
Volume 16 

CAPÍTULO 1 - Procurado 

 

 Dentro do Templo da Igreja Embinyu, os Dark Knights1 estavam tomando as suas posições 

de uma maneira ordenada. A armadura ostentada por eles era feita de mithril e adamantium e 

brilhavam como joias, como se eles nunca as tivessem usado anteriormente. O chão estava suave 

e almofadado, visto que estava coberto com carpetes do mais elevado valor e no teto estava um 

lustre feito de esmeraldas e safiras lapidadas. 

 “O ritual fracassou? Mesmo as ferramentas necessárias para o ritual foram roubadas?”  

 Os sacerdotes e os Dark Knights curvaram suas cabeças diante da repreensão do Pontífice 

da 11ª Seita da Igreja Embinyu, Feylord. 

 “Nós estamos envergonhados, Feylord-nim”. 

 O Pontífice, Feylord, era obeso e o seu rosto estava coberto pelo seu manto virado para 

cima. No entanto, a estátua dourada do Deus Maléfico da Igreja Embinyu se destacou 

proeminentemente diante do Pontífice. Ela era uma figura segurando uma arma diferente em cada 

uma de suas 12 mãos, enquanto matava humanos, elfos, anões, dragões e outras raças. 

 A estátua dourada, a qual exalava repulsa, estava ligeiramente envolta em algo como uma 

névoa sombria. 

 “Mobilize todas as nossas forças e matem o homem que interferiu em nossas atividades. 

Além disso, tenha certeza de recuperar os itens da Igreja Matallost que ele pegou”. 

 “Nós acatamos o comando do Pontífice-nim”. 

 Os Dark Knights e os sacerdotes se curvaram profundamente até a cintura. 

 Ding! 

 

Você é um inimigo da Igreja Embinyu! 

A Igreja Embinyu é um grupo implacável que adora o mais destrutível e desprezível Deus maléfico. 

Em razão deles não pouparem quaisquer métodos ou meios para o confisco e a propagação, a 
relação deles com as outras igrejas no Continente de Versalhes foi o estopim pelo qual eles não 

compartilhariam um palmo de terra ou um gole de água. 

A 11ª Seita da Igreja Embinyu declarou publicamente a hostilidade contra o homem que interferiu 
no ritual deles e mobilizou perseguidores. 

 

Formação dos Perseguidores: 

10 Dark Knights de nível intermediário. 

3 sacerdotes. 

100 soldados. 

 

Weed-nim, você é procurado pela Igreja Embinyu. 

Os perseguidores estarão na perseguição do seu rastro. 

 

                                                           
1 NT = Nota barafael: Cavaleiros das Trevas. 



 Junto com a janela de mensagens, Weed podia ver uma imagem do que tinha acontecido 

dentro da Igreja Embinyu. 

 “Perseguidores... isto será irritante”. 

 Se a sua notoriedade por um assassinato se tornasse extremamente elevada, havia casos 

em que os reinos enviariam perseguidores. Aqueles perseguidores vinham na perseguição dos 

rastros relativamente rápido. 

 Mesmo se os primeiros grupos falhassem, uma segunda onda de perseguidores 

rapidamente seguirá. O próximo grupo de perseguidores terá mais membros e habilidades 

superiores. 

 Era virtualmente impossível escapar de um grupo de perseguidores! 

 Ele definitivamente seria pego em algum ponto. 

 Mesmo se sua velocidade de movimento fosse rápida ou se ele fosse um ladrão ou um 

assassino com a habilidade ‘Stealth’2, ela apenas faria uma diferença mínima sobre quanto tempo 

ele poderia fugir. 

 Weed decidiu pensar positivamente. 

 ‘Eu esperava que algo como isto acontecesse em algum momento’. 

 Foi devido ao destino que nada como isto tinha acontecido a ele até agora! Já que ele tinha 

acumulado muitas relações rancorosas enquanto resolvia as missões, ser perseguido não foi 

surpreendente. 

 De qualquer forma, concluir a missão aqui vinha primeiro, já que ela era uma missão em 

cadeia com incontáveis e enormes recompensas. 

 Ao lado de Weed estavam os úteis Bingryong, Fênix e o Yellowy. Os Guardian Knights3 da 

Igreja Matallost não apenas eram incapazes de deixar a área ao redor do Rio das Lamentações, 

mas eles não poderiam segui-lo para concluir a missão porque era o dever deles proteger o Templo 

da Igreja. 

 

*** 

 

 Uma vez que Bingryong entrou em cena, as Fênix abaixaram as suas asas e se curvaram. 

 O tratamento apropriado a um irmão mais velho! 

 Yellowy também mostrou obediência, como uma dócil vaca coreana. 

 Bingryong encheu-se de auto importância.  

 “Vocês estão trabalhando duro”. 

 “De modo algum, veterano. Nós estamos meramente utilizando o caminho que você já 

desobstruiu”. 

 Yellowy agiu especialmente de forma amigável. 

 “Então você entende. Na nossa época, nós sempre escutamos atentamente as palavras de 

nossos veteranos”. 

 “Por favor, nos conte os caminhos da vida e o que nós devemos fazer para suportar viver 

sob os comandos de nosso mestre, particularmente maléfico”. 

 Bingryong ficou enormemente satisfeito com o tratamento de antiguidade e contou a eles as 

informações absolutamente necessárias para viverem:  

 “Não importa quão famintos vocês estejam, vocês devem comer cautelosamente. Nunca 

comam ao redor do mestre. Vocês serão abusados por comer muito. Vocês não devem comer, de 

                                                           
2 NT = Nota barafael: furtividade. 
3 NT = Nota barafael: Cavaleiros Guardiões. 



forma imprudente, a carne que tenha caído a partir de qualquer presa. Vocês têm que dar a carne 

saborosa e fresca para ser vendida”4. 

 Yellowy e as Fênix entenderam e assentiram com suas cabeças, em simpatia. 

 “No fim, nós temos que viver enquanto apenas comemos a comida que o mestre nos dá? 

Quando nós poderemos comer carne saborosa?” 

 “Vocês têm que comer em segredo. Seja atrás de um morro ou em um buraco, vocês devem 

preencher as suas barrigas em tais lugares. O mestre tem um talento para nos manter 

constantemente com fome, Jeez. Um barco fica lento se você o preencher com óleo? Certifiquem-

se de comer apropriadamente”. 

 “Como esperado de nosso veterano”. 

 “Esta é a sabedoria que eu aprendi na vida. Vocês também virão a conhecer isto tudo com 

o passar do tempo, mas eu estou falando de antemão para que vocês não sofram. Também haverá 

momentos em que vocês caçarão com o mestre, correto?” 

 “Há muitas ocasiões. Nós queremos algum tempo para nós mesmos, mas ele sempre nos 

arrasta junto”. 

 “Cuidado com a pilhagem. Ele fica nervoso quando há uma mínima perda na pilhagem. 

Nesses dias, não é bom se destacar e vocês têm que fingir estar caçando diligentemente”. 

 “Ohhh! Então é assim que é!” 

 “Ele se torna extremamente feliz quando uma arma ou armadura cai dos monstros. Mesmo 

se ele estiver irritado apenas a cinco minutos atrás, ele ri alegremente. Quanto isso acontecer, vocês 

devem ficar próximos a ele e marcar a suas presenças”. 

 “Por que?” 

 “Nós devemos ostentar as nossas funções para ele. Com o quanto ele nos critica e nos 

abusa...” 

 Esta era uma informação vital para uma existência pacífica! 

 Bingryong fez plenamente a sua parte como o veterano deles5.  

 

*** 

 

 Weed extraiu o símbolo da Igreja Matallost, a estátua de Death Hand6, para dar seguimento 

a missão em cadeia. A estátua abriu a sua boca:  

 

Em um lugar próximo ao inferno, a Igreja Matallost fez uma promessa com três tribos. 

Foi uma promessa de lutar juntos contra qualquer inimigo que os ameaçasse. 

A fim de assumir à aliança prometida, você precisa do bastão que simboliza a prova da 

aliança. Pegue o bastão e convença aquelas tribos. 

Faça o seu melhor para evitar os perseguidores e escape. 

 

 Ding! 

 

 

 

                                                           
4 NT = Nota barafael: kkkkkkk Weed turco. 
5 NT = Nota barafael: kkkk esse Bingryong é tão esperto quanto o seu mestre. 
6 NT = Nota barafael: Mão da Morte. 



Aliança dos Salvadores 

A fim de revidar contra a Igreja Embinyu, você precisa da aliança contraída há 130 anos. Contudo, a 
sua tarefa de persuadir os descendentes daquelas tribos não será simples, pois todas as pessoas 

relacionadas à aliança estão mortas há muito tempo. 

Você precisará das habilidades de comunicação de um perito contemporizador7 e uma mente 
ousada.  

Se você falhar, você pode até mesmo ser pendurado pelo pescoço em uma árvore.  

Você deve abraçar o grande perigo e partir. 

Antes de encarar as Tribos da Aliança, amplie a distância entre você e os perseguidores enviados 
pela Igreja Embinyu. 

Você deve evitar ser visto por outras tribos nestas terras, as quais são dominadas pela Igreja 
Embinyu, de modo que eles não podem se opor a você. Você não pode relaxar em qualquer lugar 

além daqueles pertencentes às três tribos da aliança.  

Restaure a Aliança dos Salvadores e capture a fortaleza da Igreja Embinyu.  

Se você for bem-sucedido em relação à aliança, você será capaz de usar a relíquia da Igreja 
Matallost, o bastão da promessa. 

Missão em cadeia para resgatar os prisioneiros da Igreja Matallost.  

Erradique a 11ª Seita da Igreja Embinyu e o desejo há muito aclamado pela Igreja Matallost. 

Dificuldade: S 

Recompensas: Fama e carisma colossais. 

Restrições da Missão: 

Uma missão com um total de três etapas. Você deve completar 
todas elas com sucesso. 

Ocupe a fortaleza da Igreja Embinyu para completar o primeiro 
estágio da missão. 

Execute os requerimentos da missão para progredir para o 
segundo estágio. 

Resultará em uma falha se os perseguidores apanharem o bastão.  

Se você falhar na missão, todas as missões em cadeia 
relacionadas à Igreja Matallost terminarão. 

 

 Finalmente, o aparecimento de uma missão com um grau de dificuldade ‘S’! 

 “Eu cheguei até esta distância”. 

 Weed fechou seus olhos.  

 Formar a aliança com as três tribos e destruir a fortaleza da Igreja Embinyu! Ela não 

terminará de uma maneira simples. Era meramente o primeiro estágio de uma longa missão! 

 É claro, a recompensa provavelmente era imensa, mas ele também sentiu uma carga 

mental. 

 ‘Embora seja verdade que eu não sou um escultor normal...’ 

 A missão era limitada apenas para aqueles com a profissão de escultor! 

 Weed era um Legendary Moonlight Sculptor8, uma profissão concedida apenas para 

pessoas que tinham unificado o continente.  

                                                           
7 NT = Nota barafael: aquele que contemporiza, ou seja, se adapta ou se acomoda às circunstâncias. 
8 NT = Nota barafael: Escultor Lendário do Luar. 



 Já que ele tinha subordinados como o Bingryong, as Fênix e Yellowy, ele estava em uma 

posição bem mais vantajosa do que os outros. 

 Mesmo a missão ‘Interferir com o Ritual da Igreja Embinyu’ possuiu uma dificuldade elevada. 

Ela era uma missão de um enorme grau dificuldade ‘A’. Independentemente da dificuldade, uma 

missão de classificação de dificuldade ‘B’ ou maior já impactava o Continente de Versalhes. 

 A missão de interferência no ritual tinha estado entre as missões mais ou menos fáceis para 

aquelas que possuíam um grau de dificuldade ‘A’, mas a liderança e a capacidade de comando 

eram necessárias a fim de lidar com os Guardian Knights da Igreja Matallost. 

 Se não fosse pelas esculturas, que ele tinha preparado antecipadamente, pelo carisma e 

pelas rápidas decisões táticas, a missão podia ter sido extremamente difícil! 

 Quanto ele tinha sofrido com outras missões de dificuldades semelhantes tais como a dos 

‘Vampiros de Puro Sangue’ ou quando ele lutou contra a Legião Imortal!?  

 Quando ele lutou contra os Vampiros de Puro Sangue, ele falhou na primeira caçada e 

morreu desamparadamente. Ele também tinha morrido em sua luta contra o Lich Shire e literalmente 

foi derretido a partir do sopro do Bone Dragon9. Ele não teve tempo sequer para resistir! 

 As habilidades Sculpting Blade10, Sculpture Life Bestowal11, a arte da Sculpture 

Transformation12, o Power to Reject Death13. Ele aplicava todas as técnicas que ele possuía. A sua 

resiliência, perseverança e o seu manejo de espada altamente polido eram difíceis de suportar por 

seus inimigos.  

 Embora Weed tenha concluído aquelas missões perigosas, desta vez era uma missão de 

dificuldade ‘S’ que tinha aparecido. 

 Um poderoso lorde escultor conduzindo o seu exército de esculturas! Este era o sonho vago 

de Weed para o futuro. Porém, algumas das esculturas, que ele havia criado e outorgado vida, 

tinham perdido as suas vidas.  

 Ele não podia apoiar-se cegamente apenas sobre a sua profissão, enquanto Lendário 

Escultor do Luar, ou sobre os efeitos das suas esculturas subordinadas. 

 Para uma missão de grau de dificuldade ‘S’, ela poderia resultar em uma missão marcada 

como não resolvida se ele não a concluísse com todo o seu corpo e alma. 

 Considerando que outros não foram capazes sequer de ter um vislumbre de uma missão de 

classificação ‘S’, ele também não poderia vê-la como uma bênção. 

 Weed submergiu em pensamentos com seus olhos fechados.  

 ‘Se eu a abandonar agora.... eu provavelmente perderei uma quantidade significante de 

fama e de pontos de confiança’. 

 Parar no meio de uma missão com um alto grau de dificuldade, especialmente em uma 

missão em cadeia, renderia uma enorme perda. Ele seria enfeitiçado com uma maldição difícil de 

se livrar ou ele poderia perder uma fortuna preciosa, fama ou os pontos de contribuição acumulados.  

 Weed chegou a uma decisão clara. 

 ‘Vamos aceitar’. 

 A penalidade a partir da desistência e a penalidade por falhar na missão provavelmente não 

difeririam muito. 

 No pior cenário, com o Power of Reject Death, ele poderia apenas perder a sua vida uma 

segunda vez! 

 Ele decidiu dar uma chance enquanto estava se preparando para o pior cenário. 

                                                           
9 NT = Nota barafael: Dragão de Ossos. 
10 NT = Nota barafael: Lâmina de Esculpir. 
11 NT = Nota barafael: Outorgar vida à escultura. 
12 NT = Nota barafael: Transformação Escultural. 
13 NT = Nota barafael: O poder de rejeitar a morte. 



 Ele foi capaz de fortalecer o seu espírito enfraquecido com confiança. 

 Se ele fosse fraco, então ele precisava ser desafiado até que ele ficasse mais forte. 

 Ele tinha costurado botões em 500 conjuntos de roupas e ficado acordado a noite toda, 

enquanto anexava olhos em bonecas! 

 Ele apenas tinha que aumentar ainda mais a quantidade de trabalho repetitivo que ele tinha 

que fazer pelo bem do sucesso. 

 “Um longo período pode ter passado, mas eles permanecerão como amigos sobre os quais 

se pode confiar. A aliança prometida certamente será mantida”. 

 

Você aceitou a missão. 

 

*** 

 

 Metrópole Nehalles, a capital do Reino Brent, o inimigo de longa data do Reino de 

Rosenheim. 

 Vendedores ambulantes vendendo frutas gritavam para os jogadores: 

 “Senhorita, você já ouviu a respeito de Weed, do Reino de Rosenheim?” 

 “Huh? Weed?” 

 Saerin, uma summoner14, sabia que o vendedor ambulante estava apenas tentando puxar 

assunto e não prestou atenção. Algumas vezes, os NPCs distribuíam informações, mas eles eram 

raramente úteis! 

 “Se for alguém do Reino de Rosenheim.... eu não conheço qualquer aventureiro ou guerreiro 

famoso pelo nome de Weed, você talvez esteja falando a respeito do escultor Weed?” 

 O famoso escultor Weed, o qual tinha feito a Pirâmide! 

 Saerin foi visitar os pontos turísticos do Leste, de modo que ela sabia de Weed desde a 

primeira vez que ela parou no Reino de Rosenheim. 

 “Então você conhece ele. Eles dizem que Weed está empreendendo uma missão incrível!” 

 “Que tipo de missão ela é? Ele se encontrou com um rei de outro Reino?” 

 Os outros usuários que os ouviram por acaso, interromperam a conversa de Saerin com o 

vendedor ambulante. 

 “O que está acontecendo?” 

 “Eles disseram que o escultor Weed está atualmente fazendo uma missão...” 

 “O famoso escultor Weed?” 

 Mesmo no Reino Brent, quase todos sabiam sobre o escultor Weed, que tinha tornado o 

Reino de Rosenheim famoso. 

 “Se vocês estão falando a respeito do escultor Weed, ele recentemente se tornou o Lorde 

de Morata”. 

 “Que tipo de missão ele está empreendendo?” 

 “Shhhh! Vamos escutar”. 

 Saerin ficou bastante agitada em razão dos outros jogadores, que subitamente se reuniram 

ao redor dela. Ela não sabia que Weed era tão popular! 

                                                           
14 NT = Nota barafael: Convocadora. 



 Os jogadores do Reino Brent frequentemente iam em expedições de caçada ao Reino de 

Rosenheim. O efeito da pirâmide fornecia uma imensa ajuda. A popularidade dos escultores no 

Reino Brent estava em seu auge. 

 Havia também rumores de jogadores do Reino de Rosenheim, que estavam viajando todo o 

caminho até Morata, no Norte, a respeito da Tower of Light15. 

 O delicioso mingau de grama de Weed e o pão de cevada já haviam se tornado 

especialidades regionais! Variações como o mingau de grama com frutos do mar, mingau de grama 

com cogumelos, mingau de grama com galinha e o mingau de grama com carne de vaca estavam 

sendo produzidos. O altamente nutritivo e aromático pão de cevada assado também era um lanche 

popular. 

 Elas eram as comidas lendárias de Weed, que igualmente era bem versado na culinária, 

foram distribuídas aos trabalhadores que estavam ajudando na construção da pirâmide. 

 Embora houvesse muitas imitações, nenhum era tão leve e saboroso quanto o mingau de 

grama e milho-miúdo que Weed tinha pessoalmente feito para eles. 

 Através daqueles que tinham comido o mingau de Weed, a história tinha se espalhado ao 

ponto de se tornar uma lenda folclórica. 

 O vendedor ambulante balançou a sua cabeça como se estivesse incomodado. 

 “Você conhece a Igreja Embinyu, que está dominando o Continente de Versalhes com as 

trevas e o medo?” 

 “O que? Qual igreja?” 

 A informação da Igreja Embinyu estava vindo a partir dos lábios do vendedor ambulante! 

 Os jogadores do Reino Brent, incluindo Saerin, ouviram o nome da igreja pela primeira vez.  

 “A Igreja Embinyu, que está dominando o continente com trevas e medo. Eles dizem que o 

seu antigo e sinistro grupo ainda está ativo”. 

 “Igreja Embinyu, esta é a primeira vez que eu ouço falar deles”. 

 “Simplesmente mencionam que ela é abominável, é por isso que normalmente não se fala 

sobre ela”. 

 “O que isso tem a ver com o escultor Weed?” 

 “Parece que Weed está se opondo à Igreja Embinyu. Ele ganhou conhecimento sobre eles 

enquanto estava rastreando a origem da habilidade de esculpir e parece que ele está lutando contra 

ela, a igreja que apenas pode ser encontrada na história. Apesar de estar sendo perseguido, ele 

está tentando reconstruir uma aliança para o bem do Continente de Versalhes”. 

 Uma missão de grau de dificuldade ‘S’. 

 Quando o tão famoso Weed pegou a missão, quase todos os NPCs do Continente de 

Versalhes começaram a falar a respeito dela. 

 “Você conhece o escultor Weed? Eu estou começando a querer saber mais sobre ele”. 

 “É realmente muito ruim que ele seja um escultor de Rosenheim”. 

 “Quão bonita você acha que Morata é? Já que é uma área governada por um escultor com 

habilidade artística e coragem, ela definitivamente é uma cidade com aventuras mágicas, você não 

acha?”16.  

 

*** 

 

                                                           
15 NT = Nota barafael: Torre de Luz. 
16 NT = Nota barafael: kkkkk no final, Morata vai crescer mais ainda, independentemente do resultado da 
missão, pois a publicidade já está feita kkkk. 



 “Você disse que é uma Maga Elemental? Suas habilidades não são excepcionais o suficiente 

para receber a minha missão”. 

 Selsia17 alisou o colar do seu robe em constrangimento. 

 “Eu estou com medo. Eu não farei”. 

 Mesmo depois de Hegel, Nide, Selsia e Twitter terminarem a missão deles em relação a 

atribuição da faculdade, eles frequentemente viajaram juntos. 

 No caso de Hegel, ele pediu por alguma assistência a partir da Guilda Black Lion18, mas 

pedir ajuda todos os dias era embaraçoso. A Guilda Black Lion consistia apenas de jogadores de 

nível elevado, de modo que não havia companheiros de guilda que viajariam com Hegel para caçar 

ou para finalizar missões. 

 Ele podia mostrar as suas habilidades e se tornar amigo das garotas, então viajar com seus 

amigos era uma chance de matar dois pássaros com uma única pedra! 

 Hegel aproximou-se cheio de confiança. 

 “Depois que eu receber a missão, eu a compartilharei com vocês”. 

 Já que Hegel era um membro do grupo, Selsia concordou. Era admitido que, se ele fosse 

capaz de aceitar a missão, ele poderia compartilhá-la com os membros de seu grupo. 

 “Eu ajudarei você”. 

 Boldman apenas bufou para ele: 

 “Sua ajuda? Você tem desistido de muitas missões no meio, não tem? Portanto, há um rumor 

de que você é alguém em quem não se pode confiar. Os nobres do Reino Sur não confiarão 

qualquer tipo de missão a você”19.  

 A humilhação que ele sofreu de Boldman! 

 O rosto de Hegel ficou em uma tonalidade de vermelho beterraba. 

 Todavia, Boldman tinha mais algumas palavras a adicionar: 

 “Se você fosse tão talentoso quanto o escultor Weed, você seria capaz de resolver o meu 

problema.... mas esse indivíduo impressionante está ocupado e tem muitas coisas para fazer, então 

ele provavelmente não seria capaz ajudar com minha missão depois de tudo. 

 “Weed-hyung?” 

 “Você sabe sobre o escultor Weed? Ele é digno de ser um bom exemplo para os aventureiros 

do Continente de Versalhes. Nunca houve um aventureiro maior do que ele. Ele está se atirando 

para ajudar aqueles que estão em dificuldades e está corrigindo o mundo. Por que você acha que 

ainda há uma paz frágil no continente? Você não acha que é por causa do escultor Weed?” 

 Hegel ficou estupefato. 

 Boldman, que não tinha falado nada além de palavras ofensivas para ele e seu grupo, não 

estava poupando elogios à Weed.  

 “Weed bloqueou a conspiração da Igreja Embinyu, a qual ninguém podia desafiar. A 

perseguição da Igreja Embinyu foi organizada, mas eu acredito que Weed nunca será capturado”. 

 Hegel realmente requeria expressar a sua opinião pífia: 

 ‘Eu ficaria muito feliz se ele fosse capturado e morto!’ 

 Boldman continuou com os seus elogios: 

 “Weed verdadeiramente merece ser chamado de o ‘Grande Escultor’ que protege a paz do 

continente. A partir de sua longa jornada para encontrar a origem da habilidade de esculpir, ele está 

suprimindo a Igreja Embinyu, parece que há muitos segredos em relação a esculpir”. 

 A janela de bate-papo da Guilda Black Lion estava transbordando com mensagens. 

                                                           
17 NT = Nota barafael: É uma das meninas que participou da missão da faculdade na masmorra. 
18 NT = Nota barafael: Leão Negro. 
19 NT = Nota barafael: que tapa na cara kkkkkk. 



 

Provence: 
Parece que o escultor Weed está no meio do desafio de uma missão 
incrível, com a mais alta dificuldade. Todos os civis e soldados estão 

falando a respeito de Weed. 

Ject: Provence-hyung, eu tenho ouvido sobre isso também. 

Provence: Onde você está atualmente? 

Ject: 
Em uma pequena aldeia chamada Neria, no Reino de Zen. Todos os NPCs 

estão falando a respeito de Weed. 

Shen: 
Eu estou no Reino da Aliança Britten, eles também estão falando a 

respeito de Weed aqui. 

Pine: 
Eu estou em uma aldeia rural no ocidente do continente. Você também 

pode ouvir conversas sobre Weed aqui. 

Shen: Senhor Pine, isso é verdade? 

 

 De acordo com a janela de bate-papo da Guilda Black Lion, os NPCs do outro lado do 

Continente de Versalhes estavam falando sobre Weed. 

 

Provence: Para tal alvoroço acontecer, que tipo de missão ela é? 

Ject: 
Certamente é uma missão inacreditável, uma missão relacionada a 

habilidade de esculpir? 

Bindel: Um escultor.... Hoje em dia, você pode ver muitos escultores incríveis. 

Provence: 
Bindel-hyung, que tipo de missão poderia ser? E certamente ele não a está 

fazendo ela sozinho, correto? 

Bindel: 

Eu não sei nada sobre isso também, mas ele definitivamente deve estar 
compartilhando a missão com alguém. Eu deveria ter ficado mais amigo do 

anão escultor que eu conheci em Kurueso. Então talvez eu ouviria mais a 
respeito da habilidade de esculpir. 

 

 O impacto de concluir uma missão de grau de dificuldade ‘A’ e, em seguida, receber uma 

missão de grau de dificuldade ‘S’ foi enorme. Seguindo as ações de Weed na Masmorra do 

Kramador, seu nome estava agora em furor por todo o Continente de Versalhes. 

 Selsia falou sem saber dos sentimentos rancorosos de Hegel: 

 “Tão legal. Weed-oppa deve estar fazendo uma missão realmente incrível”. 

 A excitação de Twitter também era aparente: 

 “Eu enviei um sussurro para os meus amigos e todos eles disseram que não há ninguém no 

Continente de Versalhes que não saiba disso”. 

 As entranhas de Hegel se reviraram violentamente. Agora, não haveria ninguém que não 

conhecia Weed, até mesmo na faculdade. 

 

*** 

 

 “Você ouviu? Um escultor chamado Weed lutará contra a Igreja Embinyu usando o poder da 

habilidade de esculpir”. 

 Uma jovem dama elfa negra, nas Cordilheiras Yoroki, sussurrou tais palavras para todo 

mundo que se aproximava dela. 

 “A Igreja Embinyu é nossa inimiga também”. 



 “Eles são inimigos de todas as raças”. 

 As atraentes e magras elfas negras não escondiam a sua hostilidade em direção à Igreja 

Embinyu. 

 Os Geomchis rapidamente usaram as suas cabeças. Normalmente, as engrenagens de suas 

cabeças não giravam, mas agora eles tinham recebido treinamento sobre como viver, a partir de 

Weed. 

 ‘Nós definitivamente estamos dando uma fervorosa resposta’. 

 ‘Nós temos que responder como se déssemos tudo o que temos’. 

 Geomchi360 concordou: 

 “Nós eliminaremos a Igreja Embinyu. Já que Weed deu um passo à frente, eles também são 

nossos inimigos”. 

 “Você conhece o escultor Weed?” 

 “Nós somos irmãos de armas. Você pode dizer que nós somos como uma família”. 

 “Não diga! Você é tão viril!”. 

 A intimidade deles com as charmosas Elfas Negras aumentou! 

 Os Geomchis estavam gratos à Weed. O esforço deles para se tornarem mais fortes estava 

aumentando a cada dia com o objetivo de dominar o manejo da espada e avançar seus níveis 

através da caça! 

 

*** 

 

 “Yellowy, vamos pega-lo lentamente”. 

 Weed fez um simples vagão e o preencheu com o mercenário beberrão, Smith. 

 A dificuldade da missão sozinha era muito penosa, mas para piorar a situação, os 

perseguidores estavam ganhando terreno. 

 ‘A missão não é algo que será resolvido ao correr cegamente’. 

 Weed analisou friamente a situação e intencionalmente atuou de forma descontraída. Para 

resolver a missão de grau de dificuldade ‘S’, ele não poderia ficar precipitado. Se a sua visão se 

tornasse muito limitada, uma chance menor do que a de um buraco de uma agulha desapareceria. 

 No fim, os perseguidores que estavam se aproximando não eram apenas a ocasião com um 

significado ligado, eram uma oportunidade.  

 “É assustador cair até a última gota de vida, mas no fundo é realmente pacífico”. 

 Weed realmente se sentiu em paz enquanto empreendia a missão com a maior dificuldade! 

 Bingryong estava responsável pelo reconhecimento e coleta de informações sobre a área 

nas proximidades. 

 “A propósito, Bingryong”. 

 “Por que você me chamou, mestre?” 

 Bingryong e os Cinco Irmãos Fênix estavam escoltando eles do ar. A constituição física de 

Bingryong, a qual tinha crescido ainda mais, e o vapor vermelho deixado para trás quando as Fênix 

passaram, foram vistos por monstros normais, os quais não puderam deixar de fugir de medo! 

 “Onde e o que você tem feito até agora para conduzi-lo todo o caminho até aqui?” 

 “Isso é....” 

 “Sente-se e explique. É difícil me manter olhando para cima no céu”. 

 “Sim, mestre”. 

 Bingryong recolheu as suas asas e sentou-se no chão. Seu corpo tinha estado deficiente, 

pois ele era feito de gelo! 



 Água gelada estava gotejando por toda parte a partir de Bingryong e ele ficou um pouco 

mais quente. Desnecessário dizer, que as habilidades dele enfraqueceriam em conformidade. 

 Embora fosse verdade que o clima atual estava arejado e refrescante, Bingryong parecia 

estar em condição perfeitamente normal. 

 Sua estrutura tinha crescido muito mais do que antes e a força que ele poderia exibir havia 

aumentado. Antes, ele teria cambaleado ao redor enquanto andava sobre o chão em razão de seu 

peso, mas agora ele estendeu as suas asas e foi capaz de abaixar o seu pescoço próximo do chão 

ao curvar a parte superior de seu corpo! 

 O delicado e digno focinho de Bingryong estava bem aberto. Seus bigodes brancos 

sacudiram com a maleabilidade. 

 “Bem, isso.... foi depois que eu parti, mestre...” 

 

*** 

 

 Bingryong imediatamente se dirigiu ao norte depois de partir de Morata. Depois que a Guilda 

Cold Rose20 recuperou as miçandas da Serbian Witch21, a temperatura tinha esfriado levemente. 

 Isto foi algo positivo para o Bingryong. 

 "ROOOOOOOOAAAAARRRR! 

 Bingryong não estava no auge da força que ele tinha quando o Norte estava congelado com 

o frio, mas os monstros normais ainda não eram páreo para ele. 

 Bingryong respirou profundamente, uma inalação tão grande que inchou a sua barriga. 

Pouco tempo depois, suas mandíbulas se estenderam quase tão abertas quanto o ponto de ruptura. 

 *WHOOOOOOSH!* 

 Um frio ártico explodiu através do ar e varreu o terreno. 

 O Ice Breath22 de Bingryong! 

 Os monstros congelaram juntos, em grupos. A terra, as árvores e até mesmo as raízes foram 

congeladas como se dezenas de milhares de fragmentos de gelo e poeira prateada fossem 

expelidos. 

 “RENDAM-SE!” 

 Dragon´s Fear23!  

 Comparado ao real medo do dragão, o poder dele era minúsculo. Contudo, ao rugido de 

Bingryong, todos os monstros comuns ficaram paralisados como ratos em frente a um gato. 

 "Kuhehehe." 

 O corpo de Bingryong se tornou maior à medida que ele cresceu e sua mentalidade ficou 

cada vez mais inteligente. 

 Ele apenas atacava monstros fortes a partir do ar, para que ele pudesse fugir voando a 

qualquer momento se parecesse que ele não poderia vencer, este era o seu motivo oculto! 

 Sempre que a batalha parecesse um pouquinho perigosa, ele fugiria rapidamente. 

 Em primeiro lugar, ele não tocava em monstros de nível elevado, os quais poderiam voar 

mais rápido do que ele ou naqueles que fossem mais perigosos, que poderiam usar magia no meio 

do ar. 

 Ele era um covarde que tremeria no chão e esperaria até que os monstros alados 

passassem! 

                                                           
20 NT = Nota barafael: Rosa Gélida. 
21 NT = Nota barafael: Bruxa Sérvia. 
22 NT = Nota barafael: Sopro de Gelo. 
23 NT = Nota barafael: O medo do dragão. 



 Uma vez que ele estivesse em uma região fria, ela seria completamente o território de 

Bingryong. Ele cresceu rapidamente ao caçar os monstros. 

 Weed e os jogadores humanos tinham um tempo limite para jogar. Não importa quanto 

tempo eles investissem em Royal Road, eles ainda tinham que comer e dormir. 

 Entretanto, Bingryong, que vivia dentro de Royal Road, não tinha tal limite, de modo que ele 

cresceu enquanto caçava continuamente. Ele poderia se tornar mais forte e mais rápido do que 

qualquer jogador contanto que ele não morresse. Era uma característica de uma escultura, para a 

qual foi outorgada vida.  

 

*** 

 

 “Mas, por que você está aqui e não no Norte?” 

 Às palavras de Weed, Bingryong não poderia suportar e dar uma resposta honesta. 

 “Você estava definitivamente tentando fazer algo estranho, certo?” 

 “.....” 

 “Você quer ser golpeado para, em seguida, falar? Ou falar e, em seguida, ser golpeado?” 

 Bingryong foi forçado a dar uma confissão inevitável: 

 “Para ser honesto, eu também queria tentar fazer um covil”. 

 Bingryong queria fazer tudo que os dragões verdadeiros faziam. Como o seu nível e 

inteligência haviam subido, seu comportamento se tornou similar àqueles de um dragão verdadeiro. 

 “Enquanto eu estava procurando através das áreas, eu encontrei uma grande caverna 

abaixo de um iceberg de difícil acesso a pé. Depois de caçar os monstros idosos de dentro, eu fui 

trazido até aqui”. 

 “Caçada a monstros?” 

 “Quando eles morreram, algo como uma rachadura no espaço apareceu e eu acabei desta 

forma”. 

 “Mas, por que você ainda está aqui? Certamente não é porque você não sabe o caminho de 

volta, correto?” 

 “.....” 

 Bingryong desviou o olhar. A visão dele silenciosamente alisando as suas asas o 

transformou, com certeza, em um perdedor! 

 Enquanto Weed estava conversando com Bingryong e vagarosamente batendo papo, o 

beberrão Smith parecia ansioso. Vendo como ele não estava bebendo o licor que ele tanto gostava, 

ele estava definitivamente reconhecendo a crise iminente em que ele estava. 

 “Você está louco?” 

 “O que?” 

 “Você não disse que os perseguidores da Igreja Embinyu estavam ansiosamente no nosso 

rastro? Nós temos que fugir rapidamente, como você pode estar perdendo tempo aqui?” 

 Se os perseguidores estivessem vindo, é claro que o dever de um criminoso procurado seria 

o de se mover rapidamente!  

 Porém, as ações de Weed estavam consideravelmente longe disso. Ele não fugiu enquanto 

estava montando sobre o Yellowy, mas tentar ganhar tempo simplesmente estava em um nível 

diferente. Ele nem mesmo mostrou uma ligeira pressa. 

 Yellowy também estava sobre a pastagem, preguiçosamente mastigando grama. A natureza 

de uma vaca se movendo lentamente, mesmo quando ela estivesse sendo conduzida para o 

matadouro.  

 Weed não se apressou. 



 “Isto não é algo que pode ser feito ao se precipitar”. 

 “Você não acha que nós deveríamos nos mover um pouco mais antes que os perseguidores 

venham?” 

 Weed realmente respondeu o oposto: 

 “Por que nós deveríamos?”  

 Weed era um daqueles que estabelecia toda a programação para caçar ou para fazer as 

missões e se movia meticulosamente, mas a sua negligência estava atualmente incomparável. 

 “Parece que eu terei que ajudar”. 

 Smith desceu do vagão, irritado. 

 Como esperado de um ex-mercenário, ele apagou os traços que eles deixaram e os tornou 

confusos, estendendo o tempo que levaria para os perseguidores os alcançarem. 

 “Vá para o leste, eu examinei o terreno e deve haver um riacho ao leste. Se nós nos 

movermos ao longo do riacho, poderemos reduzir consideravelmente nos nossos passos e cheiro”.  

 O ex-mercenário, Smith, estava acostumado a ter tempo de sobra, mas conforme a missão 

progrediu, ele se tornou mais apressado, de modo que ele estava voluntariamente ajudando ao ir 

em frente, determinando a rota, apagando os traços, etc, e estendendo a distância a partir dos 

perseguidores com a sua experiência diversificada. 

 

*** 

 

 Os perseguidores emergiram do Templo da Igreja Embinyu! 

 Era um grupo que consistia de 10 Dark Knights, 3 sacerdotes e 100 soldados. 

 “O caminho que eles estão indo está predeterminado. Depois de encontrar o bastão, eles 

tentarão reviver a aliança feita pela Igreja Matallost”. 

 Dia e noite os perseguidores correram através das planícies. Os Dark Knights montavam 

sobre cavalos, mas os sacerdotes e os soldados estavam correndo com uma estamina robusta. O 

grupo de perseguidores moveu-se sem descanso! Se a estamina deles caísse, os sacerdotes 

conjurariam magias de recuperação e bênçãos. 

 O intervalo entre Weed e seus perseguidores estava apenas há um dia de distância. 

 

*** 

 

 “Yellowy.” 

 MOOOOOO! 

 “Você está com fome, correto? Vamos comer”. 

 Moooooooooooooo. 

 Sempre que Weed se deparava com uma grande pastagem, ele dava à Yellowy muito tempo 

para descansar e pastar sobre a grama. 

 “Não coma demais e mastigue completamente”. 

 A bondade foi suficiente para fazer Yellowy esfregar a sua cabeça em Weed, demonstrando 

gratidão! Foi um tratamento suficiente para dar a qualquer um a ilusão de que Weed era um mestre 

que verdadeiramente amava a sua vaca! 

 Porém, os olhos de Weed brilharam friamente. 

 ‘Ele está engordando agradavelmente’24.  

                                                           
24 NT = Nota barafael: kkkk Weed já está pensando em fazer um churrasco do Yellowy. 



 A distância dos perseguidores estava rapidamente se estreitando. Já que Weed estava 

ociosamente esculpindo esculturas sobre Yellowy, os perseguidores se aproximaram ainda mais 

rápido. A tribo mais próxima da aliança com a Igreja Matallost ainda estava a dois dias de distância. 

 Em razão deles estarem desfrutando de um tempo agradável e se movendo mais lentamente 

do que o normal, os perseguidores os alcançaram em metade de um dia. O mercenário beberrão 

Smith lutou com todas as suas forças, mas que não tinha sido capaz de atrasá-los muito. 

 Mesmo que ele pudesse ver a nuvem de pó dos perseguidores à distância, Weed não ficou 

alarmado. 

 “Então eles já estão aqui. Apenas esperar foi tedioso”. 

 Weed chamou Bingryong e as Fênix. 

 “Pessoal”. 

 “Fale, mestre”. 

 “Exterminem eles!” 

 “Entendo. Eu sozinho sou suficiente”. 

 Bingryong subiu aos céus. 

 Cada vez que Bingryong agitava as suas asas, ele ascendia em uma subida diretamente 

acima do solo, até que seu corpo pareceu como se tivesse encolhido ao tamanho de uma mão. 

 Sua barriga inchou e ele soltou um sopro de neve branca em direção aos perseguidores. 

 O Sopro do Dragão voou como um meteorito, deixando um longo rastro atrás conforme ele 

explodia os perseguidores. 

 O ataque poderoso congelou o solo e os perseguidores de uma só vez! 

 Os Dark Knights mal foram capazes de suportar as suas próprias vidas ao abandonar seus 

cavalos e se jogarem para outro lugar. Contudo, uma parte de seus corpos foi congelada. Eles 

tinham perdido toda a sua vontade de lutar e estavam tremendo como árvores de Aspen!  

 Bingryong sobrevoou o local onde eles estavam e os esmagou. 

 *Crack!* 

 Bingryong aniquilou os perseguidores com um único golpe! 

 Bingryong inalou outra grande quantidade de ar e rugiu enquanto olhava para todos em volta 

dele. Ele soltou um grito vitorioso de batalha similar ao do rei da era dos dinossauros, o 

Tiranossauros Rex. 

 "ROOOOOOOOOOOOAAAR!" 

 Seu rugido ecoou por todas as direções. 

 O nível do frágil, tímido e impotente Bingryong havia passado dos 446. O crescimento de 

Bingryong estava elevando a sua força. 

 

*** 

 

 Programa ‘Weed’ da KMC Mídia. 

 O programa estava em uma pausa por um tempo depois de ter transmitido a aventura na 

terra dos vampiros.  

 

Qual é o significado de ‘Weed’? 

 

Vocês não estão transmitindo esses dias? 



 

 Perguntas surgiram em um acontecimento raro na janela de informações do website, pois o 

programa ‘Weed’ tinha sido transmitido com uma baixa audiência. 

 O administrador do website, Oh Yun Sil, respondeu as questões educadamente: 

 

O significado do título ‘Weed’ é um segredo. Seria legal se isso se tornasse um show com 

o qual os telespectadores pudessem se envolver. É difícil falar para vocês a respeito do 

futuro horário da transmissão, uma vez que ela é ajustada de acordo com a 

programação interna da estação. 

 

 Os telespectadores que viram o texto do administrador tiveram a certeza: 

 ‘Este programa será cancelado logo. Ele talvez até mesmo já terminou sem qualquer 

anúncio...’ 

 Como tal, o programa ‘Weed’ estava lentamente sendo esquecido pelos telespectadores. 

 Contudo, o chefão da KMC Mídia não tinha perdido suas expectativas pelo programa ‘Weed’. 

Os técnicos de equipamentos, o diretor de produção, os escritores e os anfitriões estavam apenas 

esperando para serem chamados. 

 Então, um rumor de que o escultor Weed estava fazendo uma incrível missão se espalhou 

por todo o Continente de Versalhes. 

 A KMC Mídia imediatamente realizou uma reunião para a transmissão. 

 “Nós examinamos as histórias do Continente de Versalhes, mas a verdadeira natureza da 

Igreja Embinyu não aparece em qualquer lugar”. 

 “Há 12 seitas dentro da igreja e nós estimamos que há uma ordem separada comandando 

elas”. 

 “Como os jogadores estão se comportando?” 

 “É como se fosse uma bomba nuclear tivesse explodido. Eles estão falando sobre a Igreja 

Embinyu e sobre o escultor Weed em cada aldeia do continente”. 

 “Já que os habitantes do Continente de Versalhes não param de falar a respeito da Igreja 

Embinyu, não seria um exagero dizer que isto se tornou o assunto mais falado nas conversas das 

pessoas”. 

 Era um encontro que estava sendo pessoalmente presidido pelo Diretor Geral. 

 Uma simples análise tinha sido concluída depois de olhar para as imagens a partir do circuito 

conectado à cápsula de Lee Hyun. 

 “Esta é uma oportunidade para mais uma vez ver as façanhas de Weed, como ocorreu com 

a Legião Imortal ou com o Conflito Histórico de Palrangka”. 

 O Diretor Geral era um grande fã de Weed. 

 Independentemente das transmissões, ele estava excitado apenas por ser capaz de ver as 

aventuras de Weed! 

 O Diretor Kang levantou a sua mão para ganhar permissão para falar e aproximou o seu 

rosto do microfone. 

 “Respeitável Diretor Geral e companheiros, a questão não é tão simples”. 

 “Qual é o problema, Diretor Kang?” 



 “Bem, Diretor Geral. Primeiro, nós não podemos negligenciar a dificuldade da missão. Uma 

missão de grau de dificuldade ‘S’! Não é verdade que nem uma única pessoa já completou uma?25 

Considerando que ela foi suficiente para espalhar rumores, ela não é uma missão comum. Ela pode 

atrair atenção, mas pode acabar decepcionando os telespectadores”. 

 “Mas nós estamos falando a respeito da missão de Weed aqui. Ele não foi o primeiro a 

completar uma missão de grau de dificuldade ‘A’?” 

 “Está correto. Ele fez isso, mas....” 

 O Diretor Kang tirou um lenço e enxugou o suor de sua testa. Ele sentiu a pressão de ter se 

oposto às palavras do Diretor Geral, enquanto trabalhador assalariado! 

 Nesta situação terrivelmente perigosa, a sua camisa ficou encharcada de suor, mas ele 

ainda tinha que dizer que o precisava ser dito.  

 “Nós temos que examinar as missões concluídas de Weed. A missão da Legião Imortal era 

uma missão com grau de dificuldade ‘A’, mas ele teve a assistência dos orcs e dos elfos negros”. 

 O Diretor Geral concordou. 

 A batalha onde Weed tinha lutado como o Orc Karichwi tinha sido tão impressionante, que 

ele ainda não a tinha esquecido. A transmissão da missão da Legião Imortal ainda estava no topo 

da classificação em relação ao número de downloads. 

 “Por favor, prossiga”. 

 “Sim. Em batalhas de larga escala, onde ele comandou aquelas diferentes forças como um 

escultor, Weed tinha liderança e carisma absurdamente altos, julgamento instantâneo em uma 

batalha que mudava rapidamente, a percepção para os detalhes e a concentração para não perder 

nem mesmo uma pequena porção de informações durante a batalha”. 

 O Diretor Kang elogiou exaustivamente Weed. Já que o Diretor Geral era um fã, críticas em 

relação a Weed estavam fora dos limites dentro da estação! 

 “Se os jogadores, que apenas sabem como lutar, fossem apresentados à mesma situação, 

eles teriam provavelmente lutado enquanto se escondiam entre os orcs e os elfos negros e teriam 

sido derrotados. Mesmo se o nível deles fosse alto, eles não teriam sido capazes de parar a Legião 

Imortal. A força de Weed brilha em batalhas de grande escala”. 

 “A sua capacidade para comandar é difícil de se rivalizar. Ela é o ponto forte de Weed”. 

 “Sim. É exatamente como você disse. Weed tem um imenso ponto forte nas missões que 

fornecem apoio militar. Outras missões de grau de dificuldade ‘A’ também mostraram isso. Na 

missão relacionada à honra da família real do Império Niflheim e na missão onde o Bone Dragon 

emergiu, quanto ele sofreu?” 

 O Diretor Geral concordou, visto que ele entendeu o que o Diretor Kang estava tentando 

dizer. 

 Depois de todos os problemas que Weed enfrentou enquanto atravessava o Norte frio e 

desolado, ele montou sobre um Wyvern e derrotou o Bone Dragon no fim de um grande esforço. 

 “Então, o Diretor Kang pensa que a probabilidade de Weed falhar nesta missão.... será muito 

alta?” 

 “Sim. Embora eles digam que também há suporte militar em sua missão atual, eu vejo isso 

como sendo demais para ele sozinho. Se fosse uma missão de grau de dificuldade ‘A’, então ele 

teria desenvolvido uma resistência e as esculturas que ele fez teriam melhorado as suas habilidades 

por conta própria, de modo que ele seria capaz de concluí-la. Contudo, eu julgo que uma missão 

de grau de dificuldade ‘S’ é demais”.  

 O peso de uma missão de grau de dificuldade ‘A’ ainda era enorme como sempre. 

                                                           
25 NT = Nota barafael: Lembrem-se que a missão S do Deimond foi desistida na metade quando ele conseguiu 
o Exército Ressuscitado. 



 O concorrente deles, a CTS Mídia, tinha transmitido uma erradicação de Giant Forest 

Golems26 e uma missão relacionada de grau de dificuldade ‘A’, e a audiência deles pulou para 7% 

em um instante. Verificando-se apenas a classificação das transmissões de jogos, ela ficou com 

mais de 60% de participação. 

 “Também.... se nós transmitirmos a missão desta vez, a identidade de Weed pode ser 

revelada”. 

 “A identidade dele?” 

 “Será muito difícil esconder o fato de que o God of War27 Weed e o escultor Weed são, na 

verdade, a mesma pessoa”. 

 “Hmmm, há esse problema também”. 

 “Embora nós não seremos capazes de esconder isso para sempre enquanto continuarmos 

as transmissões, se nós ignorarmos o risco e transmitirmos a missão, nós perderemos um ótimo 

negócio. Portanto, eu tenho que chegar à conclusão de que ainda é um pouco cedo”.  

 Os rostos do Diretor Geral e dos outros diretores ficaram sérios. Ela era uma missão 

impressionante de se conduzir mesmo se Weed desse tudo o que ele tinha e, ainda por cima, ele 

não poderia esconder as habilidades que ele possuía. 

 “Contudo, ela era uma chance de transmitir uma missão de grau de dificuldade ‘S’, é uma 

pena”. 

 Em conjunto com as palavras do Diretor Geral, a reunião estava se encaminhando para 

decidir renunciar à transmissão”. 

 *Ring!* 

 Só então, o telefone sobre a mesa do Diretor Kang tocou. 

 Depois de hesitar por um momento, o Diretor Kang pressionou o botão do telefone. 

 “Eu estou em uma reunião agora mesmo... o que está acontecendo?” 

 Ele ouviu a voz da secretária no viva-voz: 

 “Me desculpe. Há uma chamada importante para você, Diretor Kang”. 

 “Quem está ligando?” 

 “Uma pessoa chamada Lee Hyun”. 

 “Lee Hyun? Se é Lee Hyun...” 

 Surpresa varreu o rosto do Diretor Kang. Então ele explicou ao Diretor Geral e aos outros 

diretores: 

 “Eu estou certo que Lee Hyun é a pessoa proprietária do personagem Weed”. 

 “É mesmo? Então, por favor, fale com ele”. 

 “Então eu aceitarei falar com ele no viva-voz”. 

 Depois de um momento, a chamada de Lee Hyun foi conectada a partir da sala da secretária 

para a sala de reuniões.  

 “Olá, Sr. Kang”. 

 “Oh, não, me desculpe, eu deveria ter ligado primeiro”. 

 “De modo algum. Mais importante, eu recebi o dinheiro que você depositou, obrigado”. 

 O salário a partir da transmissão do Conflito Histórico Palrangka havia sido depositado na 

conta bancária dele. 

 Já que era lhe dado incentivos baseados nas classificações da transmissão e até mesmo 

quando a transmissão era baixada, foi realmente uma soma considerável! 

 “Naturalmente, nós temos que lhe pagar por seu trabalho”. 

                                                           
26 NT = Nota barafael: Golems Gigantes de Floresta. 
27 NT = Nota barafael: Deus da Guerra. 



 “Huhuhu”. 

 Lee Hyun riu de uma maneira muito satisfeita! 

 “Na realidade, eu tenho uma pergunta. Eu lhe contatei por causa da missão que eu estou 

atualmente fazendo. Ela pode ser transmitida?” 

 “É.... muito difícil de decidir”. 

 O Diretor Kang explicou passo a passo. Já que ela era uma missão de grau de dificuldade 

‘S” e, igualmente, o ponto central de toda a atenção, como eles eram uma estação de transmissão, 

era óbvio que eles queriam transmiti-la. Enquanto ele sinceramente expressava seus sentimentos 

de ansiedade, ele transmitiu a dificuldade da situação. 

 “Portanto, nós estamos atualmente em uma reunião sobre se devemos ou não fazer a 

transmissão”.  

 Quer ele tivesse entendido os sentimentos penosos ou não do Diretor Kang, a resposta de 

Lee Hyun foi incomparavelmente relaxada: 

 “Vocês podem transmitir se vocês quiserem”. 

 “O que?” 

 “Você não precisa transmitir para aumentar a classificação de audiência? As classificações 

precisam subir para conseguir comerciais”. 

 “Isso pode ser verdade, mas os problemas são...” 

 “Se há um programa que você precisa, então tudo o que você precisa fazer é transmiti-lo. 

Se for para a estação e para os telespectadores, as relações públicas da sua companhia não serão 

capazes de fazer um monte de marketing?” 

 Lee Hyun estava explicando a necessidade da transmissão para o Diretor Kang, que era um 

veterano no campo! 

 “Por favor, pense a respeito dos telespectadores. O que eles querem? Diversão e respostas 

para a curiosidade deles! E eles não querem aproveitar isso juntos?” 

 “.....” 

 “Como pode uma estação de transmissão ignorar as demandas dos telespectadores? Isto 

está tudo bem? Se você respeita a sua audiência, você não precisa realizar uma cobertura rápida 

e entregar as informações primeiro?” 

 Era uma palestra que só podia acontecer em uma reunião de associações de transmissão! 

 “Nos quadros de mensagens, há um monte de comentários de telespectadores pedindo para 

transmitirem e perguntando que tipo de missão ela é”. 

 Naturalmente, havia muitos comentários pedindo para transmitir a missão no fórum de 

telespectadores da estação. Não apenas no da KMC Mídia, mas as opiniões unânimes dos 

telespectadores na CTS Mídia e em outras estações também estavam inundando. 

 O Diretor Kang explicou com preocupação: 

 “Como uma estação de transmissão, é claro que nós queremos organizar o programa, mas 

nós estamos preocupados a respeito de que tipo de desvantagens haverão para você, Lee Hyun-

nim”. 

 “Há alguma coisa que vem sem um preço no mundo?” 

 “.....” 

 Não há tal coisa como dinheiro de graça. Lee Hyun tinha conhecimento disso desde a sua 

tenra idade.  

 “Mas a dificuldade da missão é muito alta”. 

 “Eu terei que fazer o meu melhor”. 



 “Nós tentaremos o nosso melhor no processo de edição, mas será difícil esconder 

completamente o fato de que você é o God of War Weed. Apesar disso, ainda está tudo bem 

transmitir?” 

 O Diretor Kang e a KMC Mídia não queriam incomodar Lee Hyun com a fama dele ser o God 

of War Weed e o fato de que ele era o principal personagem da aventura! Para o bem de Lee Hyun, 

a estação tinha estado ao ponto de suspender ou cancelar a transmissão. 

 “Sim”. 

 A resposta de Lee Hyun foi firme. Todavia, imediatamente depois ele perguntou com uma 

voz trêmula e sufocada: 

 “Hey, a propósito...hmmmm”. 

 “Por favor, fale”. 

 “A transmissão terá um incentivo desta vez também, certo? Há um incentivo nas condições 

contratuais”. 

 “.....” 

 Essa foi a única coisa com a qual ele estava preocupado! 

 Ele não confiava em notas promissórias, cupons ou qualquer coisa como ações, cujos 

valores poderiam subir ou cair de forma imprevisível. Apenas a KMC Mídia mantinha a confiança 

de Lee Hyun, visto que eles fizeram questão de depositar o dinheiro na data acordada. 

 ‘Esta estação é verdadeiramente confiável. Eles são uma boa estação que consegue a 

confiança das pessoas’. 

 Depois da ligação de Lee Hyun terminar, o humor dentro da sala de reuniões mudou 

imediatamente. 

 “Devemos tentar?” 

 “Vamos fazer. Ele quer e..... não é isso o que os telespectadores desejam também?” 

 “Diretor Kang, a classificação esperada é alta?” 

 “Sim, Diretor Geral. Se nós fizermos a transmissão, nós estimamos que a classificação será 

considerável. Já que ela também pode atrair pessoas normais, que quase nunca assistem às 

transmissões. Eu estou confiante em 17% no mínimo”. 

 “Os comerciais serão marcados?” 

 “É claro”. 

 A mentalidade positiva estava se espalhando! 

 Desta vez, o Diretor Geral perguntou ao Diretor Kang: 

 “A dificuldade da missão é imensa, mas você acha que ele pode conseguir?” 

 “Eu também não tenho certeza. Todavia, ele não é o Weed que possui o apelido de ‘God of 

War’? Ele avançará de alguma forma. Quer ele obtenha sucesso ou falhe, ele fará alguma coisa 

junto com a missão”. 

 Ele era o God of War Weed, o qual sempre tinha alcançado resultados surpreendentes, 

mesmo resultados que ninguém poderia ter imaginado. Ele nunca tinha enfrentado uma luta fácil.  

 Em outras ocasiões, ele não demonstrou a autoridade absoluta ou o carisma que ele tinha 

em seus tempos de Continent of Magic. Ele viveu livremente como uma pessoa mesquinha, uma 

máquina de trabalho duro e repetitivo, um chefe de cozinha, um escultor, um ferreiro, um alfaiate e 

como um comerciante ganancioso, vivendo na linha fronteiriça da fraude.  

 Porém, quando a batalha eclodiu, enquanto ele estava na aparência do Orc Karichwi ou 

quando era a Origem do Esqueleto, ele construiu uma verdade bem nítida de quem ele era para os 

telespectadores. 

 A estação de transmissão tinha uma confiança absoluta. 



 Eles apenas tinham estado indecisos em relação a transmissão porque a enorme fama de 

Weed podia ser prejudicada. Não havia ninguém envolvido na estação que hesitaria em transmitir 

a respeito do God of War Weed. 

 O Diretor Geral finalmente deu a sua decisão: 

 “Preparem o programa. Reúnam nossa melhor equipe e comecem a trabalhar 

imediatamente”. 

 

*** 

 

 Os sacerdotes da Igreja Embinyu foram capazes de detectar as mortes de seus 

companheiros. 

 A igreja formou um novo grupo para persegui-los novamente. 

 “Eliminem o homem que interfere em nosso ritual!” 

 Os perseguidores eram compostos de 20 Dark Knights, 5 sacerdotes e 300 soldados! 

 Os Dark Knights estavam montando cavalos velozes e os soldados e sacerdotes os seguiam 

em uma carruagem. 

 Depois de melhorarem a sua mobilidade, eles perseguiram Weed novamente. 
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