
Volume 15 

CAPÍTULO 8 - A Reconstrução do Império Niflheim 

 

 A missão em cadeia já possuía 3 etapas e ocorreu a Weed que a missão era complicada. 

Contudo, ele continuou na biblioteca do reino. 

 A biblioteca continha uma parcela considerável da história geral do Continente de Versalhes, 

mas você teria que procurar pessoalmente pela informação sobre as histórias individuais. 

 

Conde Savoid (Império de Sur - Ano 436~479): 

Recebeu a sua posição de cavaleiro aos 17 anos. 

Retornou do cumprimento dos deveres como cavaleiro aos 20 anos. 

Herdou seu território aos 36 anos. 

Possuía um talento excepcional para esgrima e cavalaria. 

Executado por ascender uma revolta aos 43 anos. 

 

 Havia apenas informações básicas na seção de biografias. Ele também leu as seções de 

história e de guerra, mas as partes envolvendo o Conde Savoid foram perdidas, como se alguém 

as tivesse apagado intencionalmente. 

 “Achei”. 

 “Onde está?” 

 “Aqui diz que há um tesouro escondido nesta área”. 

 Aventureiros e magos, que estavam lendo na biblioteca se apressaram e saíram. Havia 

cerca de 20 usuários que, como Weed, tinham vindo para obter informações na biblioteca. 

 Uma sorte grande estava escondida em algum lugar, mas ele teria que investir muito tempo 

e recuperar as despesas seria difícil. Esta era a situação enquanto se caçava informações dentro 

da biblioteca. Era também uma condição na qual muitas informações básicas estavam faltando ou 

simplesmente não havia nada para ser lido. 

 ‘Parece que será difícil achar por esse método’. 

 Weed estava submerso no trabalho. 

 Encontrar uma pista através de um livro era difícil até mesmo para aventureiros com vasta 

experiência, então parecia que não seria fácil para ele, enquanto um escultor, reunir as informações. 

 ‘O método da minha abordagem está errado? Tudo bem. Já que eu sou um escultor, talvez 

eu apenas poderia supostamente olhar os livros destinados aos escultores primeiro’. 

 Weed examinou completamente os livros relacionados a arte. 

 

«História dos Monumentos» 

«Esculturas Escavadas» 

«Esculturas Valiosas do Reino de Sur» 

 

 Ele viu um livro intitulado «Esculturas Antigas» embaixo de muitos outros livros que ele 

estava lendo. Embora o nome fosse diferente, no conteúdo do livro havia informações sobre a 

escultura que ele possuía atualmente. 

 



Figura do Descanso: Símbolo da Religião. 

Ela é o símbolo dos adoradores que seguiam o Deus Matallost, que guia os mortos. Eles 

não têm uma bandeira ou uma matriz, mas eram famosos por terem uma escultura. 

Os Sacerdotes da Igreja Matallost tinham um forte poder sagrado e podiam guiar os 

mortos. 

Após o nascimento da língua oficial do continente, em vez de usar o nome do Deus deles, 

eles também chamaram a si próprios de ‘A Igreja da Ressurreição’. 

Eles não eram muito bem vistos pela opinião pública porque eles eram próximos e 

conduziam pesquisas sobre a morte. Era suposto que eles usavam esculturas como 

símbolo principalmente para a preservação de segredos. 

Havia uma história de algum falso Deus da Fé Matallost sendo um artefato especial e 

sagrado, muito diferente das esculturas normais. 

 

Você adquiriu todas as informações necessárias para a missão. 

 

 Ele tropeçou um pouco, mas ainda assim finalizou a missão. 

 Ele foi para a taverna e reportou a história para Smith. 

 “Esta escultura era aparentemente o símbolo da Igreja Matallost”. 

 “O que dizia?” 

 “Dizia que ela era um símbolo de uma religião antiga e ela pode até mesmo ser um falso 

Deus”. 

 Ding! 

 

A missão “A Curiosidade do Velho Smith” foi concluída. 

Você respondeu à pergunta do ex-mercenário Smith sobre a escultura que ele viu em sua 

juventude. 

Agora ele lhe contará histórias que ele conhece de seus dias como mercenário. 

 

Proficiência na habilidade de esculpir aumentou em 0.4%. 

Sua estatística em fé aumentou em 1. 

 

 Já que ele poderia aumentar a proficiência da sua habilidade de esculpir enquanto 

completava a missão, estes tipos de pedidos também não eram tão ruins. Embora tenha levado 

muito tempo para ir em vários lugares diferentes. 

 “Então é isso o que significava depois de tudo. *Hiccup*”. (NT = Nota barafael: soluço) 

 O velho bêbado Smith estava muito intoxicado. 

 “Como prometido, por favor me conte histórias sobre o que você viu e ouviu quando era 

jovem”. 



 “Ayup! Eu era, você sabe, um mer-mer-mercenário realmente confiável e bem-educado. Eu 

fiz muito dinheiro também. Apesar de eu ter usado a maior parte dele para comprar bebidas e com 

mulheres”. 

 Com uma forma de falar que parecia que a sua língua estava solta, Smith contou como ele 

se tornou um mercenário e percorreu o continente enquanto cumpria missões como um mercenário 

independente. 

 Para Weed, é claro, o que ele dizia entrava por um ouvido e saía pelo outro, não havia fim 

ao ouvir cada palavra de um bêbado. 

 Depois de um longo tempo, Smith finalmente falou do assunto principal. 

 “Esta escultura eu vi naquela época, o conde estava indo escapar através do porão do 

castelo junto com ela. Haaah, eu estou ficando bêbado”. 

 “Por que você acha que ele fez isso? ” 

 “Eu não sei também. De qualquer forma eu pensei que isso era realmente estranho. 

*Hiccup*. O álcool tem um gosto realmente bom agora. Sobre o que nós estávamos falando 

mesmo? ” 

 Com um olhar confuso, Smith tagarelou sobre mais histórias irrelevantes por um longo 

tempo. Ele se gabou de seu trabalho como mercenário. Era um beberrão pregando sobre as bebidas 

do continente! 

 A atenção de Smith foi direcionada para escultura mais uma vez e, enquanto ele recobrava 

os seus sentidos, ele perguntou: 

 “Embora eu não tenha visto esta escultura após um longo tempo... se você não estiver 

ocupado, você está? ” 

 “Entretanto eu estou ocupado”. 

 “Você poderia me levar para resolver este mistério? ” 

 Smith tirou uma chave enferrujada de seu peito. 

 “Se eu me lembro corretamente… depois daquela vez, o porão foi selado, então você 

provavelmente só pode ir lá se tiver esta chave. Você pode me levar lá com você e resolver este 

mistério para mim?” 

 Ding! 

 

A segunda curiosidade do velho Smith. 

O velho bêbado Smith tem uma pergunta sobre a última vez em que ele viu o Conde Savoid. 

A fim de responder à sua pergunta, procure na mansão do conde, ache o porão e desenterre o 
segredo. 

A missão em cadeia conduz ao desejo há muito tempo estimado pela Igreja Matallost, o qual guia 
os mortos e a reconstrução do Império Niflheim. 

Dificuldade: A 

Recompensa: Uma bebida do Smith. 

Apontamento da Missão: 
Limitada apenas à escultores.  

A missão falha com a morte de Smith. 

 

 Se era sobre o Império Nilheim, ele era um grande império que existiu uma dúzia de anos 

atrás na parte norte do continente, de onde Morata fazia parte, e que tinha Weed como o seu Lorde. 



 O castelo e as aldeias pegaram fogo devido aos monstros das redondezas e do Bone Dragon 

(NT = Nota Antonio: Dragão de Ossos), os quais descenderam da Floresta da Escuridão. O 

imperador tentou sela-los usando as miçangas da Serbian Witch (NT = Nota barafael: Bruxa Sérvia), 

mas isso só resultou no congelamento lamentável de toda a área do Norte. Sob o ataque do frio, 

dos monstros e com a divisão das pessoas, o império entrou em colapso. 

 Se o Império Niflheim fosse reconstruído agora, o Norte se estabilizaria na sua fundação. 

 Era um pouco inesperado que uma missão como esta se tornaria disponível a partir de uma 

escultura e, em seguida, estivesse ligada à Igreja da Ressurreição. Porém, isso não era muito 

surpreendente. A igreja da Ressureição e a Fé Mattalost eram igrejas que se originaram no Norte. 

 Se ele resolvesse o pedido do mercenário Smith, então ele também resolveria a missão 

relacionada com a reconstrução do Império Niflheim. 

 ‘Eu serei capaz de vender Morata por um preço mais caro’. 

 Weed acenou com a sua cabeça enquanto ele dilacerava uma coxa de galinha como um 

aperitivo. 

 “Eu farei o meu melhor para resolver este mistério”. 

 

Você aceitou a missão. 

 

*** 

 

 O Condado de Savoid foi transformado em um enorme campo de caça. O Reino de Sur 

estava infestado com monstros de nível 150 a 200, de modo que um número considerável de grupos 

estava caçando. 

 “Recrutando pessoas para caçar dentro da mansão. Preferências por pessoas com 

experiência ou coragem”. 

 A mansão do Conde Savoid era uma região classificada como masmorra. O nível máximo 

dos monstros era de 282. 

 Os cavaleiros astrais, soldados e até mesmo empregadas astrais nasciam lá. 

 Weed entrou na mansão com o mercenário bêbado, Smith. 

 “Argh. Minhas entranhas vão morrer de azia”. 

 Smith se queixava enquanto ele seguia Weed. 

 “Você não me daria apenas uma garrava de bebida alcoólica?” 

 “Eu não tenho nenhuma”. 

 Weed recusou firmemente. Havia, é claro, uma enorme quantidade de licor em sua mochila. 

Tudo porque ele fazia conhaque ou uísque sempre que ele via frutas comestíveis ou trigo. Havia 

poucos itens de culinária que vendiam tão bem e de forma tão fácil quanto o licor. Com seu sabor 

surpreendente, propriedades desinfetantes e já que ele até mesmo elevava a velocidade de 

recuperação de vida, o licor recebeu a maior parte da publicidade entre as preferências. 

 Já que o licor bem destilado poderia ser vendido a um preço alto, ele não era diferente de 

dinheiro em si. 

 Embora ele destilasse licores em seu tempo livre ao trabalhar com a sua habilidade de 

culinária, ele era econômico com o licor ao máximo, ao ponto onde se não fosse o Geomchi ou os 

outros irmãos mais velhos, ninguém nem mesmo pediria para Weed. 

 “Ahem, minha boca está seca”. 

 Smith resmungou enquanto o seguia. 



 Na antiga mansão, poeira estava acumulada densamente e móveis estavam espalhados ao 

redor. O mural foi danificado ao ponto de ser irreconhecível e o lustre havia caído no chão, destruído. 

 “Fire Ball!” (NT = Nota Antonio: Bola de Fogo!) 

 “Cold Strike!” (NT = Nota Antonio: Golpe Gélido!) 

 Ele viu muitos outros grupos, mas eles estavam caçando monstros do tipo fantasma. 

 Weed olhou ao redor da mansão um pouco antes de desistir. Era um local colossal, não 

seria um exagero o chamar de um castelo. 

 Weed tinha andado por muitos castelos de vampiros quando ele estava em Todeum, mas 

este era diferente daqueles castelos, até mesmo o número estimado de salas na mansão do 

poderoso Conde era imensurável. 

 Weed perguntou: 

 “Onde é o porão?” 

 Smith apenas balançou a sua cabeça de um lado para o outro. 

 “Isso aconteceu há muito tempo, então eu não me lembro. Embora, eu poderia lembrar se 

eu bebesse uma garrafa de bebida alcoólica...” 

 Weed franziu a testa. 

 ‘Alcoolizado inútil, esse bêbado!” 

 Os outros grupos estavam caçando em todo lugar da Mansão do Conde Savoid. Se ela tinha 

um porão que eles não tinham descoberto, então ele havia sido meticulosamente escondido ou 

tinha de estar em um lugar extraordinário. 

 ‘Mesmo que ele tenha sido descoberto, ele pode não ter se tornado público’. 

 Eles não teriam sido capazes de entrar no porão mesmo se o tivessem encontrado se eles 

não tivessem a chave. Era da natureza humana não querer fazer algo que era bom para alguma 

outra pessoa (NT = Nota Antonio: Claro, nenhuma boa ação fica sem punição…). Mesmo se a 

entrada do porão fosse descoberta, era possível que ela não tenha se tornado pública. 

 Deste modo, Weed percebeu que tinha que cooperar com Smith para achar o porão. 

 Weed abriu a sua mochila e tirou uma garrafa de cerveja. 

 “Pense sobre a localização, eu tenho licor”. 

 “*Harumph* Me dê a garrafa!” 

 “O porão…” 

 “… Eu me lembro. É provavelmente debaixo da escadaria”. 

 O lugar que Smith tinha apontado era no fundo das escadarias, levando a mais dois andares 

adicionais. 

 Weed tentou ir atrás da escadaria de madeira, mas não havia nada lá exceto amontoados 

densos de poeira. Entretanto, quando ele sondou ao redor com suas mãos, ele pôde sentir uma 

rachadura imperceptível. 

 ‘Então é aqui’. 

 Weed limpou a poeira e encontrou um pequeno buraco de chave e, em seguida, colocou a 

chave que ele tinha recebido de Smith e a virou. 

 *Creeaaaak!* 

 Ele teve que empurrar com força para mal abrir a antiga porta. 

 Weed entrou no porão junto com Smith e fechou a porta. Ele não se esqueceu de tirar a 

chave também, pois ela poderia ser descoberta por outro grupo que estivesse caçando na mansão! 

 Weed estava absolutamente certo de que ninguém cairia de cara no chão quando o prêmio 

estivesse à vista. 

 



Você descobriu o porão do Conde Savoid. 

Fama aumentou em 50. 

Através da aventura, a experiência aumentou ligeiramente. 

 

 “Aha! Então este é o porão do Conde”. 

 Smith tinha esvaziado a sua garrafa de cerveja em algum ponto ao longo do caminho e 

estalou os seus lábios como se ele estivesse arrependido. 

 “Se o negócio está feito, por que você não me dá um uísque?” 

 “Eu absolutamente não tenho uísque”. 

 A cerveja era, pelo menos, barata e comum, mas já que um uísque decente estava na casa 

de no mínimo algumas moedas de ouro, ele não tinha nenhuma intenção de oferece-lo. 

 Weed olhou ao redor do porão. 

 Muitos livros estavam organizados nesse lugar, os quais pareciam ter sido provavelmente 

usados pelo Conde como um estudo secreto. 

 

«O Básico da Magia Baseada em Fogo» 

«O Estudo dos Elementos do Vento e Suas Afinidades» 

«As Dez Leis que os Elementalistas Orgulhosos Devem Manter em Mente» 

«Viajando através do Continente de Versalhes a pé» 

«Oportunidades de Fazer Dinheiro» 

«Bruxa, a Feiticeira Que Lerá os Livros Para Você» 

 

 Ele poderia dizer só de olhar para os títulos, uma variedade de livros estava decorando as 

estantes. 

 Weed colocou cada um dos livros em sua mochila. 

 ‘Eu farei dinheiro se eu vender eles a uma loja de raridades ou a uma loja de livros antigos’. 

 Visto que a próxima missão em cadeia estava determinada, ele limpou os livros e os 

guardou. Ele também procurou pela mesa do Conde. 

 Havia moedas de ouro no valor de cerca de 300 moedas de ouro cada na gaveta e uma faca 

de esculpir também. 

 ‘Eu terei que vender isso também’. 

 Weed tinha memorizado o preço da grande maioria dos itens no local. 

 Mesmo se o sistema de cálculo automático dos preços de um supermercado quebrasse, se 

fosse a loja de Weed, provavelmente não haveria uma razão para se preocupar. Isso porque Weed 

era do tipo que absolutamente lembraria o preço, começando a partir do preço da fábrica até o 

preço de venda, sobretaxa e até mesmo o que se aplicava ao “compre 1 e ganhe 1” das promoções 

comerciais. 

 365 moedas de ouro multiplicadas por 12 moedas de ouro são 4.380 moedas! Foi ao ponto 

de ele ter feito os cálculos em um instante. Quando se tratava de cálculos de dinheiro, ele 

ultrapassava os prodígios de matemática! 

 Weed viu um livro aberto sobre a mesa. 

 



«As Origens e a História da Religião Matallost» 

 

 Ele começou a folheá-lo. 

 

A antiga congregação da Fé Matallost foi a maior em comparação com as outras que 

surgiram a partir dos rituais realizados pelas pessoas que consideravam a morte como 

sagrada. 

Eles consideravam a morte como uma forma de retornar à tutela de seu Deus… como a 

Fé Matallost era aderida como a religião estabelecida no Reino, os guerreiros prestavam 

seus respeitos à Igreja antes irem para a batalha. 

Entretanto, a opinião pública sobre a Igreja Matallost mudou com o passar dos anos. 

A guerra entre as tribos diminuiu e um castelo foi construído contra os monstros 

invasores, estabelecendo a paz. 

A Fé Matallost foi banida visto que a morte era vista com medo. 

Além disso, na guerra de unificação do continente do Império Arpen, cada reino deu 

preferência competitivamente à Igreja de seu próprio território. 

Em particular, as igrejas relacionadas com a guerra receberam respeito e a Igreja 

Matallost foi prejudicada por sua doutrina de ser conduzida e guiada pela morte. 

A morte se tornou o último nome que os remanescentes da Igreja Matallost gritavam e 

até mesmo a menção do nome por si só se tornou abominável se fosse feito em público. 

Os candidatos a sacerdote da Igreja Matallost diminuíram mais e mais e a posição deles 

foi ocupada por outra Igreja. 

As Igrejas da prosperidade de Freya ou do Deus dos Lutadores, Belacus, aumentaram. 

… A Igreja Matallost perdeu o seu poder e o apoio dos reinos foi cortado. Era assumido 

que eles, que se esconderam nas sombras, cada vez mais não poderiam largar seus 

desejos pelo poder. 

O poder de guiar através da morte! 

Eles sonhavam com a vingança ao usar o seu forte poder sagrado. Especificamente, o 

tipo de vingança que eles planejavam era desconhecido. 

 

 Ding! 

 

Inteligência e sabedoria foram aumentadas em 5 por ler informações avançadas sobre a 

Fé Matallost. 

 

Você adquiriu informações sobre a Igreja da Ressureição. 

 

 Weed encontrou outra coisa em cima da mesa. Era um manto usado pelos sacerdotes da 

Igreja da Ressurreição. 



 Igreja Matallost. Já que atualmente eles eram chamados mais frequentemente de Igreja da 

Ressurreição, não importava muito se você falasse descuidadamente sobre eles. 

 “Conde Savoid deve ter sido um sacerdote da Igreja da Ressurreição”. 

 Weed adivinhou julgando como o Conde Savoid tinha a posse da Estátua da Morte, o 

símbolo da Igreja da Ressurreição. 

 “Huuh, olhe aqui um pouco!” 

 Nesse momento, Smith tinha descoberto uma grande sala. 

 Um círculo mágico estava desenhado dentro da sala e, no meio do círculo, havia um objeto 

que parecia uma lápide e uma tigela onde algo poderia ser colocado dentro. 

 Uma imagem da Estátua da Morte estava desenhada dentro da tigela. 

 “Talvez este deva ser o lugar onde eu deva colocar a estátua?” 

 Weed pegou a escultura de seu peito. 

 A Estátua da Morte que ele tinha adquirido no final do seu duelo com Death Hand (NT = 

Nota barafael: Mão da Morte; se essa realmente foi a estátua que ele ganhou do duelo, a estátua 

do brinquedo do menino Brave era o que?) no Reino subterrâneo dos Anões, Kurueso! 

 O segundo retorno da Fé Matallost e a reconstrução do Império Niflheim. Ele não sabia que 

tipo de efeito isso teria sobre o Continente de Versalhes, mas quando ele lembrou o conteúdo 

daquela missão, não havia razão para termina-la aqui. 

 Weed colocou a escultura dentro da tigela. Então, como se ela tivesse ganhado vida, a 

malevolência segurando a foice abriu os seus olhos. 

 Ruuuuummmble! (NT = Nota barafael: tremor) 

 A mansão tremeu, como se houvesse um terremoto. 

 Uma densa nevoa preencheu o porão e um vórtice negro se formou em cima do altar. Um 

portal para outro lugar tinha sido aberto. (NT= Nota Antonio: E foi assim que Weed foi para Narnia 

ashuahsua.) 

 Smith cambaleou para trás em surpresa. 

 O portal negro. 

 Não só ele nunca tinha visto um portal desta cor em qualquer lugar, mas a figura malévola 

segurando a foice estava olhando para ele. Um olhar incomparavelmente aterrorizante. 

 Entretanto, Weed não estava com medo. 

 Não havia nada tão aterrorizante quanto um saldo vazio em sua conta corrente. Isso era tão 

aterrorizante que ele tinha pesadelos com juros negativos mesmo em seus sonhos! 

 

Um portal para o River of Lamentation (NT = Nota Antonio: Rio das Lamentações) foi 

aberto. 

O acesso é impossível para usuários comuns. 

A missão prosseguirá no Rio das Lamentações. 

O sucesso ou a falha desta missão afetará consequentemente o Exército Ressuscitado. 

 

 A janela de mensagem apareceu para todos os usuários no Continente de Versalhes. 

 Weed rapidamente se aproximou do portal e o vortex negro girou como se fosse come-lo. 

No entanto, Smith rapidamente sacudiu as suas mãos. 

 “Hey”. 

 “O que?” 

 “A fim de resolver o meu pedido, eu também não teria que seguir você?” 



 “É claro”. 

 Weed queria desesperadamente deixar Smith para trás, mas ele tinha que tomar conta dele. 

 “Eu tenho uma condição. Se eu entrar lá, você tem que fazer algo para que eu possa beber 

cinco garrafas de licor todos os dias”. 

 “.....” 

 “Se eu não beber, eu não posso cair no sono, você sabe”. 

 Weed acenou com a cabeça e concordou. 

 “Tudo bem”. 

 Ele não poderia tomar conta de Smith o tempo todo. Seria melhor colocá-lo para dormir 

mesmo se isso ocorresse pela ingestão de licor. 

 “Além disso, recrute um mercenário”. 

 “O que?” 

 “Você é um escultor fraco, não é?” 

 Se Weed fosse fraco, então a maioria dos guerreiros ou espadachins estariam rastejando 

no chão pela falta de força. 

 Smith continuou: 

 “Eu não me sinto seguro apenas com você, e nós nem mesmo sabemos onde chegaremos 

se passarmos por aquele portal, então não seria melhor trazer um mercenário?” 

 Ding! 

 

Se tornou possível recrutar um mercenário para prosseguir a missão junto com você. 

 

 A contratação de um mercenário para uma missão limitada apenas a escultores! Isso 

significava que haveria uma batalha real. 

 ‘Mesmo que seja baixa, ela é uma missão com uma classificação A de dificuldade…’ 

 Se ele considerasse as missões em cadeia que ocorreriam como a reconstrução do Império 

Niflheim ou o segundo retorno da Fé Matallost, a atual dificuldade poderia ser muito mais alta. 

 Era um ponto onde isso não era o fim da missão em cadeia, o que seria um fardo. 

 Ele tinha que achar alguém com quem fazer a missão. Alguém em quem ele pudesse confiar 

até certo ponto. 

 Weed imediatamente enviou um sussurro: 

 

Weed: Pale-nim. 

Pale: Sim. 

 

 Pale respondeu prontamente. 

 

Weed: Eu estou fazendo uma missão, mais eu preciso de um mercenário. 

Pale: Sério? Onde você está? 

Weed: Aldeia Hagen no Reino de Sur. 

Pale: 
O que é para fazer? Eu levarei pelo menos vinte dias para ir do Norte 

até aí. 

Weed: Talvez haja alguém que esteja no Continente Central? 

Pale: 
Mapan-nim viajou em direção ao Reino de Rosenheim para fazer 

trocas, os outros estão todos reunidos aqui. 



 

 A força de luta de Mapan era muito fraca para o trazer como um mercenário, então ele foi 

descartado desde o começo mesmo que ele estivesse um pouco mais próximo. 

 

Pale: 
Agora mesmo, nós estamos fazendo uma missão chamada “O 

Segredo da Produção do Peitoral Antigo”. 

Weed: Parece difícil. Eu entendo. 

 

 Weed claramente teve que desistir. Se ele fosse pedir a Pale para vir, Maylon ficaria triste. 

 Irene seria de grande ajuda já que ela era uma sacerdotisa, mas haveria muitas ocasiões 

em que ele teria que a proteger. Nesse aspecto, Romuna também estava na mesma situação. 

 Surka era jovem e às vezes tímida, por isso ela era muito difícil de se levar através dos bons 

e maus momentos por uma dúzia de dias, visto que seriam apenas eles dois dentro de uma 

masmorra em uma missão difícil. 

 A habilidade de dança de Hwaryeong era boa para aumentar as estatísticas ou para colocar 

os monstros para dormir. Sua utilidade era excelente, mas seu atual poder de ataque era fraco, de 

modo que seria perigoso. Mesmo se ela fosse boa nas caçadas em geral, era perigoso traze-la para 

uma luta onde ele não sabia que tipo de dificuldades poderiam estar à espera. 

 Zephyr estava fora de questão desde o começo. Embora a sua vida fosse alta, a resistência 

fosse boa e mesmo que ele tivesse uma habilidade em área. 

 ‘Visto que ele está ficando amigável com a minha irmã, ele absolutamente não é uma opção’. 

 Weed apagou a existência de Zephyr de sua mente. (NT = Nota Antonio: Isso aí mesmo 

Weed nim, não entrega a Yurin para ele não…) 

 Como ele poderia dar sua amada irmãzinha para um playboy. Isso era algo que nunca 

aconteceria mesmo se o céu entrasse em colapso. 

 ‘Já que ela diz que eles estão apenas se encontrando, eu terei que esperar para ver o que 

acontece, visto que minha irmãzinha tem um bom olho para pessoas’. 

 Como as ações e comportamentos de sua irmã não tinham mudado, ele estava aliviado por 

enquanto. 

 O coração despedaçado de um pai quando a sua filha sai em um encontro com o seu 

namorado, vestindo uma saia curta! (NT = Nota Antonio: Jovens Libélulas não façam isso com seus 

pais…) 

 Weed também poderia simpatizar com essa situação um pouco. 

 “Os homens são todos uns lobos e ladrões. Se um homem morre nas mãos de uma mulher, 

ela é inocente, pois mesmo se ele morrer, era certo que ele tinha cometido um ato inapropriado ou 

queria cometer um!” 

 Mesmo assim, ele também não poderia trazer Yurin. 

 Ele enviou um sussurro para Geomchi: 

 

Weed: Mestre. 

Geomchi: ... 

Weed: Mestre. 

Geomchi: Ahem! O que foi!? 

Weed: O que você está fazendo agora? 

Geomchi: 
Eu, eu não estou fazendo nada. Eu absolutamente não estou 

começando uma conversa com uma dama Elfa Negra. Discípulo, há 
apenas uma coisa que eu quero perguntar. 



Weed: Mestre... 

 

 A resposta honesta de Geomchi veio depois de um tempo. 

 

Geomchi: 
Eu não deveria me casar? É difícil, mas eu deveria tentar um 

casamento tardio, pelo menos. 

Weed: Os outros irmãos mais velhos também estão ocupados, certo? 

Geomchi: 
Sim. Eles estão na Aldeia Orc e muitos estão na Aldeia dos Elfos 
Negros também. Os Elfos Negros com suas peles morenas são 
saudáveis, de modo que eles começaram a gostar muito deles. 

Weed: Como estão as Cordilheiras Yuroki? 

Geomchi: 
Há muitos monstros. Está tudo bem desde que há muitos monstros 

que valem a pena lutar. Fazendo um grupo com orcs e experimentar 
os métodos de caça deles também é divertido. 

 

 Geomchi e os outros irmãos mais velhos estavam aproveitando Royal Road. Exibindo a 

saudável beleza masculina deles enquanto protegiam as fracas orcs fêmeas. 

 

Weed: Mestre, Elfos Negros também gostam de flores. 

Geomchi: 
Oh, realmente? Tudo bem. Você deve trabalhar duro também e me chame 

a qualquer hora se você precisar de ajuda. 

Weed: Sim, mestre! 

 

 Weed terminou o sussurro com Geomchi. 

 ‘Quem eu deveria trazer?’ 

 A Guilda Travellers of the Wilderness! (NT = Nota barafael: Viajantes do Deserto) 

 Uma minoria, um grupo de elite do Reino Armen. Uma guilda que ele estimava ter muitos 

usuários desconhecidos de nível elevado. 

 Ela era uma guilda, na qual Weed era um membro, mas ele não tinha olhado a janela de 

bate-papo da guilda por um tempo. Ele a desligou porque os membros frequentemente 

conversavam futilmente entre si! Isso também era um fardo devido ao fato de que ele não conhecia 

ninguém bem o suficiente para convidar apenas uma pessoa da guilda para fazer a missão. 

 Só então, um sussurro de Pale chegou. 

 

Pale: 
Weed nim, você disse que está procurando um mercenário, certo? Talvez 

você precisará de uma xamã? 

Weed: Que tipo de xamã é? 

Pale: 

A proficiência em habilidade e a utilização dela chega ao ponto de ser 
ridícula. Ela é a mais famosa xamã em Morata. Ela está sendo realmente de 
grande ajuda mesmo em caçadas em grupo. Eu falei sobre Weed-nim agora 

e ela disse que realmente queria ir. 

 

 Weed recordou de sua época como um novato, quando ele não tinha jogado Royal Road por 

muito tempo. 

 ‘Eu cacei em um grupo junto de uma xamã na Cidade do Céu, Lavias’. 

 Um nome inesquecível: Da’in 



 Ela era exatamente a sua mulher ideal. Era difícil dizer o que exatamente ele gostava, mas 

o tempo junto com ela tinha sido agradável. Eles conversaram bastante enquanto caçavam na 

masmorra com apenas eles dois, e eles tiveram sorte mesmo quando estavam caçando. 

 ‘Embora ela tenha partido para se submeter a uma cirurgia… será que ela está bem?’ 

 Como não havia nenhuma notícia, ele só poderia ter esperança pelo bem-estar dela. 

 Weed desconsiderou os pensamentos do passado e falou: 

 

Weed: Parece ser um lugar muito perigoso para uma xamã vir. 

 

 Uma profissão do tipo sacerdote era fundamentalmente uma grande ajuda na caçada em 

grupo, mas eles não poderiam proteger a si próprios. 

 

Weed: Por favor, transmita minhas desculpas por não ser capaz de traze-la junto. 

Pale: Não. Parece que não pode ser evitado. 

 

 Ele não podia chamar Hegel. Se ele o chamasse, as notícias logo se espalhariam por toda 

a guilda Black Lion. 

 O Ladrão Nide também não era uma alternativa. 

 ‘Um ladrão é uma profissão com muitos usos em uma masmorra’. 

 Um estereótipo no qual ladrões ou assassinos eram vulneráveis em uma luta corpo a corpo! 

 Uma vez que ele estava procurando um mercenário para ajudá-lo em batalha, uma profissão 

de furtividade e emboscada não era adequada. 

 ‘Se for a pessoa mais forte que eu conheço, só pode ser ela…’ 

 Weed recordou de Seoyoon em sua mente. 

 Ela, cuja lâmina cortava a maioria dos monstros! Uma Berserker que ficava cada vez mais 

forte à medida que a batalha continuasse. 

 Ela tinha um nível ultrajante e a utilização das habilidades por ela era veloz. 

 A Berserker Seoyoon!  

 Seria mais seguro se ela estivesse aqui. No entanto, Weed balançou a sua cabeça. 

 Sua confiança em Seoyoon estava aumentando um pouco, mas seria muito pedir a ela que 

o ajudasse com uma missão perigosa que não tinha absolutamente nada a ver com ela. 

 ‘Além disso, eu nem mesmo sei onde ela está agora e levaria muito tempo se ela viesse todo 

o caminho até aqui’. 

 Ele não podia conseguir ninguém que ele conhecia a partir dos arredores do Reino de Sur. 

 Weed fez a sua decisão. 

 “Convocar Death Knight!” 

 Death Knight Van Hawk apareceu em uma cortina de fumaça. 

 Já que Weed tinha estado com ele por muito tempo, ele foi usado para o encontro justamente 

em razão de seus olhos selvagens. 

 “Você chamou, mestre”. 

 “Sim. Um trabalho chegou”. 

 Death Knight gritou firmemente: 

 “Eu derrubarei quem quer que seja”. 

 Weed virou a sua cabeça e olhou para Smith. 

 “Se for o Death Knight, nós não precisaremos de outro mercenário”. 

 Smith não tinha ficado tão alarmado mesmo quando Death Knight havia aparecido. 



 “Parece que Death Knight pode nos proteger, mas e o álcool?” 

 Weed brevemente abriu a sua mochila e tirou várias garrafas de cerveja. Havia dezenas de 

garrafas de cerveja, ele também tinha uma quantidade considerável de uísque e vinhos. Não havia 

necessidade de comprar bebidas alcoólicas separadamente e, se fosse urgente, ele poderia destilar 

álcool a qualquer momento. 

 Desde que sempre havia uma chance de que ele poderia ser chamado a participar de uma 

aventura, ele preparou uma abundância de ataduras, uma pedra de amolar, ervas e similares. 

 Ele estava com as preparações prontas para partir a qualquer momento. 

 “Vamos”. 

 “Tudo bem”. 

 Weed assumiu a liderança primeiro e Smith o seguiu logo atrás. Os corpos dos dois 

desapareceram completamente pelo portal negro. 

 Ruuuuuuumble! 

 Enquanto o portal desaparecia, o tremor na mansão do Conde Savoid diminuía 

gradativamente. 

 

*** 

 

 Os cadáveres espalhados de monstros! 

 Fragmentos de monstros caíam sempre que Seoyoon girava a sua espada longa. Eram os 

monstros que foram emboscados ao se esconderem debaixo da terra ou ao serem acertados ao 

caírem das árvores! 

 Seoyoon simplesmente balançou a sua espada. 

 Toda vez que a sua lâmina brilhava, os monstros desapareciam em uma luz cinza. 

 No passado, ela tinha lutado para esquecer de tudo. Enquanto ficava toda molhada de suor, 

se ela pudesse lutar, então seria o suficiente e ela correria cegamente em direção a um grupo de 

monstros. 

 O destino dos Berserkers que cresciam através do derramamento de sangue! 

 ‘Este lugar é muito fraco’. 

 Um Berserker tinha a característica de atrair inimigos e monstros. 

 Um grupo de monstros se reuniu na localização de Seoyoon. Os passos dela foram 

naturalmente atraídos a um lugar onde havia monstros cada vez mais fortes. 

 O sentido absoluto de um Beserker que procurava sangue e batalha. 

 Quando havia um Berserker, o lugar rapidamente se tornava um campo de batalha com 

gritos incessantes. 

 O famoso terreno de caça de alto nível mesmo no Norte, a Floresta de Maban! 

 Monstros estavam correndo em massa para a localização de Seoyoon. 

 ‘Ninguém me ama’. 

 Apesar de ter sido ela que tinha se jogado para dentro da batalha para que seu passado não 

voltasse à tona, agora o seu coração não doía em relação ao passado. 

 ‘Amigo…’ 

 Sempre que ela recordava do amigo que ela tinha, uma parte do seu peito se tornava quente. 

O momento em que eles compartilharam uma aventura em Royal Road não foi longo, mas eles 

também poderiam se encontrar na realidade. 

 ‘Eu quero protegê-lo’. 

 A visão dele morrendo rapidamente devido ao sopro do Bone Dragon... 



 Ela estava caçando para o bem do fraco Weed, enquanto acumulava experiência e 

proficiência em habilidades. 

 O nível dela era 422! 

 Seoyoon entrou em uma área com monstros ainda mais fortes. 
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