
Volume 15 

CAPÍTULO 10 - O Escultor Montando um Touro 

 

 A Guilda Mercenária Aliada Proam. 

 Os mercenários da Espada Negra tinham ganhado o direito de chamarem a si mesmos de 

mercenários de primeira classe. 

 “Heh. Foi realmente difícil chegar a este ponto”, disse Michel, líder dos Espadas Negras. 

 Havia gritantes cento e oitenta e nove pedidos que os conduziram a este ponto. 

 Eles eram conhecidos dentro da Guilda Mercenária Aliada Proam, a qual tinha ramificações 

por todo o Continente de Versalhes. Os Espadas Negras até mesmo possuíam um castelo e uma 

aldeia. Eles também eram os melhores mercenários e viviam de suas reputações. 

 Ela era uma guilda que compreendia milhares de mercenários, que possuía numerosos 

guerreiros e magos e que até mesmo tinha conexões com os nobres. 

 Os uniformes dos mercenários da Espada Negra eram embelezados com o seu símbolo 

característico: espadas cruzadas em uma cor extremamente negra. Outros mercenários que viam 

o símbolo mostravam respeito. 

 Meramente por ser um membro dos mercenários da Espada Negra era suficiente para 

ganhar grande respeito a partir da maioria dos jogadores comuns. 

 Michel tinha acesso aos registros da Guilda Mercenária Aliada Proam. 

 “Pedidos não finalizados. Se nós pudermos finaliza-los, os mercenários se tornarão cada 

vez mais fortes”. 

 Michel gritou com orgulho. 

 Não apenas ele estava no nível 431, mas um número considerável de outros jogadores de 

níveis elevados também fazia parte dos mercenários. 

 Ele era uma celebridade que apareceu na televisão e seu relacionamento com as outras 

guildas era bom. Sempre que eventuais conflitos aconteciam, mesmo se ele os resolvesse com 

força bruta, não havia reclamações depois. 

 No Continente de Versalhes, havia muitas pessoas fracas e expostas ao perigo. Inúmeras 

pessoas desejavam o poder dos mercenários da Espada Negra, por isso a influência deles 

continuou a crescer. 

 Durante a leitura dos registros da Guilda Mercenária Aliada Proam, Michel tropeçou em uma 

seção que chamou a sua atenção. 

 “O ex-mercenário e mestre da guilda, Smith, o homem que transformou a Guilda Mercenária 

Aliada Proam na melhor de Versalhes. Então, ninguém o viu desde que ele se aposentou?” 

 

*** 

 

 *Kyaaaaaaak!* 

 *Hehe!* 

 Essa era a luta desesperada entre o exército humano e os espíritos demoníacos. 

 Os espíritos demoníacos estavam lutando nas muralhas de Odin. 

 Os espíritos demoníacos de pernas curtas e longas avançavam cambaleando, parecia que 

eles estavam prestes a entrar em colapso. Eles se assemelhavam muito a zumbis. 

 “Fogo!” 

 Uma chuva de flechas voou baixo a partir das muralhas. Os arqueiros dispararam sem 

poupar nenhuma flecha. 



 Os sacerdotes da Igreja da Ressurreição levantaram as suas varinhas. 

 “Regors, avancem!” 

 “Invistam. Esmaguem Odin”. 

 Espíritos demoníacos que se assemelhavam a enormes elefantes ou mamutes avançaram 

correndo. 

 Os pequenos espíritos demoníacos que estavam no caminho dos Regors foram chutados e 

voaram, mas os Regors não prestaram atenção neles e continuaram avançando. 

 *Kuuoooooooo!* 

 Os espíritos demoníacos pequenos sopraram seus chifres, gritaram horrivelmente e bateram 

seus pés no chão. 

 “Arqueiros, o que diabos vocês estão fazendo? ATIREM!” 

 “Parem aqueles Regors!” 

 Os espíritos demoníacos eram um pesadelo para Odin. 

 Muitos usuários humanos tinham sido pisoteados até a morte por um Regor nas planícies 

da grande guerra que ocorria. 

 *Twa-twa-twaaang!* 

 A flechas despejadas das muralhas de Odin, cobriam o céu. 

 Os Regors bloquearam as flechas com as suas grossas peles cinzas. 

 *Grawr rawr!* 

 *Kweeeeeee!* 

 Espíritos demoníacos de tamanho médio continuavam avançando ao se esconderem sob as 

barrigas dos Regors ou por trás de seus traseiros. Saliva escorria à medida que eles soltavam sons 

agudos e violentos através de suas mandíbulas. 

 Havia aproximadamente apenas 200 metros sobrando até que eles alcançassem as 

muralhas de Odin. 

 Os cavaleiros defendendo Odin sabiam que os espíritos demoníacos, com os quais eles 

lutaram até a exaustão, poderiam atravessar a distância em um instante. 

 “Atirem mais flechas!” 

 “Esquadrão de magos, o que vocês estão fazendo?” 

 “Nós estamos reabastecendo a nossa mana através da meditação”, respondeu Kiam, o 

representante dos magos no Forte Odin e um mago da Guilda da Prosperidade. 

 “Que meditação que vocês estão fazendo em um momento como este! Vocês não sabem 

que não haverá nem mesmo uma oportunidade de usar magia se as muralhas caírem? Depressa, 

parem aqueles bastardos mesmo se vocês tiverem que usar toda a sua mana!” 

 Os magos conjuraram feitiços a partir das muralhas do Forte Odin. 

 *CRAAAAASH!* 

 O chão foi revirado e um relâmpago veio e desabou. 

 Houve um rugido ensurdecedor conforme chamas, raios, água e flechas mágicas explodiam 

em direção aos espíritos demoníacos. 

 Foi um ataque tão poderoso, que transformou o terreno e arrasou toda a área. 

 Os espíritos demoníacos, incluindo os Regors, não sobreviveram. Por onde a magia tinha 

passado, tudo que restou foi a pilhagem! 

 “Maldição… nós nem mesmo podemos ir pegar a pilhagem”. 

 “Eu vou morrer. Não há lucro uma vez que nós apenas podemos defender as muralhas”. 

 Os mercenários sobre a muralha resmungaram reclamações, visto que certamente havia 

muitos itens bons entre as pilhagens. 



 Eles tiveram que suprimir a sua ganância, porque descer das muralhas não era diferente do 

que um ato de suicídio. 

 O avanço dos espíritos demoníacos estava apenas começando. Embora a magia tenha 

tomado a liderança, não havia nenhum sinal de diminuição do grande exército de espíritos 

demoníacos. Devido aos ataques cada vez mais violentos dos espíritos demoníacos, o Forte Odin 

era como uma vela no meio de uma tempestade. 

 Deimond balançou o seu Bone Staff1. 

 “Sua resistência terminará aqui”. 

 Suban o seguiu com uma risada. 

 “Hoje é o último dia”2.  

 “Sim. Restringir deliberadamente a nossa força ofensiva de modo que nós pudéssemos 

reunir as nossas forças foi recompensado. Agora, nós penetraremos o Forte Odin”. 

 Se eles pudessem derrubar o Forte Odin, então confiscar o Reino de Aidern seria questão 

de tempo. 

 Uma vez que eles assumissem o controle do grande celeiro e do arsenal, o exército de 

espíritos demoníacos seria melhor alimentado e armado. 

 As forças aliadas podem ter sido formadas, mas aqueles que não tinham pessoalmente 

encarado os espíritos demoníacos ainda não tinham compreendido a magnitude da situação. A 

força expedicionária, que foi dita ter sido implantada a partir de outro Reino, levaria um longo tempo 

para chegar. 

 Altas taxas de impostos e treinamento das forças armadas! 

 As guildas de prestígio e os lordes não tinham percebido. Antes do Exército Ressuscitado 

ter invadido, exceto por guerras de cerco locais, cada um dos Reinos era pacífico e seus únicos 

inimigos eram os monstros. 

 Eles foram iludidos pela fantasia de que as muralhas do Forte Odin iriam defendê-los! 

 Mesmo agora, uma epidemia mortal estava se espalhando por dentro do forte. As forças 

aliadas estavam sendo desintegradas devido a angústia e ao horror. 

 Deimond apontou seu Bastão de Ossos para o castelo. 

 “Continuem atacando!” 

 Mais Regors avançaram em direção ao Forte Odin. Havia também Goblins montados em 

suas costas. 

 Os fracos Goblins não eram facilmente motivados, mas com dinheiro e com o exército de 

espíritos demoníacos de isca, eles tinham sido recrutados como oficiais medianos. 

 Com os Goblins liderando, o poder dos espíritos demoníacos tornou-se muito mais forte. 

 Os Goblins levantaram suas lanças de má qualidade enquanto dançavam sobre os Regors. 

 Deimond, que liderava o Exército Ressuscitado e estava invadindo o Continente de 

Versalhes, foi apelidado de o ‘Príncipe da Escuridão’. 

 A existência dele era o caos, procurando manchar todo o Continente de Versalhes com 

espíritos demoníacos. 

 

*** 

 

 Jefferson andou de terno e gravata através da sala de conferências com um olhar severo 

em seu rosto. 

                                                           
1 NT = Nota Antonio: Bastão de Ossos. 
2 NT = Nota barafael: pelo jeito eles estão aprontando alguma coisa, é bom Weed se apressar e terminar a 
sua missão antes que ela seja cancelada. 



 “Hoje não será fácil também”. 

 “Olá, Senhor Jefferson”. 

 “Já faz um tempo, Senhorita Johanna”. 

 Jefferson amavelmente recebeu cada saudação feita em direção a ele ao passar entre as 

mulheres. Entretanto, depois de passar por elas, sombras negras retornaram ao seu rosto. 

 A companhia que ele trabalhava era o Grupo Financeiro Global J.K.I, em Nova York! 

 Como era típico da América, eles tinham um lema em relação aos seus fundos 

especulativos: 

 ‘Invista em lugares que podem fazer dinheiro’. 

 Recursos, pessoas, companhias e países. Não havia nenhuma restrição em seus 

investimentos. 

 Eles tinham estado quietos por um tempo em razão de que suas ganâncias desenfreadas 

tinham lhes rendido uma grande perda. No entanto, recentemente eles estavam mais uma vez 

aumentando o capital. 

 Jefferson, o Diretor Executivo responsável pela Asia, presidiu uma reunião com os principais 

acionistas que detinham a riqueza da companhia. 

 O lucro deles a partir do investimento na infraestrutura da companhia na América e na 

Europa foi excelente. O investimento deles em campos petrolíferos no Egito estava gradualmente 

rendendo lucro e os investimentos em tecnologia ambiental também mostravam ser promissores. 

 O problema estava na Asia. 

 Os acionistas estavam incomodados porque os retornos foram muito altos. 

 “Nossa atual quota de partilha da Unicorn3 está aproximadamente em 7.2%. Com o preço 

atual de mercado, ela está estimada em 16.8 Bilhões de dólares”. 

 “O retorno de nosso investimento deve ser mais de uma centena de vezes”, disse Benjamin 

Chandler, que tinha sido vice-presidente dos Estados Unidos. 

 “Sim. O retorno sobre o investimento está excedendo 130 vezes. Ele tem o maior retorno de 

todas as companhias que nós já vimos até agora”. 

 “Por que você não investiu uma grande quantia na Unicorn antecipadamente?” 

 Um lucro de 130 vezes o investimento! 

 Porém, não era o suficiente para o ganancioso Chandler. O outros diretores e acionistas 

também criticaram o erro de Jefferson. 

 “Nós perdemos uma chance de fazermos dinheiro. Você se esqueceu que oportunidades 

logo se transformam em lucros?” 

 “Eu não posso acreditar que você foi descuidado com a nossa companhia até a Unicorn se 

desenvolver e ficar mais madura”. 

 Jefferson deu uma desculpa: 

 “Nós também tentamos agir, mas o valor das ações saltou subitamente”. 

 “Os preços das ações subiram 130 vezes. Nós deveríamos ter investido mais no começo!” 

 “Antigamente, ela era uma empresa sem evidência. A imprensa e a comunidade acadêmica 

da América tratavam ela negativamente, então um grande investimento foi difícil”. 

 “Quanto é o investimento externo para a Unicorn?” 

 “É cerca de 19.4%”. 

 O Grupo Financeiro J.K.I., a Corporação de Pensão dos Funcionários do Governo da 

Califórnia e outras companhias de investimento tinham um total combinado de 19.4%. 

                                                           
3 NT = Nota barafael: Unicorn Coop. – a empresa criadora de Royal Road. 



 “O que você acha de combinar forças e se fundir com a Unicorn Corporation antes que ela 

fique maior?” 

 Tomando o controle com o uso de fundos astronômicos! 

 Este era um comentário que ninguém além de Chandler ousaria dizer. 

 A parte de trás da camisa de Jefferson se tornou encharcada de suor. 

 “Nós só saberemos explorando a ideia, mas eu acho que será um empreendimento perigoso 

e muito difícil”. 

 “Por enquanto, nós obteremos os fundos”. 

 “Mesmo com o dinheiro, isso está perto do impossível”. 

 Como Royal Road tinha se tornado um sucesso em seu lançamento, a Unicorn já estava 

experimentando um crescimento inacreditável. 

 O preço das ações disparou de uma maneira global e sem precedentes! Assim que o 

mercado abriu, ela subiu à altura mais elevada. 

 Não havia vendedores também. Aqueles que possuíam as ações estavam certos de que 

elas continuariam a subir, então ninguém queria vender. O dinheiro que eles recebiam anualmente 

a partir dos dividendos daquelas ações era, sozinho, suficiente para viver uma vida inteira. 

 Em contraste, as pessoas que queriam comprar as ações estavam tentando compra-las não 

se importando com o custo. Comerciantes de ações em todo o mundo tentavam comprar apenas 

ações da Unicorn, mas explodiam em raiva porque ninguém queria vende-las. 

 “Como pode haver ações como estas?” 

 Chandler sentiu como se seu estômago estivesse se revirando. 

 Mesmo agora, as ações da Unicorn estavam subindo sem limites e o preço atual por ação 

havia se tornado o mais caro no mundo. 

 “Mesmo se nós oferecermos um alto preço, ninguém está negociando e se rumores de 

nossos planos de fusão se espalharem, as trocas que acontecem periodicamente atrofiariam”. 

 Jefferson estava arrependido de que ele só poderia comunicar más notícias aos principais 

acionistas, mas isso não podia ser evitado. 

 Além disso, a Unicorn Corporation tinha um vasto montante de dinheiro. 

 Na verdade, várias companhias de financiamento tinham se unido e revelado as suas 

intenções hostis e dissimuladas em relação à Unicorn. Eles pressionaram a Unicorn através da 

imprensa e companhias de crédito, tentando comprar ações. 

 A resposta da Unicorn para aqueles atos foi drástica. Eles usaram os gigantescos fundos 

para drasticamente expandir as suas ações na imprensa estrangeira e nas companhias financeiras. 

Eles interferiram na gestão das companhias e forçadamente substituíram os membros do conselho, 

de modo que os opositores recuaram. 

 As empresas financeiras estrangeiras vacilaram em razão das grandes perdas que eles 

sofreram por causa do poder econômico que Unicorn Corporation possuía. 

 A Unicorn era a maior acionista de um banco de investimento estrangeiro. Uma taxa mensal 

de 200 mil Won4! 

 Isso só era possível para a Unicorn Corporation, que estava jogando fora recursos 

astronômicos a cada mês. 

 A reunião do Grupo Financeiro J.K.I foi concluída sem nenhum resultado. 

 Os principais acionistas levantaram seus corpos pesados. 

 “Eu estou indo para casa descansar”. 

                                                           
4 NT = Nota barafael: U$ 180,00 – cotação de abril de 2016; a taxa mensal, provavelmente é o que os 
correntistas daquele banco pagavam para manter a conta. 



 “Abigail, você está planejando se conectar em Royal Road hoje também?” 

 “Certamente. Eu até mesmo comprei uma casa perto do mar”. 

 “Que nível você está, Senhor Chandler?” 

 “290. Você quer formar um grupo de caça?” 

 “Claro. Por favor me ajude a subir de nível um pouco. Caçar é realmente difícil depois de 

passar do nível 200”. 

 “É obrigado a ser difícil quando você não sabe como fazer”. 

 A maioria dos principais acionistas também eram jogadores de Royal Road. 

 Eles tinham acumulado riqueza e poder no mundo real e, visto que eles podiam viver novas 

aventuras e experiências no Continente de Versalhes, não havia razão para não gostar do jogo. 

Eles viviam novas vidas com corpos ligeiramente mais novos e mais bonitos. 

 “Eu verei vocês na próxima reunião”. 

 Jefferson, igualmente educado, despediu-se dos acionistas que entraram pelas portas de 

carros luxuosos. 

 Ele também era um jogador de Royal Road. 

 Já que ele era um executivo de uma companhia de investimento, ele tinha escolhido ser 

comerciante como sua profissão. Ele estava lutando para ganhar dinheiro através das trocas para 

adquirir imóveis e um título de nobreza. 

 Afinal de contas, Royal Road era uma realidade alternativa pela qual ninguém podia evitar 

de ser sugado para dentro. 

 

*** 

 

 Moooo! 

 Yellowy mugiu pesadamente. 

 Ele parecia cansado, como se tivesse arado arduamente os campos o dia todo! 

 Isso era porque ele estava lutando para se familiarizar com o estranho trabalho de pés para 

ser útil durante as batalhas. 

 Weed sacou a sua espada. 

 “Invista. Yellowy!” 

 Moooooooooo! 

 Yellowy bateu a sua pata traseira e correu. 

 Wild Bull Rush5. Conforme ele descia rápida e destemidamente a montanha rochosa e 

íngreme, a sua velocidade ficava cada vez mais rápida. 

 O manto de Weed balançou violentamente no vento. 

 “Este sentimento...” 

 Não havia nada mais legal do que um manto balançando enquanto você estivesse correndo 

em alta velocidade. 

 Weed estava totalmente armado com o seu melhor equipamento. 

 Sua espada era a Daemon Sword6 que ele tinha adquirido em Todeum, a qual era o bem 

mais valioso do honorável cavaleiro Koldeurim, do Reino de Kallamore; a Armadura de Talrok, 

                                                           
5 NT = Nota Antonio: Investida do Touro Selvagem. 
6 NT = Nota Antonio: Espada Demoníaca. 



aquela que absorvia a luz; o nobre Capacete Negro da Elegância; a Vampire Cloak7; e as botas 

negras. Ele até mesmo tinha equipado o seu Ancient Shield8. 

 Mesmo se ele estivesse montando um mustang9 no deserto, a sua aparência não podia ser 

mais legal. 

 “As roupas transformam o homem depois de tudo”. 

 Embora montar o Yellowy fosse incomparavelmente difícil, Weed estava satisfeito com a sua 

própria aparência. 

 “É apenas porque eu não me vesti, mas se eu tivesse prestado apenas mais um pouco de 

atenção, mesmo os atores não seriam grande coisa, huh?” 

 Sua confiança infundada de que nem mesmo os atores poderiam se igualar a ele se ele 

mudasse o seu estilo de cabelo e as suas roupas10!  

 Era superior. Ele era um cavaleiro vestindo uma elegante armadura montando sobre um 

touro de 5 metros de altura! 

 Ele estava extremamente energizado com a força do galope. 

 “Invista. Corra mais rápido!” 

 “Esta é realmente a velocidade máxima, mestre”. 

 “Hya. Hyaa!” 

 Weed ainda faz ruídos de chicotadas com a sua boca. Ele estava montando um touro sem 

uma sela ou rédeas, mas ele tinha que fazer tudo o que precisava ser feito. 

 Os caltrops11 na parte inferior da montanha rochosa notaram Yellowy investindo ao longe. 

 “É uma vaca”. 

 “Um humano. Como um Humano chegou aqui?” 

 “Ele é um cavaleiro da Igreja Embinyu? Eles não podem nos perturbar por causa do acordo”. 

 “Não. O símbolo deles não está sobre a armadura. MATE ELE!” 

 Os cinco Caltrops tomaram as suas posições. Eles investiram com suas antenas e raios 

surgiram. 

 *BOOOOOOM!* 

 Com o som da colisão de raios e trovões, relâmpagos fluíram para fora. 

 MOOOOOOOOOO! 

 Yellowy gemeu longamente em alarme enquanto saltava para o lado. Ele tinha diminuído a 

sua velocidade enquanto mudava de direção. 

 As faixas de relâmpagos passaram bem perto de Weed e Yellowy, acertando a montanha 

rochosa e a terra, destruindo o chão. Os detritos das rochas quebradas voaram em todas as 

direções. 

 “Como esperado de nossa vaca!” 

 Weed não economizou elogios. 

 O touro tinha movimentos ágeis e a estamina superior à de um cavalo. Weed não tinha dado 

nenhuma instrução, mas Yellowy tinha evitado o ataque por si próprio. 

 E pensar que Yellowy esquivou do raio que se aproximava em um breve momento! Ele 

excedeu as expectativas de Weed. 

                                                           
7 NT = Nota Antonio: Capa Vampírica. 
8 NT = Nota Antonio: Escudo Antigo. 
9 NT = Nota barafael: mustang o cavalo: https://en.wikipedia.org/wiki/Mustang. 
10 NT = Nota barafael: menos né Weed? Bem, a Hwaryeong provavelmente concordará. 
11 NT = Nota barafael: caltrops é um tipo de planta aquática - https://en.wikipedia.org/wiki/Water_caltrop, mas 
que também pode fazer referência a uma arma que impede o prosseguimento de veículos automotores – 
basicamente pregos; aqui especificamente é um monstro, semelhante a uma planta aquática. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Mustang
https://en.wikipedia.org/wiki/Water_caltrop


 “Invista novamente!” 

 Moooooo. 

 “É assustador. Eu não gosto disso. Eu não acho que lutar combine com a minha 

constituição”. 

 Yellowy balançou a sua cabeça 

 Parecia que batalha não se adequava àquela vaca inocente. 

 Em vez de motivar com elogios, Weed mobilizou uma ameaça mais forte. Não deveria haver 

nenhum sinal de hesitação em uma luta! 

 “Se você está com medo, corra em direção aqueles caras. Carne grelhada, carne crua, sopa 

de costelas, carne marinada na chapa, carne marinada sem osso, shabu shabu12, sopa de rabo de 

boi, pé de boi, sopa de caldo de osso bovino!” 

 MOOOOOOOO! 

 Yellowy correu com toda a sua força sobre as suas quatro patas. 

 Mesmo que ele tivesse uma constituição pesada, a sua força e estamina eram ótimas, de 

modo que ele atingiu o pico de sua velocidade novamente. 

 Eles se aproximaram, entrando em um raio de 100 metros dos Caltrops. 

 “Lightning Spear13!”  

 Outro ataque de relâmpagos foi atirado! 

 Weed levantou o seu Ancient Shield. 

 Em razão deles estarem próximos, eles não podiam se esquivar completamente do ataque 

mesmo com os reflexos rápido de Yellowy e, mesmo se eles se esquivassem, o poder de ataque 

diminuiria se a velocidade deles caísse, de modo que esquivar não era desejável. 

 Os ataques de relâmpagos foram bloqueados pelo Ancient Shield. Eles foram envolvidos 

pela aura suave do escudo e o ataque fluiu para outra direção. 

 Weed sentiu grande resistência, mas ele aguentou e balançou a sua espada. 

 Eles já estavam a poucos passos de distância dos Caltrops. 

 “Moonlight Sculpting Blade14!”  

 No momento em que Yellowy passou entre os Caltrops, a Daemon Sword os cortou. Ele 

rapidamente atingiu o Caltrop a sua direita e, em seguida, inverteu a pegada sobre o punho da 

espada e golpeou novamente, para cima. A lâmina demoníaca da espada brincou livremente com 

o seu manejo. 

 Os movimentos de Weed não pararam. Ele segurou firmemente o chifre de Yellowy com sua 

mão esquerda e girou o seu corpo. 

 Moooo! 

 Suas pernas e a parte inferior subiram ligeiramente. Ele usou a força centrífuga, que estava 

puxando a espada, e girou o seu corpo. Enquanto fazia um movimento de 360º sobre o Yellowy, ele 

cortou o pescoço de um Caltrop à sua esquerda 

 “Gaargh!” 

 A formação dos Caltrops se intimidou. 

 Embora não fosse uma investida de um cavaleiro, o dano que ele infligiu foi imenso porque 

o ataque da espada estava com uma aceleração enorme e, além disso, os Caltrops também não 

eram monstros com muita vida. As peles secas e fortes deles bloqueavam com uma defesa 

formidável, mas a sua Moonlight Sculpting Blade tinha o efeito de ignorar a defesa do inimigo. 

                                                           
12 NT = Shabu shabu é um prato japonês, que consiste em fatias finas de carne cozidas na água; é servida 
para ser mergulhada em temperos - https://en.wikipedia.org/wiki/Shabu-shabu. 
13 NT = Nota Antonio: Lança de Relâmpago. 
14 NT = Nota Antonio: Lâmina de Esculpir o Luar. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Shabu-shabu


 Isso foi quando eles tinham derrotado dois deles e estavam investindo contra os Caltrops... 

 *Lurch!*15 

 Yellowy se moveu com suas patas frontais em forma de zigzag. Eles se aproximaram dos 

Caltrops reunidos enquanto executavam passos em uma velocidade muito mais lenta. Esta era a 

maior desvantagem da investida de um cavaleiro montado a cavalo! Ela se tornava a arma mais 

forte nas planícies, mas uma vez que você passava pelos monstros, se virar novamente era muito 

difícil. Isso realmente se tornava um ponto fraco em relação aos monstros que conhecessem 

ataques de longa distância. 

 No entanto, Yellowy não era um cavalo. Passos laterais e passos para trás, ele era uma 

vaca que podia realizar mudanças de direção suavemente! Ele reduziu significativamente a 

velocidade e mudou de direção enquanto eles passavam entre os Caltrops. Yellowy até mesmo 

sabia a distância perfeita para Weed balançar a sua espada. 

 Ele era fiel, a sua eficiência era boa e, como uma vaca fazendo sinceramente o trabalho que 

lhe fora confiado, ele não cometeu nenhum erro mesmo quando estava fazendo algo pela primeira 

vez. 

 Os Caltrops não morreram após tomarem um golpe cada, mas já que eles tinham 

drasticamente perdido poder. Tudo que ele tinha que fazer era cortar decisivamente a camada fina 

de pele em suas gargantas. 

 O último Caltrop restante estava em frente de Yellowy. 

 Weed acariciou o pescoço de Yellowy. 

 “Yellowy, leve o para baixo!” 

 “Eu não quero. Como eu poderia fazer tal ato desagradável?” 

 Ele ainda não tinha jogado fora a sua relutância em batalha! 

 Weed sabia como usar apropriadamente a tática da cenoura e da vara. Se ele apenas 

promovesse ameaças e terror, haveria resistência não importa quão fiel uma vaca fosse. 

 “Derrube ele e eu lhe darei uma moeda de cobre. Se você o matar completamente, eu lhe 

darei duas moedas de cobre”16.  

 Outro incentivo em batalha! 

 Para Yellowy, uma moeda de cobre era uma quantidade monstruosa. 

 ‘As coisas que podem ser compradas com uma moeda de cobre… um punhado de feno 

altamente nutritivo. Dez baldes de água gelada!’ 

 Aparentemente ele poderia comprar um palmo de terra se ele guardasse até reunir dez 

moedas de cobre. Se ele plantasse pelo menos ervas daninhas, ele poderia come-las sempre que 

ele estivesse faminto. 

 Se ele coletasse cerca de 10 moedas de ouro, ele poderia supostamente construir um celeiro 

velho, o qual era a esperança de vida de Yellowy. 

 Os sonhos de possuir a sua própria casa! 

 MOOOOO! 

 A aceleração energética de Yellowy! 

 Ele voou para frente ao ponto de arar profundos buracos no solo e atingiu o Caltrop com os 

seus chifres pontiagudos. 

 O Caltrop lamentou miseravelmente enquanto o impacto o derrubou vários metros à frente. 

 Weed caçou os caltrops, adquirindo uma saborosa experiência, pilhagem, uma chapa de 

ferro coberta com fuligem, sementes de plantas uivantes, um mármore azul e coisas do tipo. 

                                                           
15 NT = Nota barafael: som de um solavanco abrupto. 
16 NT = Nota barafael: kkkkkk imagina um touro de 5 metros de altura comprando coisas com o NPC. 



 “Eu não sei para que esse mármore é usado ainda, mas se eu o coletar, haverá um lugar 

para vende-lo”. 

 Weed verificou a sua renda e riu com vontade. 

 Os frutos de seu trabalho, como itens de forja e experiência eram tão saborosos. 

 “Caçar deve ter esse gosto depois de tudo”. 

 O relacionamento entre os Caltrops e os espíritos demoníacos era hostil! 

 Os espíritos demoníacos eram muito similares em aparência com os espíritos demoníacos 

do Exército Ressuscitado e eles estavam dispersos ao longo do Rio das Lamentações. Eles 

pareciam bestas que beberam a água do Rio das Lamentações e se tornaram espíritos demoníacos. 

 Weed caçava principalmente estes espíritos demoníacos e os Caltrops. 

 “Cinco Irmãos Fênix. Posicionem-se!” 

 Ele também fez as Fênix participarem na batalha. 

 Os majestosos Cinco Irmãos Fênix! 

 Eles pulverizaram a densa névoa com um único sopro. O chão brilhou com calor e pegou 

fogo. 

 Uma vez que a umidade desapareceu, os ataques de raios dos Caltrops se enfraqueceram. 

 As Fênix voaram longas distâncias de uma só vez e bicavam a cabeça dos inimigos. Já que 

eles eram monstros com vida quase infinita, eles simplesmente tomavam ataques normais com os 

seus corpos. 

 Eles podiam se auto recuperar, mesmo se a vida deles caísse significativamente! Eles logo 

se ascenderam novamente. Eles poderiam reviver mesmo à beira da morte enquanto uma leve 

chama permanecesse. A contribuição das Fênix tornou a batalha conveniente. 

 “Huhuhu”. 

 Weed riu perversamente. 

 Ele sentiu prazer enquanto assistia as esculturas, para as quais ele tinha concedido vida, 

lutando muito valentemente. Quanto mais fortes as Fênix fossem, mais itens e pilhagem ele poderia 

obter! 

 “Lutem. Tornem-se mais fortes. Cubram o mundo com seu fogo!” 

 Os Cinco Irmãos Fênix e Yellowy! 

 Eles se tornaram os poderosos reforços de Weed. 

 Enquanto ele caçava os monstros ao longo do Rio das Lamentações, ele expandiu cada vez 

mais a sua zona de atividade. 

 No entanto, ele não deixou a margem do rio para vagar ao redor das áreas abertas, pois ele 

não sabia que tipo de perigo poderia estar à espreita. 

 Embora até dez Caltrops pudessem ser caçados apenas com as Fênix, ele tinha que esperar 

um longo tempo, para que elas continuassem a reviver. 
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