoru. 

 Eles montaram uma construção de grande escala no Reino e começaram a construir templos 

para a Igreja da Ressurreição. 

 O poder da ressurreição e a força de Deimond e seus sacerdotes crescia de acordo com 

cada templo. Os espíritos demoníacos começaram a ganhar mais vitalidade e vigor e, logo depois, 

o Exército Ressuscitado tornou-se cada vez mais poderoso. 

                                                           
2 NT = Nota barafael: são as pessoas que pediram para Weed fazer a estátua da filha que havia morrido. 



 A partir deste ponto, cada igreja no Continente de Versalhes oferecia a mesma incumbência. 

 

- Existências que umedeceram estas terras da região Norte com sangue apareceram.  

Pare a trajetória deles. 

 

 A fim de completar a missão simultaneamente, os paladinos e sacerdotes se uniram na 

recém-nascida Força Expedicionária de Isoru! 

 “Eu salvarei meus irmãos do Reino de Isoru. É minha responsabilidade faze-lo”. 

 “É uma honra para um cavaleiro lutar tal batalha”. 

 As forças e as guildas que dominavam cada castelo se juntaram com segundas intenções. 

Eles ergueram seus exércitos, conspirando em capturar o abandonado e indefeso Reino de Isoru, 

assim que a Igreja da Ressureição fosse erradicada. 

 O número das tropas dispostas a participar da libertação do Reino Isoru era de gritantes 

90.0003!  

 Eles invadiram o Reino de Isoru com seus espíritos elevados, mas uma massiva fortaleza 

que não existia no passado bloqueou o caminho deles. Era a fortaleza que Deimond forçou os 

moradores do Reino de Isoru fazerem! 

 Atingindo 30 metros de altura, havia arqueiros dispostos sobre as muralhas. A fortaleza foi 

abençoada pela natureza, uma vez que era bloqueada por um desfiladeiro no centro de um terreno 

montanhoso. 

 “Vamos ignorar o forte”. 

 “Não. Se ignorarmos o forte e dermos a volta, levaria muito tempo”. 

 “Não há razão para evita-lo, já que estamos trazendo esta quantidade de tropas”. 

 Embora os usuários que participavam como mercenários quisessem evita-lo, os nobres e 

lordes tinham pensamentos diferentes. 

 ‘Não há nenhuma maneira de que um forte improvisado possua fortes defesas’. 

 ‘Eles estavam provavelmente com medo de nós. Então, para a própria defesa deles, eles 

construíram tal fortaleza enorme’. 

 Geralmente, a construção de uma fortaleza exigia uma imensa quantidade de trabalho e 

dinheiro. Isso porque, mesmo que se tornasse o ponto chave de uma feroz guerra de cerco, reparar 

as muralhas ou manter as fortificações era difícil. 

 ‘O modo que eles construíram uma grande fortaleza é a evidência de que eles estão com 

medo de nós?’ 

 Se o exército de Deimond estivesse confiante da vitória, eles não teriam sequer pensado em 

construir uma fortaleza. As tropas só conseguiam pensar com o senso comum. 

 “Temos de entrar pela frente”. 

 “Para a marcha honrada da nossa Força Expedicionária, Deus nos abençoará”. 

 Isso foi dito pelo Presidente da Assembleia Geral da Força Expedicionária. 

 Os sacerdotes e os representantes de cada igreja, os quais estavam liderando o exército de 

usuários, falaram o que era óbvio na mente deles. 

 Na verdade, mesmo as Forças Expedicionárias por trás deles estavam rapidamente se 

organizando para seguir. Uma vez que muitos tinham tomado seus exércitos de áreas longe do 

Reino de Isoru para se juntarem à Força Expedicionária, eles queriam se apressar. Tendo em conta 

as opiniões dos lordes e nobres, eles decidiram travar uma guerra de cerco na fortaleza. 

                                                           
3 NT = Nota Antonio: Como isso é possível? É mais de 8.000!!!! kkkkk. 



 “Faça um caminho”. 

 “Armazenem flechas suficientes e preparem para instalar uma escada. Até que ponto você 

está cavando o túnel subterrâneo?” 

 A Força Expedicionária estabeleceu as suas posições e fizeram preparações cuidadosas 

para travar a guerra de cerco. Embora não duvidassem de sua vitória, a prudência deles com 

relação ao Exército Ressuscitado, que tinha capturado o Reino de Isoru, não tinha desaparecido 

também. 

 Eles também eram uma força valiosa que lideravam os soldados NPC. Eles não queriam 

perder neste local soldados que eles tinham treinado arduamente através de exercícios militares. A 

fortaleza de pedra era muito alta e parecia espessa, de modo que não parecia que seria fácil 

penetra-la com métodos normais.  

 Enquanto os magos lançavam bênçãos e eles ordenadamente faziam os preparativos para 

a guerra, o tempo voou até que chegou a noite. A madrugada do último dia do mês, quando os 

monstros se tornavam mais poderosos! 

 O Exército Ressuscitado que Deimond liderava fez um ataque surpresa sobre a Força 

Expedicionária. 

 Os espíritos demoníacos gigantes surgiram, destruindo os portões da fortaleza. 

 Tremor—Tremor—Tremor! 

 Cada passo que os espíritos demoníacos davam criava um grande terremoto. 

 As forças que estavam descansando nas barracas imediatamente levantaram e ficaram de 

pé. 

 “É o inimigo!” 

 “Eu nunca pensei que eles lançariam um ataque surpresa!” 

 Olhares perplexos estavam nos rostos dos lordes que vieram liderando muitos soldados. 

 Os cercos que eles normalmente presenciaram começavam de manhã e terminavam a tarde. 

Ataques surpresas noturnos, que ocorriam em guerras reais, não aconteciam geralmente. 

 Já que era favorável simplesmente continuar assistindo de dentro da fortaleza, não havia 

absolutamente nenhuma razão para eles se cansarem. Mesmo se eles tentassem atacar a noite, 

uma vez que eles sabiam que era perigoso, a falta de usuários, que não estavam lá para participar 

da investida, era grande. 

 Embora eles soubessem que havia uma chance muito elevada de que eles poderiam morrer, 

eles não queriam organizar uma investida. 

 Ainda que os ataques noturnos sobre as caravanas de suprimentos acontecessem 

frequentemente na guerra entre o Reino de Kallamore e o Reino de Haven, nas outras áreas ainda 

não havia muitas pessoas que tinham experimentado uma guerra real. 

 “Todo mundo se levante e os bloqueiem!” 

 “É uma luta! Preparem se para a lutar!” 

 Os usuários saíram das barracas. 

 Quando eles foram descansar, os soldados jogavam poker ou bebiam álcool e estavam em 

um estado onde era difícil se preparar para uma batalha. 

 Seria difícil beber álcool quando a guerra chegasse, então, em razão de ser a última vez, 

eles beberam bastante e, graças a isso, parecia que eles tomariam mais danos. 

 ‘Antes de virmos aqui nós passamos em um armazém de uma aldeia do Reino de Isoru, a 

qual tinha armazenado muitas garrafas de vinho. Foi tudo por isso?' 

 Era muito infantil chamar isso de estratégia. No entanto, eles aceitaram isso porque era uma 

tática surpresa, a qual encontrou o ponto fraco do inimigo. 



 O álcool que a Força Expedicionária tinha descoberto enquanto se movia, havia sido 

classificado como suprimento e todos beberam agressivamente antes que ele acabasse 

completamente. 

 Eles tinham bebido com o intuito de ficarem bêbados. 

 “Droga e pensar que eles recorreriam a truques tão mesquinhos!” 

 Mesmo que os usuários embriagados tropeçassem, eles tiraram suas espadas e se 

levantaram. 

 Em qualquer caso, metade da Força Expedicionária era composta de paladinos e 

sacerdotes. Já que estava fora de questão eles terem bebido o álcool, os usuários bêbados 

pretendiam deixar a luta com eles e se esconder. Não havia necessidade de permanecer na frente 

de batalha e lutar contra o inimigo. 

 Mas, curiosamente, eles sentiram as suas espadas muito mais pesadas do que o habitual. 

 

Você pegou uma doença.  

A vida e a mana foram reduzidas.  

Respirar é mais difícil e a tosse está ocorrendo.  

Se você não receber o tratamento apropriado logo, a doença pode ser agravada. 

 

 Uma epidemia se espalhou pelo campo. 

 Uma ninhada de ratos atravessando o campo, subitamente, tinha aparecido ao redor das 

barracas. 

 “Senhores clérigos, sacerdotes! Onde estão vocês?” 

 “Por favor, cure esta doença!” 

 Os usuários procuraram os clérigos e sacerdotes primeiro, mas os sacerdotes, que eram 

capazes de tratá-los, estavam em um lugar que já estava sendo atacado por uma horda de espíritos 

demoníacos voadores. 

 Este foi o avanço do Exército Ressuscitado. Não foi apenas um simples ataque noturno, mas 

um ataque completo feito usando todos os espíritos demoníacos. 

 ROAAAAR! 

 “Ahhhhh!” 

 “Lutem com o inimigo. Onde todo mundo foi?” 

 “Fujam!” 

 “Lutem, não fujam!” 

 O ataque surpresa na última noite do mês conduziu a Força Expedicionária para algo 

próximo a extinção. 

 O Exército Ressuscitado reuniu a vida daqueles que estavam quase mortos e ganharam 

mais espíritos demoníacos. 

 Toda vez que eles ocuparam castelos e cidades, eles emergiram vitoriosos contra as outras 

igrejas e destruíam os seus templos, de modo que a força e a autoridade deles aumentaram! 

 Deimond, que reuniu as forças, foi embora após defender o Reino de Isoru e, mais uma vez, 

resolveu ir para o Sul. Era para assumir o controle da terra que uma vez foi controlada pela guilda 

Predators of the Land4. 
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 Outra força expedicionária foi levantada e os lordes de castelos na rota de ataque com o 

Exército Ressuscitado reuniu as melhores forças em seus territórios. 

 Os lugares, nos quais o Exército Ressuscitado passava, se tornavam o paraíso para os 

espíritos demoníacos. 

 

*** 

 

 Através do trabalho duro de Weed, ele conseguiu recuperar 100 pontos de estatística em 

arte. 

 “É um pouco entediante elevar as características em arte que foram consumidas”. 

 Embora a estatística fosse restaurada em um ritmo relativamente rápido, não era uma tarefa 

fácil. Porém, graças a isso, a proficiência na habilidade de esculpir subiu um pouco e alcançou 70% 

e a sua habilidade de artesanato também aumentou para o nível avançado 6. 

 Podia-se dizer que a habilidade de artesanato era uma lembrança da reconstrução da 

estatística! 

 Weed criou brincos com todo o cuidado. 

 

Estatística em arte aumentou em 1.  

Proficiência na habilidade de esculpir aumentou ligeiramente.  

Proficiência na habilidade de artesanato aumentou ligeiramente. 

Você adquiriu a habilidade Assessories Crafting5.  

Criação de acessórios: A habilidade para criar colares, brincos e anéis.  

Com um maior nível de habilidade, é possível criar lindos acessórios com alto charme. 

 

 Agora era 101º ponto recuperado na estatística em arte! 

 As bochechas de Weed tremeram. 

 Ele tinha adquirido até mesmo uma habilidade exclusiva dos artesões, a criação de 

acessórios. 

 Weed suspirou. 

 “Não há nenhuma impossibilidade na reconstrução”. 

 Ele estava muito preocupado se ele poderia, até mesmo, pegar um feitiço mágico como este. 

 “De qualquer forma, agora não falta muito até alcançar o nível ‘mestre’”. 

 Enquanto os membros da guilda estavam conversando na janela do grupo, Weed estava 

concentrado em fazer acessórios. 

 ‘Realmente há um monte de esculturas que eu tenho que fazer’. 

 As esculturas que vieram à sua mente teriam que esperar até que todas as suas estatísticas 

em arte estivessem restauradas. Era um desperdício fazer aquelas esculturas apenas para a 

restauração de estatísticas. 

 Se ele não se fortalecer com o espírito da reconstrução até o âmago de seus ossos, seria 

impossível não retroceder. Lee Hyun aprendeu este tipo de perseverança a partir do gerente da 

empresa, que tinha carregado tijolos por 25 lances de escada, porque era um desperdício de 

energia usar o elevador. Então, ele recebeu um sussurro de Hwaryeong. 
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Hwaryeong: Weed-nim. O que você está fazendo? 

Weed: Eu estou fazendo artesanatos em Kurueso. 

Hwaryeong: Artesanatos? 

Weed: Sim. Eu aprendi uma habilidade para fazer acessórios agora. 

Hwaryeong: 
Embora eu já soubesse que a criação de artesanato era possível com 

a habilidade de esculpir, você foi capaz de, até mesmo, adquirir 
habilidades exclusivas. 

Weed: 
Foi o que aconteceu depois que eu fiz cerca de 1.000 deles. O 

trabalho da profissão de escultor basicamente não é muito diferente 
em comparação com outras profissões de artesanato. 

Hwaryeong: 
Oh meu Deus! Você passou por tanta coisa por mim. Acessórios são 

como a vida de uma dançarina... muito obrigada. 

Weed: ... 

 

 Desde que Weed criou a Estátua da Deusa, Hwaryeong teve um aumento no interesse nas 

esculturas dele. 

 Do jeito que ela estava falando, parecia que ela tinha entendido errado e pensou que Weed 

tinha indiscutivelmente aprendido a habilidade de criação de acessórios para o bem dela. 

 Weed falou francamente: 

 

Weed: Eu estou fazendo algumas peças para Hwaryeong também. 

 

 É claro que acessórios bem-sucedidos seriam guardados para Hwaryeong. 

 Ele pretendia vender eles para a rica Hwaryeong6.  

 

Hwaryeong: Obrigada. Eu quero ver você logo. 

 

 Foi quando ele estava sussurrando com Hwaryeong e fazendo artesanatos, que os ferreiros 

de Kurueso ouviram rumores perturbadores. 

 “Aparentemente o exército de Deimond cercou as Planícies de Nopunem”. 

 “Então um vigésimo do Continente de Versalhes é território deles?” 

 “Não é errado dizer que eles têm preparado, atualmente, o maior poder. Depois do Reino de 

Isoru, novos espíritos demoníacos têm nascido constantemente, assim a escala do exército deles 

continua aumentando enquanto eles se movem”. 

 “É realmente assustador”. 

 Weed ouviu isso por acaso enquanto ele estava criando acessórios. 

 Por uma questão de fatos, o preço da venda dos itens tinha disparado, visto que a Igreja da 

Ressureição atacou totalmente e os cavaleiros do Continente de Versalhes não pouparam nenhum 

dinheiro a fim de se protegerem. 

 No entanto, sobre o nível da União havia preocupações. 

 A lógica em cheque de segurar o cada vez mais poderoso Exército Ressuscitado foi 

gradativamente ganhando força. Entretanto, a guerra entre todas as forças ainda não tinha acabado 
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e, com base no aumento dos preços, apenas os Dark Gamers estavam desfrutando da atual 

situação.  

 ‘O Exército Ressuscitado. Tch, o que deveria ser feito?’. 

 Weed também tinha visto as imagens do Exército Ressuscitado através das transmissões. 

 O exército de espíritos demoníacos que não poderia ser simplesmente expressado como 

‘incrível!’” 

 O Exército Ressuscitado cresceu em força suficiente para atropelar toda a força de um 

Reino. 

 Deimond garantiu a segurança dos usuários não desafiantes, dos usuários comuns e dos 

turistas que passaram a desfrutar de uma pausa. Graças a isso, eles foram capazes de receber 

imagens de transmissões das áreas confiscadas pelo Exército Ressuscitado. 

 O Templo se assemelhava a um espírito demoníaco segurando uma foice, enquanto 

montava em um cavalo! Aquele era o sólido templo que o Exército Ressuscitado estava fazendo. 

 O problema era que a forma deste templo era muito familiar para Weed. 

 ‘A escultura que Death Hand7 deixou para atrás era assim...’ 

 Ele começou a duvidar de que era possivelmente uma missão em cadeia. 

 Poderia ser um item necessário para a missão de Deimond ou, por outro lado, poderia ser 

uma missão para detê-los. Não importa de que lado fosse, não havia dúvida de que ela estava 

relacionada. 

 ‘O problema é... se eu deveria receber esta missão ou não’. 

 ‘Se nós aceitarmos a missão, poderia haver uma outra luta inacreditavelmente difícil’. 

 Então Weed deliberou sobre isso enquanto ele fazia artesanato. 

 ‘Eu deveria apenas vender isto e terminar com tudo’. 

 Mesmo que ele quisesse vender a escultura, se a habilidade em esculpir não fosse alta o 

bastante, ou mesmo um pouco falha, ele seria um item que não poderia ser usado, então o problema 

era que ele não seria capaz de encontrar um comprador. 

 

 

Tradutor: Antonio Pinheiro 

Revisão/Adaptação: barafael 

Formatação: Antonio Pinheiro 

Edição: barafael 

Fonte da tradução: http://japtem.blogspot.com.br/2013/09/lms-volume-14-chapter-10.html   

Visite-nos: https://lmsnovelbr.wordpress.com/  

 

 

                                                           
7 NT = Nota barafael: Mão da Morte. 

http://japtem.blogspot.com.br/2013/09/lms-volume-14-chapter-10.html
https://lmsnovelbr.wordpress.com/

