
Volume 16 

CAPÍTULO 2 - A Aliança dos Salvadores 

 

 Weed checou a informação das relíquias da Igreja Matallost. 

 “Identificar!” 

 

Placa de Cobre do Descanso Eterno. 

A placa de cobre com poderes parar guiar os mortos para o mundo do descanso eterno. 

Um item absolutamente necessário para a existência da Igreja Matallost. 

Ela está em uma condição severamente danificada. 

Uma das cinco relíquias. 

Por causa dela ser um item perigoso, se ela caísse em mãos de perversos, a probabilidade de causar 
caos era alta. 

Embora ela tenha sido protegida pelos Holy Knights (NT = Cavaleiros Sagrados) da Igreja Matallost, 
ela foi levada à força pela Igreja Embinyu. Como o dano é severo, há uma limitação nos poderes que 

ela pode exibir. 

Apesar de ser impossível repará-la por meios normais, ela pode ser reparada com o poder sagrado 
do Papa da Igreja Matallost. 

A durabilidade diminuirá ainda mais se for usada. 

Durabilidade: 12/1.000 

Restrições: 
Deve receber o reconhecimento da Igreja Matallost.  

2.000 pontos em Fé. 

Efeitos Especiais: 

Guiar os mortos para o seu lugar de descanso. 

Você pode forçar o cancelamento de Magia Undead (NT = Nota 
Antonio: Morto-vivo).  

Você pode especialmente encantar um morto-vivo para que ele 
receba menos dano a partir da magia sagrada. 

Se um morto-vivo se apoderar dela, ele poderá rejeitar a 
orientação ao mundo do descanso eterno e reter muita vida, mana 

e força. 

Você pode criar e comandar os espíritos demoníacos. 

Você pode pronunciar a sentença de morte. Uma vez que a 
sentença de morte tenha sido pronunciada, vida e mana não 

recuperarão por um dia. 

 

 A Placa de Cobre capaz de guiar os mortos para o descanso eterno! Com a placa de cobre, 

o detentor poderia devolver os mortos-vivos aos cadáveres. Essa seria uma relíquia incrível para 

os necromantes. 

 A sentença de morte teria um enorme efeito sobre os seres vivos também. 

 “Ainda assim, está muito ruim”. 

 Weed sentiu que ela estava lamentável quando ele olhou para a Placa de Cobre do 

Descanso. 

 A durabilidade diminuirá cada vez que ela for usada. Visto que a durabilidade restante não 

era alta, isso significava que ela só poderia ser usada mais algumas vezes. 



 Se a relíquia fosse destruída, uma grande desgraça ou uma maldição viriam em seguida. Se 

tornar um inimigo da Igreja Matallost seria uma certeza também. 

 “O próximo item é… Identificar!” 

 

Bastão Símbolo da Aliança. 

Este Bastão é uma prova da aliança da Igreja Matallost com seus irmãos vizinhos. 

O Bastão atua como a prova do contrato entre a Igreja Matallost e as suas tribos vizinhas. 

Embora ela seja uma relíquia com a bênção de Deus, ela normalmente só tem uma ligeira 
capacidade para auxiliar poderes sagrados. 

Uma vez que você tenha restabelecido a aliança prometida, você poderá utilizar a Autoridade do 
Salvador, a qual está investida no bastão. 

No entanto, você deve pagar o preço pelo uso da autoridade. 

Durabilidade: 139/200 

Poder de Ataque: 15 

Restrições: 
Deve receber o reconhecimento da Igreja Matallost.  

2.000 pontos em Fé. 

Efeito Especial: +5% de Poder Sagrado. 

 

 A Placa de Cobre do Descanso e o Bastão! 

 Elas eram relíquias da Igreja Matallost que ele poderia usar para ganhar a batalha contra a 

Igreja Embinyu. As condições da batalha mudariam enormemente dependendo do uso das relíquias. 

 

*** 

 

 Naquela noite, Weed chegou na aldeia da primeira tribo da aliança com a Igreja Matallost, a 

Tribo Vejague. 

 Os membros da tribo eram mais próximos de monstros do que de humanos. Eles só tinham 

alguns fios de cabelo sobrando, com suas bocas se sobressaindo. Eles também estavam segurando 

lanças como armas. 

 Weed e Smith foram cercados pelos guerreiros da tribo na entrada da aldeia. 

 “Como um representante da Igreja Matallost, eu venho solicitar reforços”. 

 Weed estufou seu peito e falou com orgulho. 

 Entre os guerreiros da Tribo Vejague, os quais estavam murmurando entre si, um homem 

musculoso com tatuagens em todo o seu corpo avançou. 

 “Se você é um representante da Igreja Matallost, você é o nosso irmão. Bem-vindo, visitante. 

Você poderia, por favor, indicar claramente a sua intenção sobre o porquê veio até nós?” 

 “Eu vim para solicitar reforços para lutar contra a Igreja Embinyu”. 

 O guerreiro que veio atender Weed apunhalou a sua lança no chão. 

 “A Igreja Embinyu é forte. Nós não gostamos de suas ações também, mas por que nossa 

tribo deveria derramar sangue por sua causa?” 

 Weed rapidamente olhou ao redor. 



 Um interlocutor talentoso não existia. Era importante fazer um levantamento com os seus 

próprios olhos. Não importa quão boas suas palavras fossem, elas não seriam nada além de 

conversa sem sentido para quebrar a atmosfera se elas não se equivalessem com a situação! 

 Os guerreiros eram robustos e seus olhares eram penetrantes. Eles não tinham escrúpulos 

com um convidado que havia recém-chegado e não tinham atitudes de serem submissos. 

 Havia muitas presas tais como Caltrops e os Javalis Negros Selvagens pendurados em cima 

da aldeia deles. 

 “Eu gostaria de me encontrar com o representante da Tribo Vejague. Você pode representar 

a Tribo Vejague?” 

 “Eu sou um guerreiro poderoso. Enquanto eu caço bestas ferozes e fortes, eu sou o mais 

forte na tribo. Eu sou o suficiente para representar a nossa tribo”. 

 Weed explicou em um tom um pouco mais suave: 

 “O poderoso guerreiro da Tribo Vejague me chamou de seu irmão. A razão pela qual você 

está ouvindo tal pedido é porque você está entre aqueles que compartilham dificuldades com os 

vizinhos e com os irmãos que vivem próximos a você. Se um irmão fosse quebrar uma promessa 

em razão dela ser difícil, a Igreja Matallost e a Tribo Vejague não seriam irmãs”. 

 Os guerreiros concordaram energicamente. 

 “Nós, irmãos, ganharemos isto juntos a despeito de qualquer dificuldade. Nós, a Tribo 

Vejague, lutaremos juntos com a Igreja Matallost”. 

 “WHOAAA!” 

 Os guerreiros da tribo gritaram enquanto levantavam as suas lanças para o alto e as 

sacudiram. 

 O sucesso em conquistar a primeira tribo da aliança! 

 

Aliança dos Libertadores. 

A Tribo Vejague que caça no Rio das Lamentações se juntou. 

Fama de negociador aumentou em 100. 

Charme aumentou em 50. 

 

 O poderoso guerreiro disse: 

 “Ao contrário da nossa Tribo Vejague, as outras duas tribos não serão fáceis de conquistar. 

Embora elas valorizem a promessa e a lealdade fraternal igual a nós, cada tribo tem as suas próprias 

circunstâncias. A fim de lutar contra a Igreja Embinyu, nós definitivamente precisaremos da força 

das duas tribos, especialmente da Tribo Salmere”. 

 

*** 

 

 Weed montou Yellowy e se moveu para o local da próxima tribo. Lentamente... a marcha 

muito lenta de uma vaca. 

 A promessa da Tribo Vejague. 

 

Quando as 3 tribos se reunirem, nós atacaremos a Igreja Embinyu. Nós ajudaremos na 

destruição de fortaleza deles e na libertação dos sobreviventes da Igreja Matallost. 

 



 Em razão de que uma tribo tinha dado a sua promessa de atacar, apenas 2 tribos restavam. 

 Na montanha rochosa como uma faca colocada de cabeça para baixo, flores raras e 

gramíneas difíceis de achar no Continente de Versalhes eram notáveis. 

 Weed estava se movendo ao longo de um cume tão curvado quanto as corcovas de um 

camelo. Apesar do ângulo da inclinação ser bem agudo, Yellowy andou sem escorregar. 

 As Fênix falaram: 

 “Mestre, os perseguidores estão a uma distância de 5 horas atrás de nós. Se nós 

continuarmos no ritmo atual, eles nos alcançarão em 5 horas”. 

 “Qual é a escala do inimigo?” 

 “São 20 cavaleiros, 300 Soldados e 5 Sacerdotes”. 

 “Ainda estou sendo subestimado. Finalmente 20 cavaleiros… a multidão de perseguidores 

não cresceu muito como eu imaginei”. 

 As palavras que não poderiam ser ditas por um escultor normal! 

 No entanto, Weed estava determinado a chamar propositadamente os perseguidores e 

enfraquecer as forças da Igreja Embinyu. (NT = Nota Antonio: Weed o Deus da Guerra estrategista, 

do latim estrateia, do inglês strategy…! Quero ver quem vai pegar essa ahsuahsu). 

 Mesmo se não fosse de grande ajuda na guerra de cerco, ele precisava reduzir o número 

de inimigos antecipadamente, mesmo que fosse apenas um pouco. Como uma missão de 

classificação de dificuldade ‘S’, ela seria uma batalha incrivelmente difícil mesmo se ele trouxer a 

aliança das três tribos. 

 Dividir e conquistar baseando-se em incentivos! Com o motivo de enfraquecer as forças do 

inimigo, ele instintivamente tomou uma ação tática. 

 ‘Eu irei esmagá-los um por um agora!’ 

 “Apresse-se e corra antes que os perseguidores cheguem!” 

 Não importava se o bêbado Smith estivesse preocupado ou não, a mente de Weed estava 

bem à frente, sem falhas e com cálculos feitos friamente. 

 “Bingryong. Fênix”. 

 “Fale, mestre”. 

 “Não há necessidade de esperar eles chegarem até aqui. Vocês devem ir e eliminá-los. 

Apenas não deixem nosso lado receber qualquer dano”. 

 “Entendido, mestre! Você não precisa ter quaisquer preocupações”. 

 “Bingryong, você é o comandante. Você deve retornar em segurança com as Fênix”. 

 “Obrigado por confiar em mim, mestre”. 

 Bingryong e as Fênix flutuaram para trás enquanto batiam as suas asas. 

 Talvez por causa da disposição delas ao fogo, as Fênix eram bastante agressivas e 

imprudentes. Entretanto, já que Bingryong valorizava o seu querido corpo, Weed tinha dado a ele a 

posição de comandante. (NT = Nota barafael: kkkkk só um bom comandante para saber usar as 

fraquezas de seus subordinados a seu favor kkkkk) 

 “Elas são minhas esculturas. Se elas forem abusadas, eu estarei sendo abusado. Eu não 

posso assistir elas serem acertadas por outras pessoas”. 

 Se não fosse por essa razão, não haveria nenhuma razão para dar a posição de líder ao 

estupido e tímido Bingryong. 

 Depois de um tempo, o céu ao oeste se iluminou brilhantemente. 

 O Ice Breath (NT = Nota Antonio: Sopro de Gelo) tinha sido atirado, uma vez que a 

temperatura abaixou significativamente. Em seguida, uma fumaça a partir das chamas subiu para 

os céus. 

 Ataques de fogo e gelo. 



 Mesmo em meio a isto, Weed estava fortalecendo Bingryong e as Fênix. 

 Depois que o grupo de perseguidores foi dizimado por Bingryong e pelas Fênix, a Igreja 

Embinyu montou um novo grupo uma vez mais. 

 Desta vez os perseguidores consistiam de 40 Dark Knights (NT = Nota barafael: Cavaleiros 

das Trevas), 10 sacerdotes, 3 magos e 300 Soldados normais. 

 Weed engoliu a saliva em um só gole. 

 Não apenas os perseguidores estavam os perseguindo mais e mais rapidamente, mas as 

suas forças estavam aumentando também. 

 Com ambos: responsabilidade e prazer, a diversão estava aumentando. Como quando ele 

lidou com os Vampiros Puro Sangue com Alveron, a sua energia estava surgindo com a tensão 

apropriada. 

 

*** 

 

 A segunda tribo aliada da Igreja Matallost, a Tribo Lekiye. 

 Esta era uma tribo com cavaleiros e sacerdotes. 

 “Nós não nos esquecemos da aliança com a Igreja Matallost. Todavia, muito tempo se 

passou. É duvidoso que a Igreja Matallost ainda está qualificada para agir conosco”. 

 O Chefe da Tribo Lekiye nem acolheu nem se opôs à Weed. 

 “Como eu devo provar a qualificação entre nós aliados?” 

 O Chefe disse a Weed: 

 “O poder da Igreja Embinyu é apavorante. Para ver se você pode lutar contra eles, você 

precisará realizar um teste de coragem”. 

 Um teste para passar pelo Vale da Coragem no meio da noite sem qualquer ajuda externa! 

 Ele era o vale onde as crianças da Tribo Lekiye ascendiam para a maioridade quando 

participavam da cerimônia de amadurecimento. 

 Weed não pensou muito e simplesmente aceitou. 

 “Eu provarei que possuo coragem”. 

 Como ele não queria desistir da missão, ele não tinha escolha a não ser continuar em frente. 

 O Vale da Coragem! 

 Weed andou rapidamente sob o céu escuro da noite. O som das árvores balançando ao 

vento era assustador e parecia que algo saltaria em você a qualquer momento. 

 A situação e o lugar eram perfeitos para um teste de coragem. Sem erro, era um lugar real 

onde a coragem era testada. 

 Pensamentos desnecessários fariam o coração contrair e endurecer. 

 Se alguém fosse pego no medo, mesmo o barulho de passos se tornava assustador e ele 

seria até mesmo surpreendido pelas sombras. Ficaria ainda mais assustador até que não se 

pudesse dar mais nenhum passo. 

 O Vale da Coragem era tal tipo de lugar. 

 Em razão do espaço da passagem no vale estreito ser de apenas 50 cm de largura, ela 

criava uma ilusão de que qualquer coisa poderia saltar a partir dos arbustos e árvores. Era um lugar 

que estimulava incessantemente pensamentos de medo e que fazia a determinação de qualquer 

um desmoronar! 

 Na realidade, seria um alívio se um monstro ou um fantasma aparecesse. Entretanto, o lugar 

apenas estimulava o puro terror. 

 Caminhando na escuridão, o trajeto parecia que poderia levar a qualquer lugar. Ansiedade 

e pânico causados pelo Vale da Coragem. 



 Como se estivesse entoando um cântico, Weed memorizava algumas coisas: 

 “Espinafre 2.500 won (NT = Nota barafael: U$ 2,25 – cotação de maio de 2016), folha de 

gergelim 1.000 won (NT = Nota barafael: U$ 0,90 – cotação de maio de 2016), ovos 1.700 won (NT 

= Nota barafael: U$ 1,53 – cotação de maio de 2016), salsichas 4.000 won (NT = Nota barafael: U$ 

3,60 – cotação de maio de 2016)”. 

 Cálculos do valor de uma semana de despesas! Já que lá era um lugar escuro e quieto, era 

excelente para organizar mentalmente as suas contas domésticas. 

 “Nós estamos sem azeite de oliva. Eu coletei os cupons, então eu deveria comprá-lo da 

próxima vez que eu for ao mercado. O mercado ao lado estava mantendo um evento para materiais 

de cozinha… eu devo comprar luvas de borracha em uma cor rosa bonita”. 

 Calculando a sua lista de compra. A parte que Weed mais detestava fez a sua aparição, era 

a hora mais difícil e dolorosa. 

 “As despesas mensais totais subiram em 8.000 won (NT = Nota barafael: U$ 7,20 – cotação 

de maio de 2016) a mais do que no último mês. Isso se deu por causa da transação do dia 24. 

Maldita subida de preços! Isso ocorreu porque o preço do gás subiu”. 

 Simplesmente por pensar sobre a data, ele poderia recuperar a somatória que tinha sido 

usada durante o dia. Ele poderia até mesmo listar as flutuações nos preços do mês passado e do 

mês retrasado. 

 Economia, economia e economia. Ainda assim, as despesas de casa absolutamente não 

diminuiriam! 

 As maiores preocupações das donas de casa eram difíceis para Weed também. 

 “Despesas da casa: uma vez que elas aumentam, nunca diminuirão novamente”. 

 A batalha desesperadora contra as despesas da casa. Ter um grande rendimento não 

significava necessariamente ter dinheiro guardado. Meticulosa gestão junto com a limitação de 

gastos impulsivos eram necessários. 

 “Eu não deveria ter comprado aquele sal caro do supermercado aquela vez… eu preciso 

viver economicamente”. (NT = Nota barafael: Meu Deus, ele ainda não se esqueceu do sal que ele 

comprou na época do M.T. por alguns centavos mais caros?) 

 Ele foi atacado com um pesar amargo. Ao juntar pequenas quantias, elas eventualmente se 

tornariam uma grande soma. 

 Enquanto ele estava pensando a respeito das despesas da casa, ele logo saiu do Vale da 

Coragem. 

 O rosto de Weed estava abatido e cheio de terror. 

 Ding! 

 

Você passou pelo Vale da Coragem. 

Você passou pelo Vale da Coragem no menor tempo possível. 

Você passou pela cerimônia muito mais rápido do que os jovens homens da Tribo Lekiye. 

 

O atributo Willpower (NT = Nota Antonio: Força de Vontade) foi formado. 

 

Força de Vontade:  



Aumenta a concentração, não importando quão caótico o seu arredor for. A taxa de 

sucesso das habilidades aumenta e a taxa de falha das habilidades mágicas diminui. 

O dano em ataques corpo a corpo aumentou. 

Guerreiros, aventureiros e magos admirarão aqueles com força de vontade excepcional. 

Acelera o crescimento do espírito de luta. Os pontos não podem ser distribuídos nesse 

atributo e ele aumentará por si próprio baseado nas ações do personagem. 

 

Você ganhou o título: ‘O Corajoso’. 

 

Fama aumentou em 200. 

Coragem aumentou em 80. 

Espírito de luta aumentou em 10. 

Liderança aumentou em 5. 

 

 O chefe e os guerreiros da Tribo Lekiye estavam esperando na saída. Depois de ver Weed 

saindo do vale, eles correram em sua direção. 

 Com anéis pendurados em seu nariz, o chefe estendeu os seus braços. 

 “O irmão passou no teste. De acordo com a aliança, deixe-nos atacar a Igreja Embinyu”. 

 “WHOAAA!”  

 Os guerreiros sacudiam as suas lanças e comemoraram. 

 O bêbado Smith se aproximou e tocou no ombro de Weed intencionalmente. 

 “Parece que o Vale da Coragem foi extremamente difícil”. 

 Weed respondeu fracamente: 

 “Foi realmente horrível”. 

 “Pelo menos está tudo acabado agora. Leve isso como uma experiência valiosa”. 

 “Eu tenho que sofrer desta forma todos os meses”. 

 “O chefe disse que os fantasmas da Tribo Lekiye dentro do Vale da Coragem são 

verdadeiramente aterrorizantes, mas com o que eles se parecem?” 

 Weed sacudiu a sua cabeça: 

 “Eu não vi fantasmas”. 

 Despesas domésticas eram muito mais assustadoras do que fantasmas. 

 Entre as árvores e atrás de suas costas, os fantasmas se moviam furtivamente. Eles não 

eram óbvios, mas você podia sentir que algo estava lá! Weed estava tão imerso mentalmente 

organizando as suas contas domésticas que ele passou direto por eles sem percebê-los. 

 Ding! 

 

Aliança dos Libertadores. 

A Tribo Lekiye que caça no Rio das Lamentações se juntou. 

A fama de negociador aumentou em 200. 

Charme aumentou em 60. 



 

*** 

 

 A aliança com a segunda tribo foi feita e Weed se dirigiu para à terceira tribo. 

 Os perseguidores os alcançaram rapidamente, tinham montado um acampamento nas 

planícies e estavam à espera. 

 Sem romper através dos Dark Knights e das forças da Igreja Embinyu, seria difícil ir para a 

localização da terceira aldeia. 

 “Bingryong, Fênix! Livrem-se deles!” 

 “Entendido, mestre”. 

 A luta entre Bingryong e os Irmãos Fênix contra os perseguidores realizou-se e Weed 

apenas os observou com os braços cruzados. 

 A razão pela qual ele deu vida à escultura baseadas em monstros aéreos era porque eles 

tinham uma alta taxa de sobrevivência. 

 “Eles não podem ser comparados com monstros terrestres”. 

 Monstros terrestres poderiam apenas perecer rapidamente se eles fossem cercados e 

recebessem ataques concentrados. Entretanto, uma criatura voadora não poderia ser caçada 

facilmente sem um esquadrão de magos ou arqueiros. 

 Mais tarde, ele teria que preparar um equilíbrio, de modo que ele pudesse dispor de ambos 

os monstros, aéreos e terrestres. Porém, por enquanto, ele tinha principalmente monstros aéreos 

centralizados em torno de Bingryong. 

 Os perseguidores da Igreja Embinyu estavam tendo dificuldades graças a Bingryong e as 

Fênix. 

 O grande destaque do poder das Fênix! 

 “Fire Blaster!” (NT = Nota Antonio: Explosão de Fogo) 

 Quando os magos usavam magia ofensiva, as Fênix voavam com entusiasmo. 

 “É meu!” 

 “Eu vi primeiro”. 

 “Eu comerei isso primeiro”. 

 Como se estivessem competindo, elas comeram a magia de fogo com goles gananciosos. 

A capacidade de absorver o fogo para reabastecer a vida e a mana! 

 Elas também vomitavam chamas enquanto voavam baixo sobre o solo ardente. 

 Conforme as árvores queimavam e as chamas se espalhavam, as Fênix demostravam que 

possuíam vida e mana quase infinitas, bem como o seu poder de ataque. 

 Deve se usar habilidades de magia sagrada, magia espiritual ou drenagem de mana a fim 

de lidar com as Fênix, ou bombardeá-las com magias de gelo. Caso contrário, não havia nenhum 

modo de derrotar os Cinco Irmãos Fênix! 

 As Fênix voaram sobre o solo e bateram as suas asas de chamas, ou então vomitavam fogo 

em frente dos cavaleiros. 

 "ROOOAAAAAAAAR" 

 Eles estavam fazendo muito mais dano do que os ataques implacáveis de Bingryong. 

Bingryong deu a volta com seu enorme peso e escolheu os sacerdotes como alvos e os esmagou. 

 A força dos perseguidores da Igreja Embinyu foi desintegrada em um instante. 

 Este é o poder das esculturas! 

 Um pensamento de produção em massa das Fênix passou pela cabeça de Weed. 

 “Eu deveria fazer cerca de 30 Fênix... então elas provavelmente não desapareceriam ou 

morreriam”. 



 Com 30 Fênix, elas poderiam muito bem ser um inferno ardente!  Com as características de 

ganhar força a partir do fogo, ele pensou que quase não haveria razão para elas perderem vida! 

 Se não fosse inverno ou um dia chuvoso, elas sequer seriam afetadas a partir do ambiente. 

Enquanto elas utilizassem o máximo das características do fogo, Bingryong não poderia ser 

comparado em capacidade de flanqueamento (NT = Nota barafael: capacidade de fortificar 

defensivamente as laterais). 

 No entanto, as esculturas tinham uma personalidade sensível. Elas eram severamente 

contrárias a olhar para esculturas semelhantes a elas próprias. Ainda pior do que isso, elas 

mostravam atitudes de querer lutar entre si. 

 Quanto maior fosse a estatística em arte, mais seriam fortes as esculturas para as quais 

fossem outorgadas a vida, então as suas exigências de personalidades e egos se tornavam ainda 

maiores. 

 Devido às limitações em liderança e carisma de Weed, era duro lidar com mais de 10 tipos 

da mesma escultura ao mesmo tempo. 

 “Yellowy, vamos!” 

 MOOOOOOOO! 

 Weed e Yellowy tomaram conta juntos das forças restantes. 

 Com cada time de perseguidores, Yellowy, Bingryong e os Irmãos Fênix ganharam de 2 a 3 

níveis cada e coletaram muita pilhagem e armas. 

 

*** 

 

 Antes de chegar na próxima aldeia, um time de perseguidores mais uma vez se aproximou. 

 60 Dark Knights, 10 Sacerdotes, 10 Magos e 400 Soldados normais. 

 Este é realmente um exército extremamente sanguinário! O grande exército veio com a 

finalidade de capturar Weed. 

 “Os cavaleiros, sacerdotes, magos e soldados estavam todos a cavalo nos perseguindo a 

uma velocidade incrível”. 

 As Fênix foram enviadas em cinco direções como batedores e haviam retornado para 

reportar. 

 Weed acariciou a nuca de Yellowy.  

 “Yellowy, vamos rápido a partir de agora. Qualquer preguiça e o jantar será sopa de carne 

de vaca”. 

 Mesmo sem as ameaças de Weed, Yellowy ficava extremamente preocupado sempre que 

a comida era preparada. Ele estava ficando estressado ao ponto de perder a sua excelente 

pelagem. 

 Os olhos de Weed pareciam como se eles realmente quisessem mergulhar a cabeça ou os 

pés de Yellowy sempre que ele cozinhava a sopa! 

 MOOOOOOO! 

 Yellowy aumentou a sua velocidade e investiu com o seu corpo flexível. Com uma velocidade 

muito superior à de um cavalo descendo ou subindo uma colina, ele correu sem descansar. 

 “Bingryong”. 

 “Diga, mestre”. 

 “Use o sopro uma só vez e volte”. 

 O Sopro de gelo que ele usou depois de voar até os perseguidores da Igreja Embinyu! Como 

se estivesse bebendo um copo de leite toda manhã, ele foi ordenado a atirar um sopro de gelo todos 

os dias. 



 Os perseguidores da Igreja Embinyu sofreram ferimentos pelo Sopro de Gelo e estavam 

morrendo pouco a pouco. 

 “Fênix”. 

 “Nós estamos ouvindo as suas palavras, mestre”. 

 “Vão e torrem eles. Se eles subirem montanhas ou bosques, ateiem fogo nessas áreas 

rapidamente”. 

 Essa era uma estratégia que não considerava a conservação da natureza. Atacando-a com 

fogo! Em florestas com muitas árvores e leitos inflamáveis de palha, as Fênix atacavam os 

perseguidores sem falhar. 

 “Bingryong, há algum desfiladeiro ou grande floresta ao redor daqui?” 

 “Você precisa se mover um pouco a oeste”. 

 “Vamos lá”. 

 Ele escolheu um caminho difícil para um grande exército percorrer e atrasou os 

perseguidores. 

 Um combate de forma justa de um contra um! 

 Um duelo de cavaleiros lutando com suas honras em jogo! 

 Guerreiros lutando por suas vidas! 

 Weed estava longe, muito longe dessas coisas. 

 Mesmo que os sacerdotes e os magos usassem magia protetiva, eles tomavam um dano 

considerável do Sopro de Gelo, o que matava dezenas de pessoas. Os cavalos escorregavam 

devido ao solo congelado e a velocidade de movimento dos soldados foi diminuída. 

 Entretanto, uma vez que os perseguidores da Igreja Embinyu chegaram a uma certa 

distância, eles ignoraram todos os obstáculos e viajaram em uma linha quase reta. Desde que eles 

estavam se movendo a uma velocidade máxima para alcançar Weed, o dano que eles tomaram a 

partir do Sopro de Gelo tinha se acumulado. 

 Até mesmo Weed podia ver a trilha de poeira produzida pelos perseguidores. 

 “Nós estamos ferrados. Eles estão quase sobre nós!” 

 O bêbado Smith, que tinha tentado ajudar, desistiu de tudo e estava se afogando em 

desespero enquanto procurava por mais álcool. Todavia, Weed não achava que este era o fim. Ele 

já tinha considerado que os perseguidores se aproximariam deles a esse tanto. 

 “Eu tornarei isso mais problemático para eles”. 

 Ele usou uma tática dissimulada de, intencionalmente, ir apenas a lugares onde os monstros 

se reuniam, fazendo pequenos desvios e causando brigas! 

 Uma fuga superior à daquelas de enguias de mangue, criaturas que faziam canais 

lamacentos! 

 Os perseguidores da Igreja Embinyu avançaram em linha reta através do Sopro de 

Bingryong enquanto lutavam contra os monstros. Os Dark Knights e os soldados avançavam 

enquanto cortavam os monstros comuns, mas o dano para as tropas foi grande. 

 O número de perseguidores diminuiu gradualmente e as suas estaminas também 

alcançaram o limite. Os cavalos espumavam à medida que eles entravam em colapso, enquanto os 

sacerdotes e os magos tornaram-se um desastre. 

 Então, Weed achou um campo de ervas onde muitas gramíneas amarelas tinham 

florescidos. As ervas medicinais mais caras! Uma erva com efeito de dar estamina sem limites. 

 Weed posicionou Yellowy contra uma colina. 

 “Nós teremos o confronto aqui”. 

 A aldeia da Tribo Salmere estava apenas a um dia de distância. 



 Parecia que ele poderia chegar lá com segurança sem os perseguidores os alcançassem, 

mas ele tinha a intenção de caçá-los até o último homem. Era ridículo deixar o campo de ervas para 

trás. 

 “Yellowy, vamos usar isto rapidamente”. 

 “Não quero. Isso parece estranho”. 

 Yellowy, que esperava pastar livremente, instintivamente mostrou uma grande rejeição. 

 “Eu ouvi dizer que o preço da carne de vaca subiu um pouco recentemente...” 

 “.....” 

 Persuasão pacífica! 

 Ele fez um arado e o acoplou no corpo de Yellowy para colher as ervas. Era verdadeiramente 

uma vaca coreana para todos os terrenos! 

 Weed levou Yellowy para coletar as ervas e se preparou para a batalha. Ele afiou a sua 

espada em uma pedra de amolar e limpou a sua armadura com um pano. Ele até mesmo tinha 

vinho com carne de primeira. Ele ainda misturou ervas boas para aumentar a energia e a estamina 

com grama macia e deu a Yellowy. 

 Moooooooooooo! 

 Yellowy estava grato pela graça de seu mestre! 

 Quando eles estavam completamente preparados para a batalha, o grupo de perseguidores 

apareceu. Depois de ter seu número reduzido a um terço, eles não eram diferentes de retardatários. 

 Havia cerca de apenas 20 Dark Knights, 2 Sacerdotes e 2 Magos restantes e alguns 

soldados. 

 “O inimigo da Igreja Embinyu!” 

 “O Pontífice disse que não há necessidade de capturá-lo vivo. Matem ele!” 

 Os soldados pararam seus cavalos e correram enquanto as suas armaduras balançavam. 

 Os soldados e os Dark Knights atacaram simultaneamente. Mesmo enquanto eles investiam, 

as suas estaminas estavam esgotadas e não parecia que eles estavam ganhando velocidade. 

 A situação onde o exército de perseguidores seria massacrado se eles fossem incomodados 

um pouco mais! 

 “Bingryong, Fênix! Lancem o ataque preventivo”. 

 “Entendido, mestre”. 

 Bingryong respirou fundo para usar o seu Sopro de Gelo. 

 “Ele está atirando o sopro!” 

 “Lancem magia protetiva!” 

 Os sacerdotes e os magos lançaram um círculo transparente que cobriu os perseguidores. 

Pouco tempo depois, um fluxo branco do sopro foi lançado a partir do focinho de Bingryong. A 

tremenda força do sopro de gelo esmagou o círculo transparente dos inimigos! 

 Mais de 100 Soldados foram congelados. O dano teria sido pior se eles não tivessem a 

magia protetiva. 

 "Whooooooooosh!" 

 As Fênix espalharam fogo no chão amplamente. 

 “Matem o bastardo”. 

 “Vamos matar ele e sacrificar o seu coração para o Deus da Igreja Embinyu!” 

 Os perseguidores da Igreja Embinyu atacaram como pequenos demônios dentro das 

chamas. 

 Enquanto ele montava Yellowy, os olhos de Weed se tornaram infinitamente frios. Como um 

ar condicionado a 18°C em um local vazio, o brilho em seus olhos era solitário, desamparado e, 

ainda assim, violento. 



 Se os monstros fossem fortes, ele se tornava ainda mais forte ao caçá-los ou por qualquer 

meio necessário. 

 As palavras “covarde” ou “sujo” não existiam no dicionário de Weed. Ele usava qualquer 

meio para destruir aqueles que bloqueavam o seu caminho. Ele sempre lutou enquanto dava tudo 

de si, por isso não havia necessidade de ouvir que ele era dissimulado. 

 “Matem ele”. 

 Os Dark Knights cavalgaram exaustos com os cavalos espumando e estavam quase no topo 

da colina. 

 Weed estendeu a sua mão para frente: 

 “Bênção”. 

 

Você usou a Bênção do Sumo Sacerdote.  

Habilidades físicas serão reforçadas por 20 minutos. 

 

 A bênção do Sumo Sacerdote aumentava o máximo da vida e da mana em 30% e aumentava 

todas as estatísticas em 20%! No passado quando ele estava em um nível mais baixo, isso tinha 

aumentado os seus atributos quase pela metade. 

 Ele poderia usar a bênção do Sumo Sacerdote através do poder do anel uma vez por dia, 

em qualquer lugar. Durante esse período, era o momento no qual Weed se sentia como um guerreiro 

e não como um escultor. 

 Weed bateu na anca de Yellowy com a sua mão. 

 “Vamos, Yellowy!” 

 Yellowy correu com as quatro patas morro abaixo. Ele acelerou enquanto descia a ladeira, 

fazendo a sua carne vibrar. Ele não era tão rápido quanto um cavalo. Ele era mais rápido. 

 Poder! 

 Ele investiu com seu peso e velocidade. 

 Um Dark Knight veio para os esfaquear diretamente. Ele foi extremamente rápido e estava 

delicadamente mirando o pescoço. Essa era uma visão de um cavaleiro realmente habilidoso da 

Igreja Embinyu. 

 Weed abaixou a sua cabeça, se esquivando por pouco ao roçar a espada e ele também 

levantou a sua espada. 

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

 Ele atingiu o pescoço do cavalo sem armadura e o derrubou com o cavaleiro. 

 Antes mesmo de Yellowy dar outros dois passos, outro Dark Knight veio até ele. 

 “MORRA!” 

 O cavaleiro inimigo girou o seu machado tão ferozmente, que Weed sentiu a pressão do 

vento! 

 Se ele bloqueasse as armas dos cavaleiros, que estavam galopando, em uma confrontação 

direta, ele temia que a durabilidade da sua espada caísse ou quebrasse. As armas de Weed eram 

sempre mantidas em suas condições máximas, mas não havia necessidade de uma colisão direta. 

 ‘Criar uma abertura’. 

 Weed moveu Yellowy meio passo para o lado enquanto ele balançava a sua espada. 

 Uma tática usando o curto alcance de um machado e o comprimento de sua espada! Ele foi 

capaz de decapitar o Dark Knight com uma grande abertura que ele criou propositalmente. 

 A arte de atacar em unidade com o touro! 



 Em uma luta entre cavaleiros, o resultado às vezes dependia do cavalo. Weed tratava 

Yellowy como uma extensão de sua mão enquanto se envolvia na batalha. 

 *Neeiighhh!* (NT = Nota barafael: relincho de cavalo) 

 Os cavalos que os Dark Knights estavam montando deram suspiros ofegantes enquanto 

subiam a colina. Quando eles viram os olhos transformados e perigosos de Yellowy, eles perderam 

consideravelmente os seus espíritos de luta. 

 M-O-O-O. Oo. Oo. Oo! 

 Em frenesi, Yellowy estava à beira de enlouquecer! 

 Enquanto ele batia as suas patas traseiras e forçava seus chifres para frente, os cavalos 

caíram no chão. Em quatro patas, Yellowy combinava fundamentalmente ataque e defesa. Nas 

amplas costas do touro, Weed podia usar sua espada favoravelmente. 

 Como uma besta feroz e selvagem, ele balançou a sua espada da esquerda para direita 

entre os seus inimigos. Toda vez que ele passava entre os Dark Knights, espadas e lanças entravam 

em confronto. Sua espada brilhava enquanto os Dark Knights incontestavelmente caíam no chão. 

 Exatamente cada um deles em cada respiração! 

 “Yellowy, vamos!” 

 Weed cavalgou com Yellowy entre os Dark Knights. 

 Para os cavaleiros vestindo armadura, apenas cair no chão era suficiente para sustentar um 

golpe fatal. Independentemente da excelente defesa da armadura do cavaleiro, essa era uma 

situação onde o peso da armadura funcionava contra eles. 

 Weed estava dominando os Dark Knights com ataques efetivos e precisos toda vez que seus 

caminhos brevemente se cruzavam. 

 Os cavaleiros e os cavalos estavam exaustos e, em cima de tudo isso, o ritmo deles tinha 

diminuído enquanto eles subiam o morro. Por outro lado, Weed corria encosta abaixo com sua força 

e impulso no auge, comparável a força de colisão dos cavaleiros. 

 O uso de estratégias e táticas! 

 Ele atraiu monstros para causar dano a eles e fez isso para que eles não pudessem 

descansar e para sugar a suas estaminas. 

 Esse era um método diferente do qual ele usou quando estava lutando com os orcs e elfos. 

Os orcs eram facilmente atraídos por uma isca, enquanto os elfos não gostavam de coisas sujas. 

Já que eles usavam arqueiros, magia e poder espiritual, ele tinha que liderá-los em um combate 

próximo. 

 Cada traço ou código de ação de uma raça seguia um método de luta, decidindo a estratégia 

e as táticas. 

 Mesmo que essa fosse uma luta pequena, Weed a comandou em um campo de batalha 

vantajoso. 

 Contudo, seu coração em chamas apenas queria mais inimigos sem escala. Quando ele via 

um grupo esmagador de muitos inimigos, ele ficava intoxicado com a batalha e seu sangue fervia, 

faminto por mais vítimas. (NT = Nota Antonio: Aí está uma descrição do Deus da Guerra Weed) 

 A disposição de um animal selvagem. 

 O instinto do corpo. 

 "UUWAAAAAH!" 

 O Lion Roar (NT= Nota barafael: Rugido do Leão) saiu de forma explosiva da boca de Weed. 

 

Você usou a habilidade Lion Roar. 



A habilidade Lion Roar aumentou a moral de todos os aliados dentro do alcance por 

200%. 

Todos os feitiços de confusão existentes foram liberados. 

A liderança aumentará em 270% por 5 minutos. 

 

 “Ouçam a minha ordem! Bingryong, Fênix! Acabem com os inimigos!” 

 Os perseguidores da Igreja Embinyu. Uma força tão grande, que era quase um exército. 

 A fim das tropas se moverem de acordo com a liderança do comandante, a moral era um 

elemento muito importante! 

 Devido ao uso diário do Sopro de Gelo, metade dos Dark Knights tinham perecido. Uma 

situação onde o controle da cavalaria foi enfraquecido! 

 Bingryong saltava enquanto pisoteava, devastava e congelava os inimigos. 

 As Fênix entraram em frenesi, cuspindo fogo e espalhando a suas plumagens para criar uma 

chuva de fogo. Quando tudo se tornou um mar de fogo, os perseguidores perderam a moral e 

mergulharam no caos. 

 Enquanto montava Yellowy, Weed correu direto para o meio das linhas inimigas. Ele deslizou 

pelas armas dos oponentes e os contra-atacou, como uma flecha perfurando através deles. 

 Os soldados e os Dark Knights, que estavam subindo o morro, correram na direção oposta. 

 “UWAAAAAAHH!” 

 O barulhento grito de guerra escapou da boca de Weed. 

 Depois de passar pelos Dark Knights, os soldados da Igreja Embinyu que ele encontrou nas 

proximidades eram meramente perfurados facilmente. 

 MOOOOOOOOOO! 

 Yellowy também soltou um grito de guerra. O mugido de um touro! 

 Com o som do grito do touro rondando eles, Weed abriu caminho entre os exaustos e feridos 

Dark Knights e soldados. 

 Uma briga furiosa entre chamas e fragmentos de gelo que caíam do céu. A sangrenta batalha 

da Colina Salmere! 

 

*** 

 

 Os Geomchis tinham se estabelecido nas Cordilheiras Yuroki! 

 Eles tinham seguido ativamente o conselho de Zephyr quando chegaram pela primeira vez 

na Aldeia dos Orcs. 

 

O modo de ter um encontro com uma mulher?  

Primeiro, faça contato visual com os olhos dela. 

 

 Os Geomchis olhavam de forma penetrante para as orcs fêmeas. 

 “Uwaah, assustador. Chwik chwik!” 

 Os olhos brilhantes que causavam arrepios nas espinhas das orcs! 

 Os Geomchis, outrora espalhados ao longo do Continente de Versalhes, estavam reunidos 

em um só lugar. 



 Com as suas aparências ásperas e musculosas e olhos penetrantes mais brilhantes do que 

esferas de vidro, os Geomchis se reuniram na Aldeia dos Orcs. 

 As orcs fêmeas sentiram a pressão e se esquivavam dos Geomchis sempre que elas os 

viam. 

 Segundo conselho de Zephyr: 

 

Em seguida, naturalmente inicie uma conversa.  

Você não precisa forçar isso para tentar criar um momento especial.  

Falem naturalmente: “Podemos comer juntos?” 

Isto será o suficiente. 

 

 Os Geomchis se aproximaram das orcs fêmeas aterrorizadas, após rapidamente cerca-las 

com reflexos instantâneos, fazendo com que elas não fossem capazes de escapar! 

 “Senhorita Orc, nós devemos ir para uma floresta quieta e mastigar uma sangrenta carne de 

veado?” 

 As orcs fêmeas, que vieram para Royal Road e escolheram aquela raça, foram preenchidas 

com um sonho: 

 ‘Ah, agora eu felizmente terei aventuras’. 

 Havia muitas calouras que tinham recém-saído do ensino médio e entrado na universidade. 

 Elas queriam desfrutar de uma vida alegre e animada de iniciantes no jogo, mas senhores 

com aparências ignorantes estavam se aproximando delas. 

 "Kyaaaaaah!" 

 As orcs fêmeas mostravam suas costas largas enquanto fugiam! 

 Eles podiam ser lentos, mas os Geomchis foram capazes de sentir a atitude delas a este 

nível. 

 “Algo está estranho”. 

 “Parece que os conselhos de Zephyr não estão tendo efeito depois de tudo”. 

 

Quando estiver em um encontro, compreenda a atmosfera e não fale muito. 

 

 O terceiro conselho também mostrou apenas efeitos negativos. 

 Eles finalmente conseguiram um encontro depois de centenas de tentativas, mas os 

Geomchis apenas ficaram olhando em silêncio. 

 Uma atmosfera desagradável e desconfortável. As orcs fêmeas foram forçadas a ficar e 

terminar as suas refeições. 

 “Eu comi bem. Chwik! Nós estamos indo agora. Chwit chwit”. 

 Os Geomchis esperaram ansiosamente, mas eles não foram capazes de ver aquelas fêmeas 

novamente. 

 “Algo aqui não está certo”. 

 “Aquele bastardo do Zephyr nos enganou”. 

 Amarga retribuição! 

 “Ele enganou os solteirões por causa da falta de pessoas no mundo para as quais mentir?” 



 “Nós trabalhamos tão duro para criar oportunidades… mas agora que os rumores se 

espalharam, as orcs fêmeas apenas fugirão ao nosso mero sinal!” 

 Zephyr chegou no dojo como de costume e recebeu treinamento. Em razão de Geomchi2 

tê-lo arrastado pela mão, ele se tornou um novo membro. 

 O amontoado de treino aumentou 3 vezes mais. (NT = Nota barafael: se ferrou Zephyr) 

 “Nós precisamos de um método de encontro que nos convenha”. 

 Os Geomchis aprenderam com suas falhas e refletiram sobre si próprios. 

 Essa era uma boa chance para perceber os próprios defeitos. Eles perguntaram a Maylon, 

Hwaryeong, Romuna, Irene e Surka sobre que tipos de aspectos lhes faltava em comparação com 

os outros homens, ou se eles não eram atraentes. 

 Primeiramente, Romuna falou como se não houvesse nada a ponderar: 

 “Primeiro de tudo, o corpo de vocês é muito grosso. É um pouco opressivo porque vocês 

têm muitos músculos”. 

 “Se você for um homem, você precisa ter este tanto de músculos!” 

 Geomchi3 flexionou o seu antebraço, o qual tinha 52 cm de espessura! Eles eram muito 

mais grossos do que as coxas de uma mulher e veias mais amplas do que vermes se contorceram. 

 Seus antebraços não eram os únicos musculosos. Suas pernas eram mais grossas do que 

a cintura de uma mulher. 

 “Como está a minha virilidade?” 

 “Urgh, músculos assim não são viris, são apenas grossos”. 

 A simpatia deles diminuiu através dos músculos. 

 Maylon apontou para as roupas deles: 

 “Vocês absolutamente não têm senso de moda. O que exatamente vocês costumam vestir 

para sair por aí?” 

 Moda também era importante em Royal Road. 

 Quando se estivesse vestindo um robe, botas de mesma cor tinham de ser compradas. O 

tecido era tingido e mesmo se o efeito especial caísse um pouco, combinar como um conjunto era 

tido como uma alta consideração. Roupas bonitas ou armaduras bem desenhadas eram vendidas 

por um alto preço. 

 Já que Royal Road era como uma sociedade na realidade, sair bem vestido era muito 

importante também. As pessoas ainda tinham que tomar cuidado para não deixar as suas roupas 

ou armaduras sujarem enquanto exploravam as masmorras. Era uma cortesia básica um cavaleiro 

limpar a sua armadura até elas brilharem se eles tivessem que ir a uma cidade ou a um castelo. 

 Porém, os Geomchis não estavam equipados com metal, mas com espadas e armaduras 

feitas de ossos podres. 

 A Armadura de Ossos Torácicos e a Espada de Ossos. Itens avançados feitos a partir dos 

ossos do Dragon Bone! (NT = Nota Antonio: Dragão de Ossos) 

 Weed tinha pessoalmente produzido esses itens e dado a eles, mas era nojento. O mau odor 

não era um pequeno problema. Calças de malha de aço, luvas e capacetes com buracos neles, o 

equipamento era completamente lascivo. 

 “Eu normalmente só uso o uniforme de artes marciais ou roupas esportivas”. 

 A voz dos Geomchis se tornou pequena. 

 “Se forem roupas esportivas, então você quer dizer um agasalho? Há muitos agasalhos 

bonitos hoje em dia”. 

 Os agasalhos que Maylon estava falando eram produzidos por companhias esportivas para 

coincidir com as principais tendências, ou eram suéteres lançados por marcas famosas. 



 Porém, os agasalhos que os Geomchis usavam eram grossos, roupas esportivas cinzas 

cheirando a suor! Tendo usado apenas uniformes e roupas esportivas por 10 anos, o senso de 

moda deles era completamente inexistente. 

 Hwaryeong também disse: 

 “Vocês têm uma amiga? Vocês têm uma mulher que vocês conheçam para ficar um tempo 

junto, mas não uma namorada? Se vocês têm um monte de amigos com quem vocês possam 

confortavelmente sair para curtir, vocês serão capazes de achar uma namorada rapidamente 

também”. 

 Os Geomchis só podiam soltar um suspiro. Enquanto se focavam em treinar, como eles 

poderiam se tornar próximos de uma garota? 

 Eles estavam familiarizados com Hwaryeong, Irene, Romuna e as outros, então eles 

estavam no nível de serem capazes de conversar de vez em quando. Na realidade, eles viveram 

vidas verdadeiramente longe das mulheres. 

 Geomchi300 subitamente olhou para cima: 

 “A dama do restaurante?” 

 *Mumble*Mumble* (NT = Nota barafael: resmungo) 

 “A dama da entrega de leite”. 

 “A dama da casa vizinha e a criança do ensino médio”. 

 “Minha prima pequena”. 

Todas as mulheres que eles conheciam e com as quais passaram algum tempo juntos! 

 Enquanto saíam com um grupo de apenas homens, eles estavam vivendo vidas longe das 

mulheres. 

 Hwaryeong perguntou com dificuldade: 

 “Vocês assistem TV?” 

 "Huh?" 

 “Uma novela, filme ou programa de namoro... mesmo rádio está bom”. 

 Ela estava perguntando se eles estavam vivendo vidas enquanto consumiam cultura. 

 “Eu assisto TV de vez em quando…” 

 Esse era pelo menos um sinal positivo! 

 “Eu assisto principalmente programas de boxe, luta livre e artes marciais mistas”. 

 “Eu assisti ‘Memórias da Violência’ da última vez…” 

 “Eu vejo programas de futebol, beisebol e voleibol também”. 

 Os Geomchis tinham vivido existências muito longe de uma vida culta. 

 Hwaryeong realmente se sentiu atônita. 

 'Como caras como eles podem existir?’ (NT = Nota Antonio: Seu amado Weed é assim 

também…) 

 Só então, Surka lançou um golpe crítico completamente involuntário: 

 “Vocês parecem assustadores”. 

 “.....” 

 O principal motivo para a desqualificação! 

 Os Geomchis tinham vivido com uma grave desilusão. A capacidade para encontros deles 

só aumentaria à medida que eles ganhassem experiência. Era um grande erro acreditar 

ingenuamente que se eles amassem uma mulher ela os amaria de volta! 

 Eles precisavam encontrar uma mulher que eles realmente amassem e também 

experimentar uma tentativa e erro a fim de saírem em um encontro com ela. Além disso, eles 

também precisavam de uma atitude para saber como mentir e se embelezar. 



 Por que as meninas se apaixonam por bad boys ou playboys? (NT = Nota Antonio: Um dos 

grandes mistérios da humanidade…) 

 Um homem amável não é atraente. Ele só pensaria em coisas agradáveis e não conseguiria 

entender o coração de uma mulher como um namorado, não podendo sequer se aproximar dela 

amigavelmente. 

 Você não pode gostar de alguém que você nem sequer conhece! 

 Eles eram principiantes. Eles tinham que experimentar o amor, o namoro e se machucarem, 

mas simplesmente dizer que eles tinham que teimosamente se manter daquela forma não estava 

ajudando. 

 Mesmo assim, Irene ajudou eles: 

 “Irmãos mais velhos, vocês também são atraentes. Se vocês se tornarem amigáveis, então 

vocês serão capazes de mostrar os seus encantos”. 

 Ela, em seguida, lhes deu conselhos práticos: mostrar as melhores qualidades dos 

Geomchis ao máximo! 

 As mulheres sempre gostam de homens confiáveis. Interagir com os iniciantes enquanto se 

tornavam amigáveis com eles. Eles foram até mesmo incentivados, isso funcionaria se eles se 

aproximassem lentamente, passo a passo. 

 Os Geomchis, que estavam mais ativos na Aldeia dos Orcs, receberam uma oferta. 

 “Chwiik! Humanos, suas habilidades de luta são muito boas. Que tal ensinar os jovens orcs?” 

 Um recrutamento formal para serem instrutores no Centro de Treinamento da Aldeia dos 

Orcs! 

 Os mestres concederam e os praticantes também tinham experiência na administração do 

dojo. 

 ‘Já que são os instrutores que estão ensinando os iniciantes…’ 

 ‘Isso corresponde às nossas aptidões perfeitamente e é uma área onde nós podemos 

mostrar os nossos talentos’. 

 O salário era de 2 moedas de ouro por dia! Não era nada em comparação com o dinheiro 

que eles poderiam ganhar através da caça, mas eles consentiram. 

 “Eu farei isso”. 

 “Você será empregado como um instrutor”. 

 Daquele dia em diante, os Geomchis se tornaram instrutores e ensinaram os novatos que 

vieram para o Centro de Treinamento. 

 Eles ensinaram coisas sobre como usar um gládio (NT = Nota barafael: é um tipo de espada 

larga: https://en.wikipedia.org/wiki/Glaive), uma arma desconhecida para os orcs iniciantes. 

 “Bem-vindos, todos os orcs iniciantes que vieram ao Centro de Treinamento. Então, como 

um instrutor, eu primeiro lhes darei uma demonstração sobre como usar um gládio”. 

 Geomchi5 fez uma demonstração para as orcs fêmeas iniciantes. 

 Cerca de 50 orcs fêmeas estavam sentadas assistindo no Centro de Treinamento. 

 Geomchi5 chutou poderosamente uma árvore e, em seguida, as folhas penduradas nos 

galhos começaram a cair. 

 *Chop chop chop chop chop!* (NT = Nota barafael: fatiar) 

 O gládio cortou através delas como se estivesse espetando as folhas. 

 “Viram? Muito fácil, certo?”  

 Geomchi5 sorriu brilhantemente. 

 Não havia nenhuma maneira de que as orcs fêmeas iniciantes pudessem seguir aquelas 

ações e imitá-lo. 

 “Tchh, por que é tão pesado?” 

https://en.wikipedia.org/wiki/Glaive


 “Ela não balança bem também. Chwiiik”. 

 Era difícil de golpear mesmo que apenas uma folha caísse. Porém, Geomchi5 repetidamente 

fez demonstrações enquanto continuamente perguntava, como se estivesse extremamente 

confuso: 

 “Você não pode fazer isso? Por que não? É realmente fácil de se fazer…” 

 *Chop chop chop chop chop!* 
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