
Volume 15 

CAPÍTULO 4 - A Habilidade Que Ele Mostra 

 

Você entrou na masmorra inexplorada do Kramador.  

Bônus:  

Experiência extra durante uma semana, 2x queda de item (6 dias e 11 horas faltando). 

 

 Weed não recebeu a mensagem de ter sido o primeiro explorador da Masmorra do Kramador 

porque ele veio depois do grupo de Hegel, que a descobriu primeiro. 

 No entanto, o tempo passou e os monstros de dentro da Masmorra do Kramador já tinham 

renascido. Criaturas viscosas, semelhantes a lagartos brancos, estavam rastejando ao redor. 

 “Nide deve ter passado por um monte de problemas para descobrir esta masmorra”. 

 Mesmo para os Dark Gamers que faziam dinheiro em Royal Road ao rastrear e investigar 

pistas, não era fácil descobrir uma nova masmorra, especialmente no Continente Central. 

 Ele podia imaginar Nide sofrendo terrivelmente em um lugar escuro e sombrio. 

 O livro de histórias estranhas de Gildras! 

 Se não fosse por aquele livro, teria sido difícil encontrar esta masmorra. 

 A Floresta das Árvores Secas não era um bom local de caça e os Grollers vagavam sem 

rumo à noite. 

 “Você tem que ler uma variedade de livros depois de tudo”. 

 Havia ficção literária, livros históricos, biografias e livros de economia. Estes tipos de livros 

não eram as únicas obras de literatura valiosas. Em particular, Weed não podia entender o senso 

comum de que os livros estrangeiros famosos eram os únicos valiosos. 

 Pornô! 

 Havia um monte de coisas que você poderia aprender a partir da leitura de livros 

pornográficos, os quais acendiam o fogo no peito de todos os homens. Há qualquer outro livro que 

faz uma pessoa se concentrar tão bem quanto a pornografia faz? 

 É claro que não há! 

 Ao ler um livro, há situações que são desenhadas na mente enquanto as palavras fluem 

para a sua cabeça.  

 Além disso, era uma história1 impressionante que tinha sido preenchida com as sete paixões 

infames da humanidade! 

 Todavia, até livros pornográficos têm as suas variedades. Há um monte de coisas para 

aprender a partir da agonia do protagonista, seu conflito interior e o desenvolvimento de sua 

fidelidade aos seus desejos. Gildras era um homem que recebeu a sua educação familiar a partir 

da ficção erótica! 

 Todos não experimentavam a amargura depois de descobrir que havia apenas algumas 

páginas faltando para ler quando se era jovem? Provavelmente não seria qualquer estudante que 

ficaria triste por não ter muitas páginas faltando para ler em seus livros. Assim, a partir da 

pornografia, você pode aprender a mentalidade de apreciar os livros. 

 “Livros são verdadeiramente preciosos”. 

 Weed se sentiu satisfeito quando ele viu o Livro das Histórias de Gildras. Estes tipos de 

livros eram classificados como miscelânea e eram negociados até mesmo pela União dos Dark 

                                                           
1 NT = Nota barafael: a história descrita no livro de Gildras. 



Gamers. Inesperadamente, estes livros eram vendidos por um preço maior do que as enciclopédias, 

e ele não poderia apenas ignorar o valor do livro. 

 Debaixo do manto de Weed, a Wings of Light2 se abriram leve e magnificamente. 

 Embora as asas estivessem abertas em uma caverna estreita, elas não foram feitas para 

voar no céu, mas sim para voar em uma velocidade alucinante. 

 “Moonlight Sculpting Blade3”.  

 Weed balançou a sua espada enquanto ele voava dentro da masmorra. 

 Em momentos extremamente breves ele passou voando entre os monstros e, ao mesmo 

tempo, cortou os seus pontos fracos. 

 Em razão dele estar voando muito rápido, quando ele via os monstros, eles já estavam em 

frente ao seu nariz. Ele balançou a sua espada continuamente para cortar os monstros. 

 Ignorando completamente o fato de que os cavaleiros não ousariam montar os seus cavalos 

dentro de uma masmorra estreita, voar com as asas abertas em uma velocidade alucinante era um 

ato imprudente, o suficiente para rotular ele como insano. Em uma velocidade onde era impossível 

se esquivar, em um piscar de olhos, ele receberia sérios danos se colidisse com uma parede. 

 Mesmo com a concentração total, uma pessoa tinha que estar louca para voar em um ritmo 

rápido em um lugar estreito. Contudo, Weed não era alguém que poderia considerar razoavelmente 

algo que os outros conheciam como sendo de senso comum.  

 Não havia nenhum método estabelecido para a caça. Os monstros tinham que ser 

eliminados de qualquer maneira possível! Qualquer método desde que fosse rápido e eficaz. 

 Mesmo assim, voar em uma velocidade acelerada com as asas abertas em uma passagem 

estreita de uma masmorra, enquanto massacrava os monstros, era um método que Weed não tinha 

considerado antes. 

 Embora ele não tivesse a Wings of Light anteriormente e, ainda que os monstros de dentro 

da Masmorra do Kramador fossem relativamente fracos, essa não era uma ideia que alguém iria 

geralmente pensar. Mesmo que seus reflexos e instintos fossem estimados a um estado sobre 

humano, não era algo que uma pessoa ousaria tentar a menos que ela tivesse confiança total no 

controle do seu corpo e espada! 

 Mesmo que esta fosse a primeira vez que Weed tinha pensado neste método e o colocado 

em prática, ele achou divertido. Se ele se confundisse em qualquer momento, ele poderia morrer. 

 Já que as passagens não eram apenas em linha reta, havia um pavor que fazia o seu 

coração disparar toda vez que ele tinha que mudar de direção. Se ele colidisse com uma parede, 

era possível que ele se transformasse em uma pasta de peixe picado! 

 No entanto, sempre que Weed conseguia o impossível, ele ficaria aliviado e consideraria 

esse tipo de ato com uma frieza natural. 

 “Eu estou começando a me sentir realmente tonto. Isso deve ser por causa do meu corpo 

de anão. Definitivamente não é uma boa ideia voar rapidamente enquanto se está bêbado!” 

 Ele estava voando enquanto estava bêbado, mesmo situações perto da morte não 

conseguiam faze-lo ficar sóbrio.  

 Velocidade de condução! 

 Em um instante, ele encontrou o caminho para o segundo andar da Masmorra do Kramador 

ao cortar através das ondas de monstros. 

 Weed enviou um sussurro urgente para Rumi: 

 

 

                                                           
2 NT = Nota Antonio: Asas de Luz. 
3 NT = Nota Antonio: Lâmina de Esculpir o Luar. 



Weed: Vocês estão bem? Ainda estão vivos? 

Rumi: Sim. Porém, bem, estamos morrendo lentamente. 

Weed: Quanto de vida vocês perderam? 

Rumi: 
Cerca de 55%. Eu acho que nós estaremos completamente mortos 

em cerca de 30 minutos aproximadamente. 

Weed: Sério? 

 

 Em vez de prosseguir para o segundo piso da masmorra, ele se virou e voltou para onde 

todos os monstros haviam sido aniquilados! 

 ‘Então eu tenho alguns momentos para gastar’. 

 Weed abriu as suas asas e voou ainda mais rápido do que antes, dando saltos acrobáticos 

no caminho pelo qual ele havia viajado através, não muito tempo atrás. 

 Ele voou na velocidade do som para coletar o despojo!  

 Weed não era alguém que iria embora sem nem mesmo coletar a pilhagem trivial4.  

 

*** 

 

 A maioria dos monstros no segundo andar da masmorra não eram diferentes daqueles do 

primeiro andar. 

 Na verdade, visto que a passagem tinha se tornado mais larga, a sua velocidade de voo 

tornou-se ainda mais rápida. 

 *Swoooosh5!* 

 Até o momento em que ele viu uma luz criteriosa em forma de auréola na saída da 

passagem, ele já tinha voado através dela. 

 Antes que os monstros pudessem contra-atacar ao abrir as suas mandíbulas de forma ampla 

para vomitar o cuspi, a sua espada já tinha perfurado através deles. 

 

Você acertou um golpe crítico.  

A sua velocidade deu 382% de dano adicional. 

 

 Velocidade! 

 Se isso pudesse matar alguém com um golpe fatal no ponto fraco de qualquer monstro, ela 

seria uma técnica útil. 

 Todavia, poderia ficar problemático se o monstro suportasse o ataque. O ataque era um 

método que só poderia ser usado com um alto nível de habilidade e concentração. A passagem 

estreita era o suficiente para impedir um contra-ataque. 

 Weed resmungou enquanto ele voava: 

 “Eu realmente não sou nada além de um escultor medíocre. Se eu tivesse esculpido estas 

asas um pouco mais cedo, eu poderia ter caçado em masmorras muito mais rápido!” 

 Contudo, este método não era algo que pudesse ser utilizado a todo momento, visto que 

cada masmorra tem uma estrutura diferente. Em masmorras espaçosas, embora ele estivesse livre 

para voar, o perigo seria maior. 

                                                           
4 NT = Nota barafael: kkkk Weed sendo Weed. 
5 NT = Nota barafael: som produzido pelo deslocamento de ar. 



 Monstros que atacam a distância poderiam ataca-lo se ele, inconscientemente, passasse 

voando entre eles. A velocidade dele só o impulsionaria a entrar em uma chuva de flechas e Weed 

morreria por causa da sua velocidade e das lesões catastróficas! 

 Além disso, para os monstros que sobrevivessem ao primeiro golpe, não seria fácil ataca-

los novamente com a sua espada enquanto tentava passar entre eles. 

 Era uma ideia que espontaneamente surgiu em sua cabeça quando ele viu os monstros 

reunidos dentro da Masmorra do Kramador. Embora tenha sido um sucesso estrondoso, Weed 

ainda repreendeu a si mesmo por sua incompetência! 

 Depois que ele limpou o segundo andar, ele desceu para o terceiro. Naturalmente, ele se 

certificou de não ter deixado qualquer pilhagem para trás. 

 Já que ele estava voando no ar, ele foi capaz de evitar muitas das armadilhas. Mesmo para 

as armadilhas que foram ativadas magicamente, antes mesmo delas se desencadearem, Weed já 

tinha passado por elas e já estava muito longe. 

 *Ruuuumble6!*  

 Atrás dele, a armadilha da rocha que tinha feito Hegel temer por sua vida foi acionada. 

Mesmo que a pedra estivesse rolando para frente, a velocidade de Weed era muito maior. Ele 

estava voando pelo menos cinco vezes mais rápido do que a rocha. 

 Weed esperou a pedra e permitiu que ela chegasse perto o suficiente. 

 “Felizmente, essa pedra me ajudará a encontrar o meu caminho através deste labirinto 

complexo”. 

 Ele tinha ouvido de Rumi de antemão sobre como os outros tinham caído em uma armadilha. 

Enquanto eles falavam, ele ouviu um conto interessante e, ao mesmo tempo, estava procurando 

por uma maneira de salva-los. 

 Dentro de instantes, ele viu uma passagem onde uma grande pedra tinha obstruído e estava 

presa. 

 “Rumi está provavelmente do outro lado daquela rocha”. 

 Weed respirou fundo enquanto batias as suas asas. 

 Não importa como ele olhasse para isso, a rocha parecia ter cerca de 10 metros de altura e 

era impossível de destruir. 

 Mesmo que ele voasse para aumentar a sua velocidade e, em seguida, colidisse com ela, 

embora os seus poderes destrutivos fossem aumentados enormemente, era óbvio que a rocha na 

sua frente não quebraria e ele só iria se transformar em um pedaço de carne seca.  

 Se ele sobrevivesse graças a sua resistência e perseverança e, em seguida, fosse 

esmagado debaixo da outra pedra, que estava rolando atrás dele, a pressão significaria a sua morte 

definitiva. 

 “Isso não é bom”. 

 Weed enfiou a mão no seu bolso e puxou uma escultura. Ela era uma das Fine Peaces7 que 

ele esculpiu e manteve em sua posse quando estava fazendo esculturas no Reino de Thor. 

 Ela era uma escultura de uma jovem garota aventureira sorrindo alegremente. 

 Weed impiedosamente torceu o pescoço da escultura. 

 “Sculptural Destruction8! Adicionar atributos adicionais em força!” 

 

Você usou a Sculptural Destruction.  

                                                           
6 NT = Nota barafael: som de tremor. 
7 NT = Nota Antonio: Peças Excelentes. 
8 NT = Nota Antonio: Destruição Escultural. 



A dor de destruir uma escultura excelente! A tristeza!  

5 pontos de estatística em arte foram perdidos permanentemente.  

Fama foi diminuída por 100.  

Por um dia, as estatísticas em arte serão convertidas em força numa proporção de 1:1. 

 

 A fama e a estatística em arte dele foram consumidas e convertidas em força! 

 Os músculos das pernas e braços curtos de Weed começaram a inflar como balões. Seu 

peito se tornou musculoso e as suas coxas volumosas. 

 O seu corpo de anão ficou extraordinariamente musculoso, ultrapassando o corpo de um 

bárbaro. Na verdade, o único fator estranho de seu físico era a sua aparência pequena comparada 

àquela classe. 

 “Vamos nessa”. 

 Weed abriu as suas Wings of Light e as bateu ligeiramente. 

 Já que a pedra atrás dele estava rolando e chegando cada vez mais perto, ele não teve 

tempo para hesitar. 

 Weed voou rapidamente em direção a pedra à sua frente e a golpeou com a sua espada. 

 O espetáculo parecia como a de uma estrela cadente penetrando através da passagem. 

 *Claaaaang9!*  

 Em um único golpe, metade da rocha foi destruída. No entanto, por causa de não ter sido 

completamente destruída, o corpo de Weed foi atingido com o recuo do impacto. 

 O recuo do impacto não foi o fim de seus problemas. Seu corpo colidiu com a rocha restante. 

 “Merda! Nada nunca dá certo para mim”. 

 A vida dele foi reduzida em dois terços. 

 Se não fosse por sua resistência e perseverança, bem como pelas características raciais 

dos anões, ele teria experimentado a morte com certeza! 

 Enquanto ele voava tão rápido quanto uma estrela, Weed vacilou. Depois de tudo, ele ainda 

era humano. 

 ‘Eu realmente preciso colidir nela a uma velocidade tão rápida? Não seria melhor se for um 

pouco mais fraco?’ 

 A sua hesitação passageira reduziu a sua velocidade e, como resultado, Weed fraturou o 

seu corpo, em vez de destruir o resto da rocha. 

 Se Weed fosse capaz de lançar magias, ele teria destruído a rocha com mais efetividade, 

mas já que ele não podia, seu corpo foi forçado a sofrer por suas tentativas. 

 Com seu corpo golpeado, ele abriu as suas asas mais uma vez. Já que a Wings of Light não 

recebeu qualquer dano, ele foi capaz de extrair o seu corpo enterrado em um instante. 

 “Vamos tentar mais uma vez”. 

 A rocha atrás dele já estava muito próxima, então ele não tinha tempo de fazer nada além 

de preparações pela metade. No entanto, neste pequeno espaço de tempo, ele acelerou 30% mais 

rápido do que ele tinha feito anteriormente. 

 “O que quer que aconteça, acontecerá. Se eu morrer, que assim seja, mas eu levarei essa 

rocha comigo!” 

 A morte era algo que todos os Dark Gamers mais temiam. A agonia de perder pontos de 

experiência e proficiência de habilidade. 

 Weed se sentia da mesma forma. Contudo, a situação atual era ‘tudo ou nada’. 

                                                           
9 NT = Nota barafael: um som metálico ressoando alto. 



 A fim de destruir completamente a rocha, Weed voou em sua direção em potência máxima, 

tranquilizado pelo fato de que ele seria ressuscitado pelo ‘Poder de Rejeitar a Morte’, mesmo se ele 

perdesse a sua vida. 

 Além disso, Weed concentrou toda a sua força e velocidade na ponta de sua espada. A 

ponta da espada começou a tremer e, por causa da sua habilidade Moonlight Sculpting, a espada 

ficou envolta em feixes de luz. 

 *Claaang!* 

 A outra metade da rocha foi destruída em um único golpe. 

 

*** 

 

 “Ei Rumi, quanto de vida você tem sobrando?” 

 “Cerca de 350”. 

 “Nós morreremos em breve. Depois de tudo, explorar masmorras é perigoso. Parece que 

morreremos sem sofrer”. 

 “Droga. Se nós estivéssemos em uma vasta planície ao invés desta passagem estreita, não 

teria tido como nós ficarmos presos nesta porcaria de teia de aranha”. 

 Hegel e o resto de seu grupo estavam fortemente envoltos em teias de aranha como se 

fossem múmias, com apenas as suas bocas livres! 

 Enquanto eles estavam aguardando as suas mortes, eles ouviram um barulho extremamente 

alto, como se um raio tivesse caído diante deles. Sem demora, uma onda de choque passou entre 

eles e sacudiu todo o caminho. 

 “O q-que está acontecendo?” 

 “Eu não sei. Poderia ser que Weed-oppa10 chegou?” 

 “Rumi, como poderia o Weed-oppa saber onde é este lugar e nos ter achado?” 

 “Porque eu disse a ele”. 

 “Isso significa que ele caiu na mesma armadilha que nós caímos? O som de antes não era 

a rocha colidindo? Pareceu como se o som viesse a partir da mesma direção de onde a rocha 

estava...” 

 “Sem chance. Como poderia um escultor de baixo nível chegar nesta masmorra”. 

 “Eu tentarei enviar outro sussurro para ele”. 

 “Isso é perda de tempo”. 

 Rumi enviou outro sussurro para Weed, mas ela não recebeu qualquer resposta. Naquela 

hora, Weed se preparava para liberar toda a sua força. 

 “Talvez não seja ele depois de tudo”. 

 “Provavelmente não”. 

 Em seguida, eles ouviram outro som. Uma explosão tão alta, que parecia que os tímpanos 

deles estourariam! 

 Os fragmentos da rocha, que tinha sido quebrada, saíram voando por toda parte enquanto 

a passagem estremecia. Seus corpos, que estavam envoltos em teias de aranha e suspensos no 

ar, balançaram de um lado para o outro. 

 O pedaço da rocha, que havia bloqueado a entrada como resultado da armadilha, foi 

destruído e eles, subitamente, ouviram uma voz: 

 “Então eu achei o lugar”. 

 “Weed-oppa?” 

                                                           
10 NT = Nota barafael: maneira amigável de se dirigir a um homem mais velho, se você for uma mulher. 



 “Apenas fiquem parados. Eu os libertarei logo”. 

 Com um balanço de sua espada, Weed cortou as teias de aranha que tinham imobilizado os 

corpos dos membros do grupo no meio do ar. 

 Apesar deles terem sido colocados no chão, não houve uma chance para eles recuperarem 

os seus sentidos. 

 Weed continuou balançando a sua espada e cortando a pilha de teia de aranha que se 

agarrava em seus corpos. Ele estava removendo a seda fina sobre o corpo deles ao balançar a sua 

espada. 

 Embora fosse difícil de acreditar, isso realmente aconteceu. 

 Até mesmo a seda cobrindo os seus rostos foi desfeita e eles puderam ver um anão digno 

da estatura muscular que estava diante deles. Era um anão segurando uma espada que parecia 

mais longa do que o seu próprio corpo. 

 Toda vez que o anão balançava a espada, a seda de seus colegas era desfeita. Isso só 

poderia ser descrito como uma habilidade com a espada que beirava o milagroso. 

 Hegel perguntou com um toque de descrença em sua voz: 

 “É realmente o Weed-hyung11?”  

 A sua mente ainda estava confusa e seus pensamentos estavam em desordem. Mesmo 

assim, visto que Weed tinha aparecido e salvado eles, enquanto estavam completamente indefesos, 

ele se sentiu grato. 

 Mas então, um enorme pedaço de rocha veio rolando para a entrada da passagem. Ela 

destruiu parte da passagem e, mais uma vez, bloqueou a fuga deles. 

 “Weed-hyung e sobre aquela rocha?” 

 “Parece que é a armadilha que eu disparei”. 

 “Nós estamos ferrados! O que você veio fazer aqui, Hyung?” 

 Não houve tempo para sequer se sentir aliviado após o resgate.  

 As aranhas que tinham se retirado, se juntaram e rastejaram para fora de pequenos buracos 

no teto e nas paredes. Simultaneamente, a seda de aranha desceu sobre eles como uma cortina e 

envolveu completamente toda a área. 

 Um único ataque, que rendia completamente o corpo e o imobilizava como uma múmia, 

havia começado. 

 Weed estendeu ambos os braços. 

 “Thread Winding12!”  

 Uma habilidade intermediária de costura e uma técnica para adquirir materiais adicionais! 

 Uma técnica que enrolava a seda expelida recentemente pelas aranhas e que fazia novelos. 

A seda extraída a partir das aranhas foi enrolada em uma esfera selada com um pano e estava 

sendo guardada na mochila de Weed. 

 *Hisss hisss hissssss13!*  

 Visto que a seda não tinha qualquer efeito, as aranhas fizeram barulhos ameaçadores e 

rastejaram para baixo de suas teias. Contudo, Weed não mexeu a pálpebra. 

 Um monte de força foi carregado nas coxas curtas e grossas do anão. Logo antes, as suas 

panturrilhas estavam prestes a estourar! 

 As aranhas escolheram o momento errado. 

 Ele estava coberto de feridas por quebrar a rocha e as suas roupas também estavam 

consideravelmente amarrotadas, mas isso não era um problema. 

                                                           
11 NT = Nota barafael: Hyeong ou Hyung é uma maneira amigável de se dirigir a um homem mais velho. 
12 NT = Nota Antonio: Enrolamento/Enrolar linha. 
13 NT = Nota barafael: um som afiado. 



 “Sword Dance14!”  

 A quarta forma da técnica imperial da espada sem forma15.  

 Os movimentos de Weed se tornaram como água fluindo. A Sword Dance era uma 

habilidade que adicionava poder explosivo para movimentos verdadeiramente parecidos com uma 

dança. 

 Todas as aranhas que tocaram a sua espada foram jogadas longe. Cada uma e todas elas, 

sem parar. 

 Enquanto a espada fluía sem parar, o poder da habilidade estava alcançando o seu pico… 

 A espada que tecia de forma vigorosa e graciosa entre as aranhas! 

 Embora a visão dele avançando e balançando a sua espada longa com as suas pernas 

curtas fosse engraçada, era impossível de se rir enquanto estivesse observando o seu grande 

poder. 

 Weed estava facilmente balançando a sua espada enquanto ele pulava entre as teias de 

aranha. As teias pegajosas e elásticas de aranha foram cortadas como corda podre. 

 “Movam-se. Eu não tenho tempo para perder com vocês!” 

 Com exceção da paralisia e das teias, as pequenas aranhas não eram ameaçadoras. 

 A Sculpting Blade16 era uma habilidade que demolia as habilidades defensivas do oponente. 

Graças a característica especial da lâmina, as teias de aranha não podiam lhe causar muito dano 

e, graças a sua habilidade de alfaiataria, ele estava coletando os fios de seda ao mesmo tempo. 

 Weed, que rompeu através da pequena ninhada de aranhas, se deparou com a Aranha 

Rainha Elfin, um poderoso monstro com um nível acima dos 380! 

 Grandes pelos estavam densamente dispostos sobre as suas doze pernas e parte da cabeça 

era incomparavelmente terrível e grotesca. 

 Foi esse o monstro que forçou Nide a desistir de resistir e o deixou ao desespero depois que 

ele confirmou as estatísticas dela. 

 Todavia, os passos delimitadores de Weed se tornaram ainda mais rápidos. 

 “Não me bloqueie. Eu tenho que recuperar as minhas despesas!” 

 Ele tinha aumentado a sua força com a Sculptural Destruction e usou uma peça excelente 

para isso. 

 Era o Weed, que normalmente menosprezava e cuspia tolices ao redor enquanto caçava, 

portanto, em um momento como este, ele tinha que ir completamente louco para a caça.  

 Apenas por uma questão de extrair as despesas perdidas em relação a fama e as estatísticas 

em arte, não havia tempo para perder. 

 Então, a Aranha Rainha Effin se virou e começou a correr apressadamente. 

 *Scuttle scuttle scuuuttle17*  

 Não era engraçado apenas porque era uma aranha, mas a sua velocidade de fuga era 

terrivelmente rápida. 

 A aranha que especialmente simpatizava muito bem com o medo, caracteristicamente 

escolheu correr ao invés de lutar. Mesmo se fosse uma presa diferente de Weed que tivesse 

aparecido, ela inicialmente fugiria se a presa tentasse resistir. Encarar a presa depois de esperar 

até que ela estivesse completamente sem forças era o método da Aranha Rainha Elfin. 

                                                           
14 NT = Nota Antonio: Dança da Espada. 
15 NT = Nota barafael: esta técnica custa 1000 de mana e mira nos pontos vulneráveis do inimigo; essa foi 
uma habilidade que Weed aprendeu a partir do Imperador do Continente de Versalhes, Geihar Von Arpen - 
http://the-legendary-moonlight-sculptor.wikia.com/wiki/Imperial_Formless_Sword_Technique. 
16 NT = Nota Antonio: Lâmina de Esculpir. 
17 NT = Nota Antonio: som da Rainha Aranha correndo. 

http://the-legendary-moonlight-sculptor.wikia.com/wiki/Imperial_Formless_Sword_Technique


 Mesmo quando ela fazia isso, ela se movia para o lado oposto da passagem enquanto 

expelia seda de aranha que era mais grossa do que um antebraço. 

 “Kaiser Sword18!”  

 Weed usou a mana que ele tinha sobrando como plano alternativo para o seu ataque mais 

poderoso. 

 Ele rapidamente perfurou o ponto vital da Aranha Rainha Elfin, o ponto traseiro por onde a 

seda saia. 

 

Você acertou um golpe crítico. 

 

 A Kaiser Sword teve o seu poder maximizado através da Sculptural Destruction! 

 O temível poder destrutivo que se igualava com o ataque final dos magos, o Mana Burn19. 

 O corpo enorme da Aranha Rainha Elfin tremeu. 

 *Claaaaang!* 

 Uma explosão, um flash de luz e um tremor ainda maior do que quando ele quebrou a rocha, 

que estava bloqueando a passagem, explodiu. 

 O melhor que Hegel e os membros do grupo poderiam fazer era se agachar e bloquear seus 

ouvidos. No entanto, as explosões e as luzes não pararam com tal ato. 

 “Kaiser Sword, Kaiser Sword, Kaiser Sword!” 

 A forma final da técnica imperial da espada sem forma que ele usou até mesmo consumindo 

a sua própria vida e estamina depois de sua mana ter acabado completamente! 

 Ele estava caçando a Aranha Rainha Elfin implacavelmente através da Kaiser Sword. 

 

Você acertou um golpe crítico. 29% de dano adicional. 

Você acertou um golpe crítico. 47% de dano adicional. 

Você acertou um golpe crítico. 82% de dano adicional. 

Você acertou um golpe crítico. 114% de dano adicional. 

 

 Este foi o reaparecimento da técnica da arte de atacar em um único ponto. Todos estes 

ataques estavam bombardeando sobre um único ponto! 

 Ele estava atacado um ponto preciso através da invocação de uma habilidade extremamente 

difícil enquanto negligentemente perseguia a Aranha Rainha Elfin, que estava fugindo. 

 Embora Hegel e os outros não fossem capazes de ver isso em razão deles estarem de 

cabeça abaixada, a técnica de ataque, que Weed estava demonstrando atualmente, poderia ser 

chamada de o ataque mais forte. 

 O dano que aumentou através da Kaiser Sword junto com a Sculptural Destruction e com 

sua habilidade de afiar a espada. Todo este poder de ataque foi aplicado na técnica de ataque em 

um único ponto. 

 Com a sua exponencialmente decrescente vida e com o aumento nos ferimentos, a 

velocidade de movimento da Aranha Rainha Elfin foi drasticamente diminuída. 

                                                           
18 NT = Nota Antonio: Espada de Kaiser; Nota barafael: esta é a quinta forma da técnica imperial da espada 
sem forma; ela usa toda a mana de uma vez e, após isso, utiliza a vida do usuário. 
19 NT = Nota Antonio: Queima de Mana. 



 Ela poderia ter tentado resistir se ela tivesse forças, visto que escapar havia se tornado 

impossível, mas em frente de tais danos incríveis, ela cambaleou alguns passos para a frente e, em 

seguida, morreu. 

 O corpo da Aranha Rainha se transformou em uma luz cinza e, a partir dela, safiras do 

tamanho de ovos de pato e uma pilha até a cintura de relíquias e moedas de ouro foram derramadas. 

 Weed recolheu o saque na velocidade de um relâmpago. 

 “Wahhh, embora ele tinha dito que era um escultor...”  

 Hegel gemeu enquanto ele agarrava a sua cabeça. 

 Era como se a sua mente tivesse ficado em branco. Hegel não podia pensar.  

 ‘Apesar dele ter dito que era um escultor, o que diabos significa isso dele poder recolher 

seda de aranha como material de costura?’ 

 “E aqueles movimentos atléticos… isso não era uma habilidade, mas sim técnicas reais de 

espada”. 

 A maioria dos usuários lutavam enquanto se apoiavam sobre as habilidades do jogo. 

Todavia, os lutadores especiais usavam o seu próprio poder e eram capazes de otimizar os seus 

combates mesmo com habilidades. Em um caso como este, a diferença que eles poderiam mostrar 

em seus combates era incrível. 

 Embora segurassem a mesma espada, a luta entre um ser humano normal e um espadachim 

treinado já estaria decidida. Mesmo se seus corpos e equipamentos fossem equivalentes, com o 

julgamento hábil de uma pessoa, sentido e experiência, eles apenas poderiam mostrar um mundo 

de diferença. 

 Mesmo em Royal Road, se um perito em lutas na realidade e uma pessoa normal caçassem 

monstros, é claro que a diferença seria aparente. 

 Manter a distância ideal, fazer movimentos evasivos mínimos e usar um método de ataque 

que os deixaria extrair o máximo de sua força! A mentalidade com a qual eles caçavam seria 

diferente e, fundamentalmente, apenas a forma como eles se moviam era extremamente e 

totalmente diferente. 

 A maioria das pessoas não foram até a esse tipo de nível. 

 A partir de seus dias como um novato, eles começariam a se acostumar com o personagem 

e se tornariam especialistas na utilização das habilidades enquanto se desenvolviam cada vez mais. 

Enquanto eles caçassem repetidamente, o método com o qual eles lutariam contra os 

monstros se tornaria cada vez mais proficiente, de modo que você poderia pegar um monstro, que 

você havia caçado por centenas de vezes anteriormente, muito mais facilmente do que um tipo de 

monstro que você estivesse lutando pela primeira vez. Era esse o tipo de lógica! 

 No entanto, Weed ou os Geomchis não precisavam deste processo. 

 “Tudo o que tenho que fazer é abate-lo”. 

 Não havia um pingo de simpatia naqueles que, ignorantemente, abatiam um monstro. 

 

*** 

 

 “Ele deve ter tido sucesso na caçada”. 

 “Vamos lá ver”. 

 Após cerca de 20 segundos passados, Selsia levantou-se e foi seguida pelos outros 

membros do grupo, que andaram até onde Weed estava. 

 Eles sentiram algo como admiração. 



 O fato de que eles estavam se sentindo intimidados por causa deste mero anão era ridículo, 

mas era a pura verdade. Se fosse alguém que eles não conhecessem, eles não teriam sequer se 

atrevido a se aproximar. 

 Quando eles se aproximaram, Weed enrolou uma atadura em torno de seu corpo. Ele estava 

usando a técnica de segurar uma atadura com ambas as mãos, enrolando-a em torno de seu torso, 

braços, pernas, pescoço e costas. Ele esfregou ervas sobre a pele e entrou em profunda meditação 

com os olhos fechados. 

 O domínio da habilidade de bandagem! 

 A habilidade que trazia até mesma a consideração de guerreiros competentes se ela fosse 

elevada ao nível intermediário e Weed tinha dominado ela através de seu trabalho de combate. 

 A sua vida e mana estavam sendo constantemente restauradas. 

 Embora eles tivessem se aproximado de Weed, ao ver como ele estava gravemente ferido, 

Selsia não poderia se atrever a perturba-lo. 

 “O que devemos fazer... parece que ele ficou realmente ferido depois de lutar com a Aranha 

Rainha Elfin”. 

 “Nós não podemos nem mesmo tratá-lo porque não temos um clérigo...” 

 Isso aconteceu quando eles estavam se preocupando impotentes... 

 Depois que ele recuperou apenas 8% de sua vida, Weed abriu seus olhos. 

 Eles eram estreitos e esguios, olhos semicerrados. Os olhos de Weed não eram 

originalmente assim, seus olhos normalmente pareciam brilhantes e exalavam uma imagem clara. 

Agora, seus olhos foram alterados por causa da arte da Sculpture Transformation20. 

 A vida nos olhos estreitos e semicerrados estava turva. 

 “Eu não tenho tempo para brincar assim. Eu tenho que recuperar as minhas despesas!” 

 Depois de tomar um longo e profundo fôlego, ele cambaleou enquanto caminhava para a 

passagem de onde a Aranha Rainha Elfin havia emergido. 

 O seu tornozelo deve ter se quebrado no meio da batalha, visto que ele se arrastava sobre 

o chão. Se não fosse por sua perseverança e resistência, essa seria uma lesão que já teria entregue 

a luta, posto que mesmo se mover era impossível. 

 ‘Algo como um tornozelo quebrado provavelmente se realocará com o tempo’. 

 Weed andou enquanto usava a sua espada como uma bengala. 

 Já que ele havia experimentado um tornozelo ou pulso quebrado mais de cem vezes, ele 

sabia do estado de seu corpo melhor do que ninguém. Portanto, ele estava indo continuar a lutar. 

 

*** 

 

 Choi Ji Hoon21 estava tendo um encontro com a irmã mais nova de Lee Hyun, Lee Hayan. 

 Ele consertou os aparelhos eletrônicos e havia se tornado amigo dela enquanto a ensinava 

coisas que ela não sabia em Royal Road. Embora eles não fossem um casal oficial ainda, a relação 

deles era bem próxima a isso. 

 Enquanto bebia leite de morango, Lee Hayan perguntou: 

 “Oppa, eu deveria mostrar a você meu talento pessoal?” 

 “Talento pessoal?” 

 “Sim. Eu quero lhe mostrar as minhas imitações, como os comediantes costumam fazer”. 

 Choi Ji Hoon não pôde controlar as suas expectativas consideráveis. 

                                                           
20 NT = Nota Antonio: Transformação Escultural. 
21 NT = Nota barafael: Zephyr. 



 “Você realmente fará isso para mim?” 

 “Sim. Primeiro eu expressarei o som de uma pessoa andando de muito longe através da 

imitação”. 

 Lee Hayan falou depois de lamber levemente os seus lábios cor de ameixa. 

 “Clop. Clop”. 

 “.....” 

 “O próximo é o som de um arranque de carro”. 

 “Vrooom!” 

 “.....” 

 “Este é o som de um avião decolando: Swooosshh!” 

 O “click” de uma imagem sendo levada, o “riiing” de um telefonema, o “boom boom boom” 

de um tambor sendo tocado, o som de um latido de cachorro, o miado de um gato! 

 Choi Ji Hoon riu até chorar. 

 As imitações não foram todas semelhantes, mas ver uma garota de aparência tão jovem e 

inocente seriamente fazendo a piada foi encantador. 

 ‘Esta criança, ela tem charme’. 

 Embora ele tivesse conhecido muitas garotas, a sensação de ser sugado como quando ele 

estava com Lee Hayan era a primeira vez. Parecia que ele não teria arrependimentos mesmo se 

eles vivessem juntos por toda a sua vida. 

 ‘Eu ficaria feliz todas as manhãs quando eu abrisse meus olhos, ouvisse o gorjear dos 

pássaros e fosse capaz de ver as flores inteiramente florescidas’. 

 A figura de um homem que estava completamente imerso em sua fantasia! 

 Isso estava a tal ponto, que ele estava preocupado se ele poderia ser apenas um oppa 

normal aqui ao lado de Lee Hayan. 

 Choi Ji Hoon perguntou casualmente, como se não fosse grande coisa: 

 “Qual é o seu homem ideal?” 

 Se ela não pudesse responder apropriadamente, ele estava preparado para perguntar a ela 

o que ela pensava dele. 

 Lee Hayan respondeu sem hesitar: 

 “Altura: cerca de 6’1’’22. Peso: 78 kg. Seria bom se seu vestuário lhe fosse adequado. Seus 

tornozelos têm que ser magros, com um corpo levemente magro e musculoso. Para passatempos: 

cozinhar e limpar. Renda anual de cerca de 200 milhões de wons23, empresário do setor financeiro. 

Deve ter uma idade de cerca de vinte e oito anos”. 

 “.....” 

 “Eu estou brincando. Eu gosto de um homem de família. Todo o resto está bom contanto 

que ele seja do meu gosto. Se for necessário, eu posso trabalhar e alimentar a família”. 

 “Um homem de família”. 

 “Sim. Um homem que só olhará para mim e que me amará”. 

 Choi Ji Hoon ficou sem palavras. 

 Em termos de elegibilidade, ele tinha mais do que ninguém. Ele também tinha confiança em 

sua aparência e tinha o carisma para encantar qualquer mulher. 

 Todavia, tais tipos de condições não tinham nenhum significado para Lee Hayan. 

 ‘Além das coisas que eu tive desde o nascimento ... eu sou realmente uma pessoa sem 

valor’. 

                                                           
22 NT = Nota barafael: 6’ = 6 feets/pés e 1’’ = 1 inches/polegadas, o que equivale a 1,85m. 
23 NT = Nota barafael: U$ 180.000,00 – cotação de abril de 2016. 



 Esta tinha se tornado uma oportunidade para Choi Ji Hoon mudar a si próprio. 

 Só então, ele encontrou um rosto familiar sobre o ombro de Lee Hayan. A partir do momento 

que ele tinha conhecido, passado e se encontrado com Lee Hayan, esta era a primeira pessoa que 

ele temia até mesmo conhecer em seus sonhos! 

 Era o primeiro entre os Geomchis, o Chung Il Hoon24. 

 Chung Il Hoon, que tinha vindo para a cidade comprar um presente para dar para Cha Eun 

Hee, havia pego ele em flagrante. 

 “Oppa, sobre o que você está pensando?” 

 “Huh? Sim”. 

 “Seu rosto ficou realmente azul, você está bem?” 

 “D-deve ser a iluminação”. 

 “Não há luzes azuis aqui... de qualquer maneira, eu estou indo para casa agora”. 

 “Você já está indo?” 

 “Sim. Porque o meu oppa fica preocupado se eu chegar muito tarde”. 

 “Devo levá-la para casa?” 

 Choi Ji Hoon falou como se ele considerasse original a ideia que ele havia pensado por si 

próprio. 

 ‘Não importa o que, eu tenho que deixar este lugar’. 

 Uma luta instintiva para sobreviver! 

 Lee Hayan pegou a sua bolsa e se levantou. 

 “Você não tem que fazer isso. A partir daqui é apenas cinco paradas de ônibus. Eu nem 

sequer tenho que me transferir para outro ônibus”. 

 “Eu mandarei você para casa em um táxi”. 

 “Poupe o seu dinheiro. Por que você desperdiçaria dinheiro em algo que você não precisa? 

Você voltaria de táxi após me deixar em casa, certo?” 

 Choi Ji Hoon não podia mentir e dizer que não era verdade. Mesmo se ele tentasse pegar o 

ônibus, ele nunca tinha feito isso em sua vida, de modo que ele não sabia nem quanto a tarifa era. 

 Em sua pré-escola, escola primária e nos anos do ensino médio, um motorista em uma 

limusine o deixava. 

 No colegial, ele pilotava a sua moto. Embora fosse um passeio perigoso, com uma elevada 

probabilidade de acidente, seus guarda-costas e uma escolta de carros da polícia foram atrás dele. 

 O meio de transporte mais econômico que ele tinha usado era um táxi. 

 Seus carros importados em casa estavam tomando uma longa pausa na garagem. 

 De alguma forma, ele se tornou o filho herdeiro de um CEO de uma franquia de negócios. 

Ele não podia dizer a verdade para ela, porque ele estava com medo de que ela poderia se tornar 

preconceituosa ou hostil em relação a ele. 

 Embora ele não antipatizasse com o tempo que passava confortavelmente nesses encontros 

modestos, ele nunca tinha sentido um doloroso pesar como este anteriormente. 

 “Eu irei primeiro. Vá para casa com segurança”. 

 “H-Hayan”. 

 Apenas quando Choi Ji Hoon ficou sem jeito de levá-la para casa de qualquer maneira, que 

ele viu Chung Il Hoon abanando o seu dedo e parou. 

 Ele estava dizendo algo. As palavras ruidosas que seus lábios transmitiram eram claras: 

 ‘Se você correr, você morrerá’. 

                                                           
24 NT = Nota barafael: Geomchi2. 



 

*** 

 

 Depois que ele viu Lee Hayan partir, Choi Ji Hoon se aproximou de Chung Il Hoon. Seus 

ombros estavam encolhidos e seus olhos tremendo. Sem dúvidas, ele era a imagem de um 

prisioneiro. 

 “Está quente. Vamos caminhar um pouco”. 

 “Sim, hyung”. 

 Eles se dirigiram para um parque nas proximidades. Para Choi Ji Hoon, foi um alívio incrível 

que eles não subiram para trás das montanhas. 

 ‘No mínimo, é melhor que eu seja pego por Chung Il Hoon do que por outra pessoa’. 

 Ele era o primeiro instrutor e tinha um forte senso de responsabilidade. Desde que ele próprio 

estava cortejando alguém, ele foi excepcionalmente atencioso. 

 Os peixes estavam nadando pacificamente no lago cristalino do parque. 

 ‘Estou com inveja de vocês caras’.  

 Neste momento, mesmo Choi Ji Hoon estava com ciúmes dos peixes. 

 Chung Il Hoon lamentou com um rosto deformado: 

 “Você... gosta da Hayan?” 

 “Sim, você está certo”. 

 Choi Ji Hoon não deu quaisquer desculpas. 

 Eles podem não estar em um relacionamento de namoro, mas ele estava certo de que o 

sentimento de amor tinha florescido em seu coração. 

 “Então é assim que é”. 

 Chung Il Hoon não falou por um longo tempo. 

 O corpo de Choi Ji Hoon, que estava tremendo como uma folha, gradualmente relaxou. 

 ‘Eu sobrevivi’. 

 Ele não tinha sido impensadamente espancado. Então, com a esperança otimista de que ele 

faria isso de uma forma mais segura, ele tentou cuidadosamente avançar. Depois de um momento 

de silêncio, Choi Ji Hoon galantemente endireitou seu peito e falou: 

 “Enquanto Hayan gostar de mim, eu quero tentar estar em um relacionamento honesto e 

sério com ela”. 

 “No final, você...” 

 “Eu sinto muito. Hyung-nim”. 

 “Está tudo bem. Que razão há para se desculpar para mim. O amor é uma questão para 

aqueles que estão envolvidos. E se isso não se tornar um namoro?” 

 “Eu estou apaixonado por ela”. 

 Choi Ji Hoon explicou como algumas das expressões de Lee Hayan eram tão bonitas para 

ele. 

 Era uma explicação que durou longos 10 minutos. Ele até mesmo falou honestamente dos 

sentimentos vazios que ele sentia enquanto se encontrava com outras garotas. 

 “Eu ainda sou jovem, mas eu acho que ela é uma garota que seria difícil de encontrar 

novamente em toda a minha vida. Mais do que qualquer coisa... mesmo agora, é como se eu ainda 

ouvisse a voz dela. Eu também penso nela quando eu durmo”. 

 Choi Ji Hoon percebeu uma coisa enquanto ele falava.  



 Lee Hayan era diferente das outras garotas. Ele percebeu que se ele a perdesse, ela que 

era uma pessoa preciosa, eles nunca seriam capazes de se encontrar novamente, bem como 

percebeu o quão encantado ele estava com ela. 

 Chung Il Hoon bateu no seu ombro com uma mão grossa. 

 “Está tudo bem. É bom que você esteja tão determinado. Um homem não tem que falar 

pateticamente sobre isso e aquilo”. 

 “Você está me dando a sua permissão?” 

 “O que você quer dizer? Permissão? Eu lhe disse que o amor é bom se os envolvidos gostam 

um do outro”. 

 “Muito obrigado. Hyung-nim!” 

 “Ei, mas você sabe...” 

 Chung Il Hoon falou genuinamente: 

 “Venha para o dojo a partir de amanhã”. 

 “O que?” 

 “Se você for um homem, você deve prestar um pouco de atenção para a sua aptidão 

muscular também. O que você acha que um corpo flácido pode fazer?” 

 “Ele não é flácido…” 

 Era um corpo treinado com basquete, futebol, natação e todos os tipos de esportes. 

 Chung Il Hoon gritou bruscamente: 

 “É fraco! Com esse nível de aptidão, você poderia ganhar contra cerca de 3.000 criminosos, 

se eles lhe atacassem enquanto você estivesse no meio de um encontro25?”  

 “3…3.000 deles?” 

 “Não importa a situação, você tem que ser capaz de proteger a sua namorada. Mesmo se 

uma guerra eclodir, uma seca, uma inundação ou um terremoto acontecer, mesmo que um tsunami 

estiver se levantando, você tem que salvar a sua namorada. Você está preparado para esse tanto?” 

 “Ai-inda não”. 

 “Eu devo levantar esse tipo de força e coragem em você. É muito ruim que tudo que eu 

possa fazer por você é este tipo de pequena ajuda”. 

 “Muito obrigado”. 

 “Se eles descobrirem a verdade de que você gosta de Hayan, então mesmo os alunos do 

dojo diligentemente viriam ajudá-lo como se fosse o próprio assunto deles. Você não terá nenhuma 

falta de adversários para sparring, então venha cedo ao amanhecer. Dessa forma, você pode 

receber os ensinamentos de, pelo menos, mais de uma pessoa”. 

 Sparring com os instrutores e com seus 500 alunos! 

 O rosto de Choi Ji Hoon ficou sem cor. 

 Ele pensou que poderia compreender o significado do que estava por vir no dojo. 

 “Certamente, os seus sentimentos de afeição para com Hayan não são falsos, certo?” 

 “São reais”. 

 “Está tudo bem. Se você quiser fugir, você pode fugir. Isso significa que você não tem que 

vir para o dojo”. 

 “Realmente?” 

 “Sim. Visto que nós podemos apenas ir pegá-lo”. 

 “.....” 

 

                                                           
25 NT = Nota barafael: kkkkk nem o Swarzenegger nos anos 80. 
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