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CAPÍTULO 3 - O Livro Estranho de Gildras 

 

 O conselho estudantil da Universidade da Coréia estava abarrotado com as preparações do 

festival. 

 Cada departamento garantiu um lugar e um pouco de ajuda foi dada para os preparativos. 

O festival cultural e os eventos para os moradores locais estavam sendo preparados ao mesmo 

tempo. Eles estavam até mesmo ocupados com as preparações do palco e a organização dos 

cantores para o evento. 

 “Mas quem nós devemos lançar para MC (NT = Antonio: mestre de cerimônia, são aqueles 

que apresentam uma atração) do evento?” 

 “Que tal Yu Jae Dol? (NT = Nota barafael: é um trocadilho para Yoo Jae Suk – um 

apresentador famoso sul coreano - https://pt.wikipedia.org/wiki/Yoo_Jae-suk)” 

 Aquela pessoa altamente elogiada, que nasceu para ser um apresentador, o MC Yu Jae Dol. 

Ele não sabe quando parar de tagarelar uma vez que ele começa. Ele foi elogiado como MC 

nacional por causa de sua natureza atenciosa. 

 “Eu tentei entrar em contato com ele, mas eles disseram que a sua agenda não batia por 

causa da filmagem do programa ‘We Must Challenge’ (NT = Nota barafael: Nós devemos desafiar)”. 

 “Então você tentou entrar em contato com Kang Ho Eun? (NT = Nota barafael: referência ao 

apresentador Kang Ho Dong - https://en.wikipedia.org/wiki/Kang_Ho-dong, o qual era tão popular 

quanto Yoo Jae Suk quando a novel de LMS foi publicada. Antes de se tornar um apresentador ele 

foi campeão de ssireum wrestler, um esporte coreano semelhante a uma mistura de sumô com luta 

greco-romana) Ele também foi o apresentador do nosso festival universitário no último ano”. 

 O ex-atleta de luta Kang Ho Eun! Embora ele tivesse um corpo tão grande quanto uma casa, 

ele às vezes apresentava programas junto com a sua simplicidade e carisma para os outros. Com 

a sua ampla força e paixão, ele era um MC que era como um irmão mais velho.  

 “Aquela pessoa tirou 3 noites e 4 dias de férias. Ele disse que realmente sentia muito por 

não poder nos atender dessa vez”. 

 “Maldição... então quem nós devemos usar como apresentador?” 

 Peças, musicais, performances e concertos, todos progrediriam ao mesmo tempo no festival 

da Universidade da Coréia. 

 Era um dado que o festival deixaria os estudantes, desgastados de tanto estudar, desfrutar 

a energia e a cultura da universidade e, desde que era uma festa para os moradores locais, eles 

não poderiam ser negligentes.  

 No final, eles não conseguiram encontrar a pessoa certa e foi decidido que eles teriam que 

voltar com a ídolo Park Min Su, a eterna número 2, como a apresentadora do evento principal. 

 

*** 

 

 Jeong Hyo Lynn (NT = Nota barafael: Hwaryeong) moveu seus dedos fluidamente sobre as 

teclas do piano. 

 Uma pura melodia lírica. 

 Ela estava no meio da composição de uma música para colocar em seu novo álbum. 

 “A música tem uma sensação realmente boa... mas como você escolherá a letra? Você quer 

tentar contratar um compositor famoso? O professor Kim Tae Hwan, com o qual você trabalhou na 

última vez estava dizendo que ele queria que vocês trabalhassem juntos novamente”. 

 Quando o gerente perguntou a ela na sala de prática, Jeong Hyo Lynn sacudiu a sua cabeça: 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Yoo_Jae-suk
https://en.wikipedia.org/wiki/Kang_Ho-dong


 “Não. Eu quero escrever por mim mesma”. 

 “Então é isso? Já que Hyo Lynn-ssi (NT = Nota barafael: ‘ssi’ é um sufixo usado para se 

dirigir de maneira formal a alguém que você não conhece ou que você não é próximo) tem o talento 

para escrever letras também... você provavelmente fará uma música excelente”. 

 Jeong Hyo Lynn estava realmente em um estado onde ela não conseguia decidir-se sobre 

que tipo de sensação usar para as letras. 

 ‘Eu escreverei as letras para a música que eu quero cantar’. 

 Não parecia que seria fácil fazer a música.  Já que a data de lançamento do novo álbum e a 

estreia ao vivo da música ainda estava longe, ela tentou escrever a música, de modo que ela não 

teria quaisquer arrependimentos. 

 Jeong Hyo Lynn, que estava tocando piano, levantou a sua cabeça. 

 “Gerente, você liberou a minha agenda por 3 dias, certo?” 

 “Eu liberei conforme Hyo Lynn-ssi pediu, mas há alguma coisa acontecendo?” 

 “É uma questão de privacidade pessoal”. 

 O gerente estava aliviado porque Jeong Hyo Lynn nunca tinha arrumado problemas com a 

sua vida pessoal. Contudo, ele não podia evitar de perguntar o destino dela: 

 “Para onde você vai?” 

 “Universidade da Coréia. Uma pessoa que eu conheço é um estudante de lá. Eu irei junto 

com os meus amigos”. 

 

*** 

 

Vocês se tornaram os primeiros exploradores da Masmorra Kramado!  

Recompensa:  

Fama foi aumentada em 230.  

Experiência e taxa de queda de itens dobrou por uma semana.  

O primeiro monstro caçado derrubará um de seus melhores itens. 

 

 “Yay!” 

 “Nós realmente somos os primeiros. Basta olhar para a fama que ganhamos”. 

 Os membros do grupo, que entraram na masmorra, gritaram de alegria. 

 “Com isso, nós cumprimos a tarefa com sucesso”. 

 “Sim. Nós provavelmente somos os únicos a encontrarmos uma masmorra inexplorada”. 

 A espadachim Bella falou com confiança. 

 Enquanto eles tinham vindo através de campos de caçada relativamente seguros, uma 

aventura como esta era agradável. 

 Mesmo os outros grupos teriam dificuldade em descobrir uma nova masmorra para a tarefa 

deles. 

 “Nide, muito bom”. 

 “Eu considerarei você se nós conseguirmos uma boa nota”. 

 Como uma expressão da vida real, Nide corou como se ele estivesse com vergonha por 

receber elogios. 

 “Não é nada. É apenas que a minha sorte, de alguma forma, estava boa”. 

 Hegel bateu nos ombros de Nide como se o encorajasse: 



 “Bom trabalho”. 

 “Não é nada, todos nós fizemos isso juntos”. 

 A descoberta de uma nova masmorra era uma oportunidade impressionante para ganhar 

experiência e itens. 

 Hegel desembainhou a sua espada. 

 “Então todos se preparem para a batalha!” 

 Seus oponentes eram monstros que pareciam como lagartos brancos rastejando ao redor, 

dentro da masmorra. 

 “Shield Bash (NT = Nota Antônio: Golpe com o escudo)! Eu os afastarei completamente!” 

 Enquanto Hegel estava segurando o Escudo de Kudram em sua mão esquerda, ele investiu 

em direção aos monstros. 

 A maior força de um espadachim é o seu dano. O poder de ataque foi maximizado com as 

habilidades Twin Sword (NT = Nota Antonio: Espada Dupla) e Great Sword (NT = Nota Antonio: 

Grande Espada), então eles poderiam lidar com mais dano do que qualquer outra classe similar de 

combate. 

 “Estremeça. Inflame. Esfarele!” 

 “Triple-Sword Strike!” (NT = Nota Antonio: Golpe Triplo de Espada; Nota barafael: é a 

primeira forma da técnica imperial da espada sem forma; ela utiliza 300 de mana e acertar o inimigo 

três vezes consecutivas; essa foi uma habilidade que o Weed aprendeu a partir do Imperador Geihar 

Von Arpen) 

 “Strengthen metal (NT = Nota Antonio: Fortalecimento de Metal), Blessing of Flame! (NT = 

Nota Antonio: Benção das Chamas)” 

 A maga elemental Selsia, a espadachim Bella e a encantadora Rumi também tiveram 

participação na batalha. 

 Os encantadores podem garantir permanentemente uma força única a um item. A efetividade 

dos feitiços de fortalecimento que eram aplicados nas pessoas era menor do que a de um xamã ou 

de um sacerdote, mas eles poderiam temporariamente arrancar a força de uma arma por várias 

vezes. 

 Os Kramanoims que foram atacados pela investida do escudo ficaram feridos, eram 

empurrados aqui ou ali ou capotavam. Nessa situação, uma vez que eles sofreram ataques a partir 

da maga elemental ou da espadachim, eles fracamente se transformaram na cor cinza claro. 

 O ladrão Nide se aproximou do Kramanoim com a sua habilidade de furtividade ativada. 

 “Identificação de criatura!” 

 Era uma habilidade relacionada à profissão disponível apenas para ladrões, exploradores, 

assassinos e aventureiros. Era uma habilidade que lhe permitia ver as informações detalhadas dos 

seus inimigos. 

 A informação que o ladrão Nide encontrou sobre os Kramanoims foi compartilhada com o 

grupo. 

 Ding! 

 

 

Identificação de criatura. 

Nome do Monstro: Jovem Kramanoim. 

Nível: 234. 



Um monstro que habita masmorras antigas.  

Ele tem vivido apenas dentro da masmorra por um longo tempo.  

Sua visão se degenerou ao ponto de quase ficar cego.  

Eles detectam inimigos através do som ou da vibração no solo e eles gostam de comer carne.  

Eles podem rastejar muito rapidamente através do uso de suas 4 patas e a partir de sua boca 
eles podem vomitar um fraco veneno paralisante. 

 

 Ela não apenas fornecia as informações sobre os Kramanoim, mas também destacava o 

ponto fraco deles: o pescoço, que emitia um fraco brilho azulado, áreas nas quais você pode 

conseguir golpes fatais! 

 A partir do ataque feroz de Hegel e dos esforços unidos de Bella e Selsia, os Kramanoims 

mudaram letargicamente para uma luz cinza. 

 Em cerca de 3 horas de batalha, eles foram capazes de limpar os monstros do primeiro 

andar. 

 A encantadora Rumi e a espadachim Bella tiveram os seus níveis aumentados em 1 e a 

queda de itens estava considerável também. Graças ao dobro de experiência, mesmo Selsia 

parecia satisfeita. 

 “Isso é o melhor”. 

 “É realmente uma boa masmorra. Para a nossa tarefa desta vez, um ‘A’ não será um 

problema”. 

 

*** 

 

 No momento em que Weed chegou ao Reino de Dale, já havia escurecido. 

 “A árvore velha... era perto daqui?” 

 Ele encontrou um livro no lugar onde havia vestígios de solo marrom desenterrado sobre o 

terreno. 

 O livro das histórias estranhas de Gildras. 

 Weed leu o livro. 

 

Eu, o andarilho alegre Gildras, tive um encontro ontem com a minha nova esposa 

na Aldeia Dolne. Ela era a filha de um fazendeiro e estava transbordando saúde... 

À noite, o moinho de vento estava extremamente acolhedor e a atmosfera era boa.  

No dia seguinte, eu saí da Aldeia Dolne e andei para algum lugar, mas eu não fui 

capaz de encontrar a direção.  

Para um viajante como eu, que tem vagado tanto que a sola do meu sapato se 

desgastou, se perder.... era algo impossível que tinha acontecido.  

Aqui, as árvores estavam secas e sem umidade e quando eu olho para trás, eu acho 

que também passei pela terra vermelha.  

Que tipo de evento assustador tinha acontecido aqui no passado?  

Contudo, estas árvores velhas não parecem ser prejudiciais para os humanos. Isso 

porque mesmo um viajante como eu foi capaz de passar por elas em segurança. Ha. Ha. 

Ha.  



Enquanto eu estava perdido e me debatendo, eu vi uma entrada que conduzia a 

algum lugar. Embora parecesse razoavelmente bem escondida entre as árvores, ela não 

pôde escapar de meus olhos afiados.  

Ainda assim, eu não tentei entrar. Isso foi porque eu estava procurando a aldeia em 

primeiro lugar.  

Oh Meu Deus! Por que no mundo eu sou tão bom em encontrar lugares perigosos 

como estes, quando eu não posso nem mesmo encontrar uma aldeia em que eu já estive?  

Eu quero encontrar até mesmo a hospedagem de um caçador rapidamente. Ela 

seria boa se houvesse uma dama transbordando de saúde naquele lugar também... 

 

 Esse foi o registro de viagem do viajante chamado Gildras, que vagava pelo Continente de 

Versalhes. 

 Havia verdadeiramente um monte de histórias como estas que os bardos contariam ao redor 

do Continente de Versalhes. Na verdade, mesmo se você ficasse em uma taverna por apenas uma 

hora, você poderia ouvir histórias como estas três ou quatro vezes! 

 Nide reuniu informações como estas e achou a masmorra. 

 O livro das histórias estranhas de Gildras era dividido em 8 capítulos. 

 

Capítulo 1: A noite quente com a amiga de infância depois de sair de casa. 

Capítulo 2: A única noite passada no moinho com a filha do fazendeiro. 

Capítulo 3: A noite estimulante com a sereia na costa leste. 

Capítulo 4: A curta noite dentro da carruagem itinerante. 

Capítulo 5: A noite com a mulher dos sonhos debaixo de uma região com uma trilha 

próspera. 

Capítulo 6: Capturado pelo comerciante de escravos, a noite emocionante com a 

besta escravizada. 

Capítulo 7: A noite que eu senti ter superado a minha estamina na Aldeia dos 

Bárbaros. 

Capítulo 8: Depois de vagar em toda parte pelo Continente de Versalhes, a noite 

afetuosa com minha amiga de infância novamente. 

 

 Cada capítulo foi nomeado com títulos que parecia como se eles fossem principalmente 

sobre profanação. 

 Além disso, havia alguma coisa escrita claramente em letras vermelhas na parte inferior da 

capa: 

 ‘Inadequado para menores!’ 

 

*** 

 

 Hegel e Nide tiraram pães e frutas de suas mochilas e começaram a comer. 

 “Tem um gosto realmente ruim”. 

 “Mesmo assim, todo mundo coma. É assim que você pode manter a sua estamina”. 

 “Até que ponto você acha que esta masmorra vai?” 



 Os membros do grupo viraram a sua atenção para Hegel e Nide, mas eles apenas sacudiram 

as suas cabeças. 

 “Depois de entrar em uma masmorra, ninguém pode saber se há algo no final da mesma”. 

 “Eu também... enquanto ladrão, embora eu esteja do lado daqueles que exploraram um 

monte de masmorras, prever de antemão é impossível. Desculpe”. 

 Rumi perguntou:  

 “Então, quantos níveis de andares as masmorras geralmente têm?” 

 “Não há nenhuma maneira de se dizer. Normalmente há 2 ou 3 andares. Nós podemos 

definir desta forma, mas não é algo certo. Em casos raros, eu mesmo vi até mesmo masmorras 

com até 12 andares”. 

 “Há masmorras tão profundas?” 

 “Definir um andar em uma masmorra é ambíguo. Apesar de existir momentos em que você 

definitivamente vai para baixo de um andar através de escadas, no caso das masmorras que estão 

gradualmente conectadas ao subsolo, você apenas consegue definir um andar quando o nível dos 

monstros sobe ou quando a atmosfera muda”. 

 “Então eu acho que você poderia até mesmo morrer quando estiver explorando uma 

masmorra?” 

 “É possível”. 

 Depois de ouvir a conversa de Rumi e Nide, Hegel sorriu mostrando os dentes. 

 “Todavia, se os monstros forem deste nível, não há provavelmente nenhuma razão para eu 

morrer”. 

 Hegel pessoalmente mantinha uma grande crença em relação a sua armadura. Com 

materiais que não poderiam ser feitos sem habilidades superiores em artesanato, ela era uma 

armadura que não poderia nem sequer ser imaginada por ferreiros de baixo calibre. 

 Uma obra de arte que poderia complementar a falta de defesa de um espadachim por causa 

do seu foco no ataque! 

 Um conjunto apropriadamente feito da Armadura Bantis custava mais de 5 mil moedas de 

ouro. Embora ela fosse pesada, ela tinha mais do que 5 ou 6 vezes a defesa de uma armadura 

normal, significando que ele não morreria, mesmo se sofresse um dano considerável. 

 Uma armadura no nível em que flechas ou espadas toleráveis poderiam apenas ricochetear! 

 O que os espadachins poderiam chamar de sonho era uma armadura de corpo inteiro. A 

armadura que Hegel tinha equipado era um item de primeira classe, que até mesmo tinha sido 

manipulada com resistência mágica. O artesanato ou ornamentos, mesmo a forma poderia ser 

chamada de uma obra de arte sem medo, de tão bonita que era. 

 O melhor produto que se aproximava da perfeição!  

 Não só a durabilidade mal caía, como para os espadachins não havia item melhor que esse. 

 No segundo andar, Kramanoims adultos apareceram. 

 No entanto, apenas os seus corpos eram um pouco maiores. Seus atuais poderes de ataque 

eram similares.  

 Um monstro que não tinha se desenvolvido além do tamanho! Exceto pela dose de veneno 

que os monstros cuspiam, a qual tinha aumentado bastante. Para um grupo que não tinha um 

sacerdote, isso não poderia ser nada além de trabalho duro. 

 “Merda”. 

 Hegel estava coberto em uma revoltante saliva paralisante. Ele não podia evitar de ter um 

mal humor a partir da luta enquanto era atingido pelo cuspe amarelo. 

 Já que a espadachim Bella era fraca, se ela fosse paralisada pelos Kramanoims adultos, ela 

apenas poderia morrer rapidamente. Desde que os outros membros do grupo não se consideravam 



como classes relacionadas ao combate, não havia como eles ajudarem. Hegel teve que assumir o 

papel de escudo humano. 

 “Droga. Por que esses monstros sujos apareceram?” 

 A armadura e o escudo de Hegel estavam cobertos de saliva. É claro que o seu equipamento 

estava ficando sujo, mas até mesmo um cheiro desagradável estava saindo. Uma vez que ele tinha 

equipado acessórios que tinham uma excelente resistência a magia e a veneno, ele ainda era capaz 

de mover o seu corpo vigorosamente, mas se fosse outra pessoa, ela teria perdido a sua capacidade 

de lutar. 

 “Barragem!” 

 Twitter (NT = Nota barafael: havia um anão chamado Twitter, vide cap 7, vol 14, então, ao 

que parece, não parece haver restrições a nomes em Royal Road, pois esta é uma ranger; outro 

indício é que existiam vários Weeds; de certo não há restrição porque milhares jogam o jogo) atirava 

flechas para frente como um chuveiro e os outros estavam lançando ataques tão longe quanto o 

limite de suas manas permitiam.  

 O ladrão Nide atraiu os Kramanoims quando ele aterrissou depois de andar com passos 

elaborados. Se não fosse pelos movimentos extremamente rápidos como os de um ladrão, que 

atraíram a atenção dos monstros, os Kramanoims teriam investido contra os outros membros do 

grupo. 

 Mesmo assim, Hegel estava cercado por Kramanoims sem nenhum lugar para correr. 

 “Droga. Eu não queria usar as minhas habilidades principais em um lugar como esse...” 

 Hegel sorrateiramente deu uma rápida olhada para os outros membros do grupo, então ele 

colocou a espada longa que ele estava usando em sua bainha e puxou uma clava pesada (NT = 

Nota barafael: http://i.imgur.com/X7x2tMh.png). 

 Geralmente, a clava era uma arma com um incrível poder de ataque. Apesar dos 

espadachins dominarem a espada em razão da sua profissão, eles adquiriam habilidades com 

armas como lanças ou blunt weapons (NT = Nota barafael: arma “cega” – são armas de 

esmagamento, que não são afiadas) separadamente, ao mesmo tempo em que aprendiam as 

habilidades com a espada. Isso porque a defesa da armadura que os espadachins usavam nas 

lutas era tão impressionante, que se tornava eficiente usar uma lança com uma ponta pontiaguda 

ou uma blunt weapon. 

 Rupture’s Mace! (NT = Nota Antonio: Clava da Ruptura) 

 Ela era uma arma que valia 680 mil Won (NT = Nota barafael: U$ 612,00 – cotação de abril 

de 2016) no mercado de negociação em dinheiro vivo. 

 Como uma opção, ela poderia espalhar um choque violento e, mesmo se ela fosse 

bloqueada por um escudo, a força destrutiva penetraria através da armadura sem obstáculos, de 

modo que poderia jogar pessoas para longe apenas com a sua força. 

 Era reconhecido, que ela era uma arma difícil de se manusear porque era pequena e pesada, 

mas esse era o melhor método quando se lutava contra monstros com alta vida e que não morriam 

facilmente. 

 “Hyaa!” 

 Quando ele mudou de arma e a levantou, uma poderosa imposição de aura surgiu para fora 

do corpo de Hegel. Talvez tenha sido uma característica da própria clava, mas o espírito de luta 

dele foi reforçado e os monstros ficaram intimidados. 

 Hegel não perdeu a oportunidade de tomar vantagem dos movimentos entorpecidos dos 

Kramanoims. 

 “Earth Wave!” (NT = Nota Antonio: Onda de Terra). 

 Com grande força Hegel esmagou o chão usando a clava e a terra ressoou e tremeu. 

http://i.imgur.com/X7x2tMh.png


 Os corpos dos Kramanoims dentro de um raio de 7 metros se transformaram em uma luz 

cinza devido as ondas de choque. 

 A área de efeito da habilidade demonstrada por um espadachim acima do nível 300 mostrou 

um grande poder destrutivo! 

 “Flash of Fighting Spirit!” (NT = Nota Antonio: Brilho do Espírito de Luta) 

 Hegel, que rompeu através do bloqueio, caçou os Kramanoims como se ele estivesse 

abatendo um rebanho de ovelhas. 

 Embora ele também tivesse a ajuda dos outros membros do grupo, ele era o principal usuário 

que caçou a maioria dos monstros. Mesmo assim, Hegel não parecia estar satisfeito. 

 “Droga. Se a proficiência da habilidade Earth Wave fosse um pouco maior, ela teria deixado 

pelo menos metade deles incapazes de lutar em um golpe...” 

 Mesmo com a falta de proficiência da habilidade, ela foi boa o suficiente para paralisar Bella 

e Rumi. 

 “Um espadachim de nível 300 com certeza é forte”. 

 “Eu apenas os vi nas transmissões, mas eu nunca tinha visto por mim mesma, ao vivo. 

Porém, assim como eles dizem, parece que eles nasceram para lutar, eles são incríveis”. 

 O poder de ataque de um espadachim estava no ponto de induzir admiração. 

 Depois que eles fizeram uma pequena pausa, eles se dirigiram para o terceiro andar. 

 “Haha. Se os Kramanoims velhos aparecerem, esta será uma masmorra realmente boa”. 

 Hegel liderou eles com confiança. 

 Contudo, a partir do terceiro andar, não foi como eles tinham esperado. Um labirinto odioso 

bloqueou o caminho em frente e não havia fim para as armadilhas. 

 Coisas fascinantes como flechas voando a partir das paredes. Além disso, eles pisaram no 

chão e tiveram seus pés afundados e foram emboscados por cobras venenosas. 

 O ladrão Nide desarmou as armadilhas e caçou as cobras, mas eles foram atrasados por 

muito tempo e, em seguida, em um momento enquanto eles estavam avançando.... 

 *Rumble!* (NT = Nota barafael: tremor) 

 Uma grande rocha estava rolando em direção deles a partir de um beco que eles tinham 

passado. Ela preencheu a passagem inteira e rolou para frente sem nem mesmo um canto para 

escapar. (NT = Nota Antonio: momento Indiana Jones) 

 “Corram!” 

 O grupo, que tinha visto a grande rocha que estava rolando logo atrás deles, estava correndo 

por suas vidas dentro da masmorra. 

 “Nós não sabemos o que pode estar adiante!” 

 “Melhor do que ser esmagado e morto por uma rocha”. 

 “A passagem está ficando mais estreita!” 

 *Rumble!*  

 A passagem se tornou cada vez mais estreita, por isso a grande rocha ficou entalada entre 

as paredes. As paredes foram consideravelmente danificadas e, embora ela fosse uma rocha que 

tinha rolado todo o caminho até aqui, ela finalmente parou. 

 “Que alívio”. 

 “Nós fomos salvos por isto?” 

 Não houve qualquer tempo para expressar a felicidade. O ladrão Nide sabia por experiência 

própria que em casos como estes, crises ainda maiores viriam encontra-los. 

 Nide apressadamente abriu a sua boca: 

 “Hey, pessoal.” 

 “Hm?” 



 “Há três tipos de más notícias... há aquela que é realmente uma notícia ruim, aquela menos 

ruim e há também um pedaço de uma notícia de azar”. 

 Selsia irradiou um sorriso. Depois de repetidamente apenas participar de caçadas chatas 

todos os dias, ter experimentado esse tipo de exploração de masmorra era muito emocionante para 

ela. 

 “Diga-nos a notícia menos ruim primeiro”. 

 “Ok. Essa é que o nosso caminho está bloqueado. A notícia realmente ruim é que nós não 

sabemos que tipo de armadilhas existem no lugar onde nós estamos”. 

 “Armadilhas, você diz?” 

 “Quase agora, eu tentei usar a minha habilidade de procura de armadilhas... este lugar inteiro 

está iluminado pelas armadilhas em luz azul. Então, a propósito, eu acho que será melhor se nós 

ficarmos parados”. 

 “Desarmar as armadilhas é impossível?” 

 “Sim. Toda esta passagem está marcada com armadilhas... este lugar provavelmente não é 

um caminho normal, então deve ser uma passagem conectada separadamente. Olhando para elas, 

parece que nós escolhemos a direção errada desde que a rocha veio rolando”. 

 “.....” 

 A pele de Rumi empalideceu. Ainda assim, antes dela desistir ela perguntou esperançosa: 

 “Então qual é a notícia de azar? Não há nada pior do que isso, há?” 

 “Sim. Agora mesmo aquele que está vindo para onde estamos e que é a única pessoa que 

pode nos ajudar... é Weed-hyung” (NT = Nota barafael: Hyeong ou Hyung é uma maneira amigável 

de se dirigir a um homem mais velho). 

 “.....” 

 Os membros do grupo se afundaram em desespero, desesperança, frustração e desânimo! 

(NT = Nota Antonio: porr@ os caras serão salvos pelo Deus da Guerra. Querem mais o que!?) 

 Eles poderiam facilmente sentir a caída do tom da voz de Nide e o que isso significava. 

 ‘Isso termina aqui’. 

 Parecia que eles poderiam, de alguma forma, voltar com a tarefa de exploração da masmorra 

como sendo um fracasso. Os pontos por achar uma masmorra inexplorada seriam provavelmente 

altos, mas se todos eles morressem no meio da exploração, ela se tornaria uma falha total no final. 

 A tarefa em si era lamentável, mas o nível e a proficiência das habilidades que eles 

perderiam ao morrer não poderia ser nada além de perturbador. 

 Neste momento, Hegel caminhou com passos destacados. Depois de descansar 

tranquilamente, a sua estamina exaurida havia sido restaurada. 

 “O que diabos todos estão fazendo? Vocês vão apenas sentar calmamente aqui e morrer?” 

 “Hegel! Isso pode ser perigoso”. 

 “Nós não temos a liberdade de escolha de qualquer maneira, então nós progrediremos. Essa 

é uma masmorra onde monstros fracos como Kramanoims aparecem... mesmo se você disser que 

ela é perigosa, ela provavelmente não é tão ruim”. 

 A observação de Hegel foi estranhamente persuasiva. 

 Mesmo que ainda fosse para ficar lá, eles avançariam. Contudo, se eles fossem morrer, seja 

desta ou daquela maneira, eles não morreriam parados. 

 Embora tenha sido uma ação digna de um espadachim, isso ocorreu antes dele dar alguns 

passos. 

 “Hegel!” 

 “O que?” 

 Hegel não se virou para olhar e apenas continuou caminhando adiante. 



 Os membros do grupo podiam ver aranhas subindo nas costas e ombros de Hegel. Elas 

eram aranhas do tamanho de punhos que furtivamente se arrastaram sobre as paredes, piso e teto. 

Por causa da armadura que ele tinha equipado, apenas a pessoa envolvida não podia senti-las. 

 “Hmmmm, você está em perigo agora mesmo”. 

 “O que é?” 

 “Sobre a sua armadura...” 

 “Tem alguma coisa nela?” 

 No momento em que Hegel virou para olhar, as aranhas já tinham vomitado seda e envolvido 

firmemente o corpo inteiro dele nela. O corpo dele foi completamente embrulhado de modo que ele 

não podia nem sequer balançar a sua arma. 

 A então chamada vedação hermética! 

 Toda vez que ele se contorceu, tentando escapar, a seda de aranha não quebrava e se 

tornava cada vez mais apertada.  

 “Ah!” 

 Um grito explodiu da boca de Hegel. A vida dele não caiu muito porque ele estava vestindo 

uma boa armadura, mas não importava quanta força ele usasse, ele não poderia mover uma 

polegada na seda de aranha. 

 Todos os outros membros do grupo também foram firmemente amarrados pelas sedas das 

aranhas, que caíram a partir do teto, parede, chão e por trás deles. Toda a passagem estava 

preenchida com aranhas, então não havia sequer um lugar para escapar. 

 Apesar das flechas da ranger Twitter ficarem no caminho de aproximação das aranhas, elas 

não foram de muita ajuda e até mesmo o punhal do ladrão Nide só conseguiu cortar alguns fios da 

seda de aranha. 

 “Kruuung!” 

 Um espírito demoníaco que se assemelhava a uma enorme aranha apareceu a partir da 

parede da passagem. 

 A rainha aranha Elfin. 

 O espírito demoníaco de nível chefe vigiou vagarosamente os membros do grupo morrendo. 

 “Oh não. Parece que nós estamos morrendo apenas com isso”. 

 “Essa ainda foi uma exploração divertida”. 

 Foi um ponto de conforto que, pelo menos, eles ainda poderiam ter uma conversa uma vez 

que apenas as suas bocas não foram cobertas pela seda de aranha. 

 

*** 

 

 Weed estava vagando pela floresta de árvores secas e procurando pela entrada da 

masmorra. A escuridão tinha caído profundamente e a floresta emitia um espírito sombrio. 

 “Onde diabos a entrada deveria estar”. 

 Se ele fosse um ladrão ou um aventureiro, ele poderia segui-los só de olhar para as pegadas 

precedentes do grupo. No entanto, não era apenas por Weed não ter esses tipos de habilidades de 

rastreamento, mas em razão dele ter voado com a Wings of Light (NT = Nota Antonio: Asas de Luz) 

para o meio da floresta de árvores secas, que ele estava se esforçando ainda mais. 

 *Hunnng hunng* 

 Ele ouviu o som áspero da respiração de uma coisa viva em algum lugar, bem como o gorjear 

dos gafanhotos morrendo. 

 A desolada e sem vida floresta! Algo estava se movendo e investindo em direção a ele por 

entre as árvores. 



 “MO-RRA, IN-TRU-SO!” 

 Groller! 

 Monstros segurando machados vieram correndo em sua direção. Um grupo de cem. Este foi 

o advento de uma investida Groller. 

 Em vez de fugir, Weed puxou e levantou a sua espada. 

 “Estes pontos de experiência e itens! Venham rápido!” 

 Ele apenas saudou o aparecimento de um inimigo, pois ele não tinha caçado já havia algum 

tempo. 

 “Convocar Death Knight!” (NT = Nota Antonio: Cavaleiro da Morte) 

 Com a fumaça, até mesmo Death Knight Van Hawk apareceu. 

 “Mestre!” 

 Van Hawk rapidamente reconheceu o semblante de Weed. Mesmo que ele estivesse sob a 

forma de um anão, ele já tinha visto Weed como um orc no passado, então ele não estava surpreso. 

De modo idêntico, eles não estavam em uma simples relação de treinar juntos por um ou dois dias. 

 “Eles são inimigos. Lute”. 

 “Entendido mestre!” 

 Van Hawk virou-se e balançou a sua espada. A terra estava se revirando e os Grollers foram 

empurrados e tombaram. 

 No tempo em que Van Hawk estava lutando com um grupo de Grollers selvagens, o resto 

deles fez um desvio e transformaram Weed no alvo deles. 

 “Moonlight Sculpting Blade” (NT = Antonio: Lâmina de Esculpir o Luar) 

 A partir de dentro da floresta das árvores secas, Weed dispersou feixes de luz enquanto ele 

corria para frente. Ele atravessou as árvores em uma rápida velocidade. 

 As árvores secas se tornaram obstáculos, de modo que o número de oportunidades dos 

Grollers o perseguirem para atacar era limitado. 

 “Intruso!” 

 “Eu irei mastigar e comer você vivo”. 

 Dois Grollers saltaram para frente para intercepta-lo. 

 O golpe do machado estava transbordando com poder! Foi um ato imprudente tomar a 

investida de ataque com todo o peso do Groller envolvido. 

 “Seven Celestial Footsteps!” (NT = Nota Antonio: Sete Passos Celestiais; Nota barafael: 

fazia tempo que ele não usava essa técnica) 

 O corpo de Weed deixou um rastro enquanto se movia brilhantemente. 

 A habilidade que poderia perfeitamente ignorar a lei da inércia! Uma habilidade que poderia 

fazer você se mover em uma direção completamente diferente mesmo a uma extrema velocidade! 

 Quando ele deu o primeiro passo, seu corpo inteiro se moveu para trás. No passo seguinte, 

ele se moveu para a direita. Depois de esquivar completamente do ataque do Groller, ele balançou 

a espada como se fosse cortar inteiramente o inimigo. 

 Tinha sido um tempo realmente longo desde que ele havia lutado, mas esse tanto não era 

um problema. 

 *Pow pow pow!* 

 O corte furioso que perseguiu e interceptou os Grollers! 

 No momento em que ele tinha caçado os dois Grollers, Van Hawk já tinha varrido pelo menos 

cinco inimigos. Van Hawk ficou parado em seu lugar e estava derrubando os Grollers que corriam 

em sua direção como mariposas corriam para uma chama. 

 “Seven Celestial Footsteps!” 



 Weed ativou a habilidade sem reservas. O uso rápido da habilidade para atacar as aberturas 

dos Grollers era útil mesmo em momentos em que ele estava pegando a pilhagem. Já que a sua 

mana e estamina eram incomparáveis, não havia hesitação no uso da habilidade. 

 Naquele momento, um sussurro de Rumi foi transmitido para ele: 

 

Rumi: Weed-oppa. 

Weed: Sim, o que é? 

 

 A voz calma mesmo enquanto caçava loucamente e coletava a pilhagem! 

 Era ilegal falar ao telefone enquanto estivesse dirigindo. Isso porque desviava a atenção e 

aumentava a probabilidade de um acidente. 

 Visto que sussurrar enquanto estivesse lutando também era igualmente perigoso em Royal 

Road, a maioria das pessoas sabia se conter. 

 Entretanto, a concentração de Weed era aterrorizante. 

 ‘Pontos de experiência, proficiência de habilidade, itens!’ 

 Ele estava tão cegamente empenhado sobre esses três tópicos, que mesmo se algo 

inesperado acontecesse, ele não ficaria abalado. 

 

Rumi: Você já entrou na masmorra? 

Weed: Não, ainda não. 

Rumi: 
Não entre. Nós caímos em uma armadilha e estamos todos 

aguardando as nossas mortes. 

Weed: ... 

Rumi: 
Você não deveria entrar e morrer desnecessariamente, então fique 

na cidade e descanse. 

 

 *Skiiid!* 

 Weed parou no local e, em seguida, inspecionou a floresta de árvores secas com olhos se 

escurecidos e rebaixados. 

 Em algum ponto, Van Hawk seguiu o exemplo e parou. 

 ‘Que tipo de problema é esse que o mestre, com a sua personalidade suja, provocará...’ 

 Visto que ele tinha acompanhado Weed desde o tempo em que este tinha acabado de sair 

do palco iniciante, Van Hawk o conhecia bem, de modo que, durante a caçada, não havia 

absolutamente nenhuma hesitação ou vacilação. 

 A verdade era que, se esse Weed havia parado, não poderia ser coisa boa, mas sim terrível 

para Van Hawk. 

 Os Grollers, que tinham perdido os seus espíritos de luta, espreitaram Weed com olhos 

temerosos. 

 Se Van Hawk era baseado em poder de ataque explosivo, Weed estava em um nível 

completamente diferente, tendo movimentos que não poderiam ser seguidos. 

 Movimentos ágeis como os de um fantasma, tornando os Grollers impotentes. 

 Usuários que tinham pessoalmente passado pelo processo de combate em Royal Road. Por 

causa disso, apesar de terem o mesmo nível e habilidades, a diferença entre o nível de combate, 

comparado com um usuário comum, era enorme. 

 Um personagem controlado por uma jovem criança, que havia aprendido até mesmo a 

habilidade avançada em esgrima e um personagem controlado por um espadachim real, a diferença 

entre eles era como a diferença entre o céu e a terra. 



 Já que Weed usou habilidades nos lugares e na hora certa, não era possível para ele perder 

o lugar ou mesmo um único fio de cabelo para os seus inimigos. 

 A concentração que ele mostrava na luta e a habilidade que ele exibia enquanto absorto 

nela dava um sentimento inspirador para quem o assistisse. 

 Não apenas os usuários normais ficariam chocados com aqueles movimentos corporais 

notáveis, mas os monstros também sentiam isso e ficavam com medo. 

 Suas estatísticas em liderança e carisma produziam um efeito ainda maior. Para os monstros 

com falta de intelecto, elas os faziam cair em pavor. 

 Foi quando Weed parou durante o combate. 

 “Pessoal, vocês realmente têm uma boa sorte. Algo urgente aconteceu, então parece que 

eu tenho que ir agora”. 

 Os Grollers soltaram suspiros de alívio. 

 Poderia haver algo mais alegre do que isso? 

 Porém, Weed não tinha terminado de falar. 

 “Van Hawk”. 

 “A seu comando, mestre”. 

 “Não deixe que qualquer um deles fuja e cace cada um deles. Não se esqueça de pegar 

toda a pilhagem também”. 

 “Sim, Mestre”. 

 Weed não era alguém que negligenciava e abandonava os monstros. 

 Depois de entregar o dever para Van Hawk, ele procurou pela entrada da masmorra mais 

uma vez. 

 Felizmente, ele foi capaz de encontrar a entrada em um lugar não muito longe de onde ele 

tinha lutado contra as Grollers. 

 Weed entrou sem nem mesmo um momento de hesitação. (NT = Nota Antonio: Agora o pau 

vai quebrar!!; Nota barafael: kkkkk até imagino um anãozinho meio metro tocando o pavor nos 

mobs) 
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