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CAPÍTULO 5 - A Estratégia de Zhuge Liang 

 

 Weed mais uma vez marchou com as tribos da aliança para a fortaleza da Igreja Embinyu. 

Para garantir uma rápida mobilidade, ele não fez nenhuma catapulta. 

 “Waahh”. 

 “Aquela fortaleza é muito forte. Nós não seremos capazes de vencer”. 

 O pessimismo generalizado entre as tribos aliadas! O número de membros das tribos aliadas 

havia diminuído em cerca de 140 pessoas. Elas eram pessoas de mente simples, que não perdiam 

a esperança facilmente, mas esse foi um resultado inevitável, visto que eles tinham sido derrotados 

depois de sofrer unilateralmente e de quase não causar nenhum dano ao inimigo. 

 Weed não tentou aumentar as motivações deles a fim de incentivar os membros das tribos 

aliadas. 

 “Realisticamente falando, é difícil derruba-los e capturar a fortaleza”. 

 Ele deliberadamente não trouxe Bingryong, as Fênix e Yellowy. Ele pretendia deixá-los 

descansar completamente a fim de maximizar o poder deles. 

 As pontas das lanças da Tribo Salmere estavam caídas. O declínio na moral fez com que 

seus ombros caíssem bruscamente. 

 Mesmo assim, enquanto Weed e as tribos aliadas se aproximavam da fortaleza, houve uma 

resposta. Ainda mais tropas foram colocadas na muralha e a fumaça anunciando o ataque subiu a 

partir da torre. 

 Os olhos de Weed brilharam. 

 ‘A Igreja Embinyu está chamando todos os selvagens sob o seu comando’. 

 Após o conflito inicial de reconhecimento, ele tinha pego Bingryong e as Fênix para fazer um 

leve levantamento. 

 “Os selvagens nesta área sob o comando da Igreja Embinyu são muitos fracos”. 

 As outras tribos perto do Rio das Lamentações eram muito mais fracas do que as tribos 

aliadas com a Igreja Matallost, os Lekiye, Salmere e Vejague. 

 “Se nós matarmos 10 e 5 de nós morrermos, haverá um lucro de 27 tropas”. 

 Um cálculo ridiculamente absurdo! (NT = Nota Antonio: A essa altura do campeonato, nada 

mais me surpreende) 

 Enquanto a fumaça subia a partir da torre e o tempo passava, as tribos selvagens se 

reuniram. Elas estavam armadas com lanças de bambu, machados e flechas brutas. 

 Weed não apontou para a fortaleza, mas para as tribos selvagens recém-chegadas enquanto 

falava: 

 “Lacaios da Igreja Embinyu. Matem eles”. 

 Weed deu uma simples ordem que as tribos aliadas poderiam realizar: 

 “Tribo Vejague, ATAQUEM!” 

 Em um primeiro momento, as tribos aliadas e os outros selvagens não mostraram uma 

formação ou movimentos táticos, uma vez que eles não tinham sido treinados. 

 “UWAAAH!” 

 “VAMOS MATAR TODOS ELES”. 

 Os musculosos guerreiros da Tribo Vejague correram. Cada guerreiro era um exército de 

100 homens! 

 “Tribo Salmere, é a sua vez”. 



 Weed ordenou que a tribo Salmere entrasse em ação. Como isso era uma característica 

deles, a Tribo Salmere se dispersou para encontrar e caçar os inimigos. Eles eram caçadores de 

alto nível que atiravam flechas envenenadas e tinham lanças longas e anormalmente pontudas! 

 A tribo Lekiye assumiu o papel de lançar feitiços de confusão sobre os selvagens. Eles 

bombardearam os selvagens com magias de confusão e maldições em área. 

 “Me sinto tonto. O chão está tremendo”. 

 Embora os arredores deles estivessem normais, os selvagens cambaleavam no meio do 

campo de batalha. 

 “Meu machado. Meu machado está pesado”. 

 Eles não podiam nem mesmo levantar os seus machados de pedra, os quais pareciam ter 

se tornado 2 a 3 vezes mais pesados. 

 Essa assistência a partir da Tribo Lekiye ampliou consideravelmente os papeis das tribos 

Salmere e Vejague. 

 Contra os selvagens, os membros das tribos aliadas apresentaram as suas especialidades 

proeminentes! 

 “Matem todos eles”. 

 “Não vamos deixar nem mesmo um para trás”. 

 Os 10 mil selvagens vizinhos foram unilateralmente encurralados por aproximadamente 

6.000 membros das tribos aliadas. Os cadáveres se amontoaram e as tribos aliadas estavam 

ficando cada vez mais fortes enquanto as suas experiências de combate cresciam. 

 Para ser honesto, ele tinha de certa forma planejado o crescimento das tribos aliadas, mas 

isso não era muito importante. 

 “É muito tarde para fazer eles crescerem agora”. 

 Uma vez que havia mais de 6.000 membros das tribos aliadas, tentar coloca-los em forma 

agora era demais! 

 Se ele não pudesse maximizar o poder de suas tropas, ele acharia um aríete (NT = Nota 

barafael: antiga máquina de guerra usada na Idade Média para romper muralhas ou portões, 

consistente de um forte tronco com testa de ferro – https://pt.wikipedia.org/wiki/Ar%C3%ADete) 

ainda mais perigoso. 

 “Nós romperemos a partir de uma guerra de cerco normal. Não há necessidade de lutar uma 

batalha desvantajosa. Mesmo se os inimigos crescerem mais… e, mesmo se for uma batalha 

infernal, nós lutaremos em um ambiente favorável”. 

 Weed mudou as regras do campo de batalha e planejou perturbar a batalha com o caos. 

 Os selvagens tatuados, musculosos e com cicatrizes, vestindo couro de urso e de leopardo, 

estavam lutando por sua sobrevivência. 

 *Struum* (NT = Nota barafael: som de dedilhar) 

 Weed puxou a sua harpa e a dedilhou levemente. O som claro da harpa passou através do 

campo de batalha. 

 

“Ah. Algo está brilhando nessa escuridão. 

Oh. Oh. Oh. Oh! 

Esta é uma pilhagem de bronze. 

Se ela estiver enferrujada, vamos limpa-la até que ela brilhe. 

Você pode vende-la na loja. 

Acenda as luzes em seus olhos e procure. 

Você não pode perder nem mesmo uma. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Ar%C3%ADete


Vamos coletar a pilhagem e fazer dinheiro. 

Nós temos que guardar o suficiente para comprar pão de cevada por cem anos. 

Ah. Ah. Ah. 

Item! 

Um item único. 

Tão excitante. Vamos dançar. Hoje realmente é um dia de sorte grande”. 

 

 Enquanto a atuação improvisada de Weed com a harpa alcançava o seu auge, a batalha 

entre as tribos aliadas e os selvagens também progredia. 

 As tribos aliadas Lekiye, Vejague e Salmere dominaram completamente os selvagens. 

Embora Bingryong ou as Fênix não estivessem lá, o poder crescente da escultura Brothers of Faith 

(NT = Nota Antonio: Irmãos de Fé) foi realmente de grande ajuda. 

 *Ruuumble!* (NT = Nota barafael: estrondo) 

 Enquanto as tribos aliadas caçavam animadamente os selvagens, uma mudança surgiu na 

fortaleza da Igreja Embinyu. O portão estava se abrindo lentamente enquanto fazia um ruído alto. 

Através do espaço entre os portões, Dark Knights (NT = Nota barafael: Cavaleiros das Trevas) e 

soldados podiam ser vistos se preparando para a batalha. As armaduras deles brilhavam com as 

luzes a partir das bênçãos e proteções concedidas por meio do poder divino. 

 

 “Nós caçaremos em um lugar onde ninguém encontrou. 

O caminho solitário de um caçador. 

A solidão é necessária para uma rica colheita de pilhagem. 

Eu não espero que alguém entenda. 

O que eu espero é apenas o dinheiro”. 

(NT = Nota barafael: a noção de canto de Weed é horrível, meu Deus kkkk) 

 

 Enquanto ele tocava a harpa, as mãos de Weed se moviam mais e mais rapidamente e não 

era apenas porque os Dark Knights e os soldados estavam quase saindo para investir. 

 *Grooowwl!* (NT = Nota barafael: ronco) 

 Mais preciso do que um relógio de luxo no valor de milhões de Won, o seu estômago lhe 

disse a hora. 

 “É finalmente a hora dele chegar”. 

 Weed olhou para o campo de batalha enquanto tocava a harpa. 

 Como soldados de uma batalha histórica, descrita em romances ou filmes, comandando 

esplendidamente um exército! Ao manipular um leque ou um instrumento, Weed estava diretamente 

copiando a aparência romântica de um comandante. Suas ações refletiam a realidade nua de como 

os filmes e romances devastavam uma pessoa. 

 *Plunk*Plunk!* (NT = Nota barafael: pancada) 

 No momento em que os portões foram completamente abertos, um Lion Roar (NT = Nota 

Antonio: Rugido de Leão) foi lançado a partir dos lábios de Weed com todo o seu poder. 

 Ao contrário do mau tom e da música com letras horríveis que ele havia cantado 

anteriormente, esse foi um grito estrondoso! 

 “TRIBOS ALIADAS, ESCAPEM COM TODA A SUA FORÇA!” 



 As tribos aliadas deixaram os cadáveres dos selvagens no campo e recuaram como uma 

maré retrocedendo ao receberem o sinal. 

 No momento em que os Dark Knights e soldados estavam prestes a saltar para frente 

conforme os portões se abriram, um tremendo fluxo de mana inundou o campo de batalha. 

 Um turbilhão e um vendaval foram desencadeados, enquanto a mana sombria era 

impulsionada por magia negra. 

 GRAAAAAWWR! 

 Horríveis gritos e chiados de fantasmas. 

 A área escureceu e foi varrida por nuvens escuras. 

 RUMBLE— CRA-CRA-CRA-CRA-CRASH! (NT = Nota barafael: Tremor e colisão) 

 Trovões e relâmpagos explodiram. 

 Bem na frente da fortaleza da Igreja Embinyu, o terreno onde as tribos aliadas e os selvagens 

tinham estado em combate foi dividido. Weed estendeu os dois braços amplamente. 

 “Ele está finalmente vindo!” 

 Ele sinceramente deu as boas-vindas ao primeiro monstro convocado pelo Poder do 

Salvador. 

 “Venha rapidamente!” 

 Um esqueleto vestindo um robe lentamente se levantou a partir da rachadura no chão. 

 O líder da Legião Imortal. O pior necromante, que havia sondado os domínios proibidos. Ele 

era a aparência de Balkan Demoph. 

 

*** 

 

 Balkan não conhecia perdão ou misericórdia. Se a Igreja Embinyu não poupava métodos ou 

meios para a dominação e a propagação, então Balkan era um ser totalmente diferente. 

Subordinado ao poder das trevas, ele não tolerava nenhum outro ser vivo. Um ódio feroz contra 

todos os seres vivos! 

 Um frio gélido emanava de sua aparência solitária. Um monstro da mais alta classificação, 

apenas a sua aparência fez a atmosfera do campo de batalha ficar tensa. Uma atmosfera 

esmagadora precipitou-se como uma grande tempestade. 

 Weed observou cuidadosamente a aparência de Balkan. Um velho Lich com ossos 

apodrecidos. A partir de sua aparência, ele não diferia muito do Lich Shire, que havia sido o seu 

discípulo. Ele era um pouco mais alto e sua a mandíbula parecia mais grossa, mas Weed, que tinha 

encarado pessoalmente Shire, podia apenas distinguir pequenas diferenças. 

 “Você pode realmente dizer que ele é um verdadeiramente Lich rico”. 

 Lich Balkan usava um traje de alta classe. Uma aura negra estava fluindo a partir de seu 

corpo. O traje foi elaborado com materiais de qualidade extremamente alta, mas estava em farrapos 

porque parecia ter sido usado por mais de cem anos, contudo, ele ficaria tão bom quanto um novo 

com alguns remendos. 

 “Todos os bens luxuosos são originalmente assim”. 

 Ele usava uma coroa adornada com pedras preciosas no topo de sua cabeça. Pedras 

preciosas do tamanho de um ovo de pato estavam embutidas na coroa, as quais brilhavam quando 

se encontravam com a luz. Havia um crânio de águia incorporado no bastão que ele estava 

segurando. A combinação da coroa e do crânio combinavam perfeitamente com Balkan. 

 Mesmo a partir de um único vislumbre, ele poderia dizer que eles eram itens únicos. Lich 

Shire também estava equipado com itens incríveis, mas o seu único mestre tinha itens melhores. 

 “Famílias de magos tem um monte de dinheiro depois de tudo. Mas…” 



 Havia uma arma em particular que atraiu o olhar de Weed. Uma espada penetrando o peito 

de Balkan! Esse era o único lugar que a aura negra não podia cobrir. 

 Weed refletiu. 

 “Parece que a espada foi apunhalava durante a guerra do Continente de Versalhes”. 

 Com base no desenho do punho da espada, ele supôs que ela era a relíquia da Igreja Lu. 

 Parecia que a espada sagrada estava restringindo a monstruosa magia negra de Balkan. 

Ele estava em um estado de ressurreição incompleta! 

 “Será que eu trouxe uma falha?” 

 Enquanto Weed se preocupava um pouco, as tribos aliadas foram derrotadas pelo carisma 

de Balkan e estavam fugindo com o rabo entre as pernas. 

 Escondido atrás da montanha rochosa, Weed investigou o campo de batalha. As tribos 

aliadas tinham recuado totalmente. 

 O olhar de Balkan se voltou em direção aos selvagens nas proximidades: 

 “Vermes. Para seres como vocês terem sangue e respirarem, eu não posso acreditar nisso”. 

 Balkan não perguntou quem eles eram. De uma maneira extremamente incomparável e 

arrogante, ele estendeu uma mão em direção aos selvagens ao seu redor. 

 “Thunder Storm!” (NT = Nota Antonio: Tempestade de Raios) 

 CRA-CRA-CRA-CRA-CRAASH! 

 Nuvens negras precipitaram-se e incontáveis relâmpagos despencaram em direção aos 

selvagens. Os corpos dos selvagens, que uma vez eram seres vivos, simplesmente explodiram. 

Com quase nenhuma resistência magica, os selvagens estavam sendo massacrados. 

 “Volte para o solo sobre o qual você uma vez viveu e se moveu. Este lugar é sombrio. Uma 

terra ruim e podre. A lei da escuridão que nunca desaparecerá, que assim seja para que todos eles 

possam retornar. UNDEAD RISE!” (NT = Nota Antonio: Ascenção dos mortos-vivos) 

 A Magia Necromante de Balkan começou. 

 Doom Knights (NT = Nota barafael: Cavaleiros do Juízo Final) e Death Knights (NT = Nota 

Antonio: Cavaleiros da Morte) faziam ruídos enquanto se levantavam a partir das pilhas de 

cadáveres dos selvagens. O Lich Balkan tinha invocado mais de 100 Doom Knights acima do nível 

300! 

 “Esta terra é governada pela minha lei da escuridão. Ela será dominada por uma força eterna 

e imortal. Dark Rule!” (NT = Nota Antonio: Domínio das Trevas) 

 O bastão de crânio, que Balkan estava segurando, foi apunhalado no chão. A terra mudou 

para um vermelho escuro ao redor daquela área e, em seguida, os corpos remanescentes também 

se levantaram lentamente.  

 Cada clarão a partir dos raios e trovões iluminou uma cena chocante. 

 Havia uma legião de zumbis e ghouls (NT = Nota barafael: ghoul é uma criatura demoníaca 

que come cadáveres e crianças - http://monster.wikia.com/wiki/Ghoul). Incontáveis Dullahans (NT 

= Nota barafael: criatura lendária proveniente da mitologia irlandesa que não tem cabeça e, 

geralmente, é visto montado num cavalo negro, também sem cabeça, carregando sua própria 

cabeça nos braços – https://pt.wikipedia.org/wiki/The_Legend_of_Sleepy_Hollow) e Soldados 

Esqueletos! 

 “Os undeads (NT = Nota Antonio: mortos-vivos) estão se levantando. Fujam!” 

 Os poucos selvagens restantes se dispersaram e tentaram fugir, mas Balkan não permitiu 

que eles fizessem isso. Ele apontou o seu dedo esquelético para os selvagens e, em seguida, o 

exército de mortos-vivos começou a abate-los. Os selvagens mortos automaticamente levantavam 

como esqueletos ou Dullahans. 

 A terrível força do feitiço Dark Ruler. 

http://monster.wikia.com/wiki/Ghoul
https://pt.wikipedia.org/wiki/The_Legend_of_Sleepy_Hollow


 Weed, que tinha o livro de magia necromante escrito pelo próprio Balkan, reconheceu o 

feitiço: 

 “Aquele é um dos três feitiços de Balkan”. 

 Esse era um feitiço que apenas poderia ser usado por um necromante do mais alto nível, 

um feitiço especial que dominava todo o inferno com poder mágico e criava infinitamente os mortos-

vivos.  

 Os selvagens foram completamente perseguidos pelos Doom Knights, Death Knights e 

Ghouls. Ascender 10 mil mortos-vivos levou menos de 10 minutos. 

 Esse era o nascimento de uma Legião de Mortos-vivos forte o suficiente para preocupar 

Weed a respeito da espada sagrada perfurando o peito de Balkan. 

 “A aura de Balkan. Ela provavelmente é a Aura da Morte”. 

 Era, de fato, um feitiço que apenas um necromante do mais alto nível poderia usar. Ele era 

um feitiço que reforçava a Legião de Mortos-Vivos, melhorando a força, inteligência, defesa, 

resistência e poder mágico.  

 Os mortos-vivos envoltos na aura negra se tornaram muito mais fortes do que um Skeleton 

Knight (NT = Nota Antonio: Cavaleiro Esqueleto) ou um arqueiro. Eles provavelmente não ficavam 

a par com os monstros de alto nível da Legião Imortal, mas era, de fato, uma força tremenda. 

 A aura negra também tinha outros pontos realmente aterrorizantes. Ela tinha o efeito de 

reforçar os mortos-vivos comandados, mas a vida que eles capturavam enquanto lutavam também 

era absorvida pelo Lich. Além disso, a aura enfraquecia o poder dos ataques divinos e era a magia 

que agia como a fonte ilimitada de mana e vida de um Lich. 

 Após abater os selvagens, o olhar de Balkan se voltou em direção da fortaleza da Igreja 

Embinyu. O vislumbre do Lich, um mago esqueleto que vestia um robe, transbordava com carisma! 

 Weed intimamente nutriu grandes preocupações. 

 ‘Ele não ficará assustado e correrá, certo?’ 

 Embora ele fosse o líder da Legião Imortal, Weed precisava confirmar o seu verdadeiro valor. 

Se Balkan se recusasse a lutar porque não havia razão para fazê-lo, nada poderia ser feito. 

 ‘Ela ainda é a Legião Imortal no nome, então… ele não sairá depois de apenas dizer oi. Ele 

não irá, irá?’. 

 Balkan Demoph atendeu voluntariamente as suas expectativas. Desta vez ele apontou o seu 

dedo esquelético para a fortaleza. 

 “Kua”. 

 “KUUUEEEEEEL!” 

 Os mortos-vivos correram em direção à fortaleza. 

 Um avanço sem medo de esqueletos, Dullahans, Death Knights, Espectros e Doom Knights! 

Um emaranhado de monstros se atropelando. Eles tumultuosamente avançaram. 

 Para os mortos-vivos, Balkan era uma figura como a de um pai. Tão logo Balkan deu a 

ordem, os mortos-vivos avançaram em direção à fortaleza. 

 Os Doom Knights gritaram: 

 “Essa é a ordem do supremo soberano Balkan-nim! Não deixe uma única pedra daquela 

fortaleza em pé!” 

 O grande exército de mortos-vivos declarou guerra contra a Igreja Embinyu. 

 CRAAASH! 

 Os magos esqueletos sacudiram os seus braços juntos. Faixas de magias verdes, azuis e 

brancas atingiram a muralha da fortaleza! 



 A magia dos magos esqueletos não tinha sequer metade da força das catapultas que Weed 

havia feito. Apesar disso, a magia de milhares de magos esqueletos foi mais do que o suficiente 

para sacudir a muralha. Pedaços de pedras quebradas caíram para todos os lugares. 

 Houve finalmente uma resposta da fortaleza da Igreja Embinyu. A Igreja Embinyu era 

extremamente arrogante e tentava dominar todas as raças e monstros do mundo. Os sacerdotes e 

Dark Knights não toleravam que ninguém os desafiassem. 

 “Os mortos-vivos se atrevem a contaminar as terras de Embinyu. Fogo!” 

 Ao comando dos Dark Knights, os soldados da Igreja carregaram os seus arcos e flechas 

foram disparadas a partir da muralha, cobrindo densamente o céu. Elas atingiram a Legião de 

Mortos-Vivos que estava envolta em uma aura negra! 

 Os mortos-vivos que estavam avançando caíram no chão enquanto eram perfurados pelas 

flechas. Entretanto, eles não eram soldados vivos então não receberam muito dano a partir do 

ataque de uma flecha normal. 

 “KUO!” 

 Os soldados esqueletos arrancaram as flechas penetrantes que haviam sido lançadas. Era 

uma visão muito emocionante. 

 Os esqueletos morderam as pontas de metal das flechas com seus dentes amarelados. 

 CRUUNCH! (NT = Nota barafael: mastigação ruidosa) 

 Os esqueletos não vacilaram apesar do som de seus dentes quebrando. Embora elas 

fossem flechas banhadas em prata, elas não podiam matar os esqueletos que não fossem 

precisamente atingidos. 

 “Ocupem a fortaleza”. 

 “Se nós capturarmos aquela fortaleza, nós poderemos aumentar nossos escravos”. 

 “Sigam o comando de Balkan-nim!” 

 Enquanto as armaduras e escudos deles estavam salpicados com flechas, os Death Knights 

avançaram. Os Doom Knights balançaram as suas greatswords (NT = Nota Antonio: espadas 

longas) e cortaram as flechas no meio do ar. 

 “Continuem disparando!” 

 Incontáveis pontos apareceram a partir das muralhas da fortaleza e voaram como se fossem 

flechas. 

 “Holy Buster!” (NT = Nota Antonio: Explosão Sagrada) 

 “Divine Strike!” (NT = Nota Antonio: Golpe Divino) 

 As magias ofensivas de magos e sacerdotes se materializaram. Ataques com poder divino. 

Para os mortos-vivos, a magia divina era o seu inimigo natural. 

 Com cada golpe, dezenas de mortos-vivos foram aniquilados ou perdiam suas forças e 

entravam em colapso no chão. Porém, mesmo se eles tomassem danos, os mortos-vivos 

constantemente avançavam e logo alcançaram as proximidades da muralha. 

 Os sacerdotes ficaram desesperados: 

 “Vamos cantar. Vamos cantar um hino!” 

 

“O Deus Embinyu é aquele que nos permite desfrutar da liberdade e nos dá força”. 

 

 O hino cantado pelos sacerdotes! Era uma canção que aumentava a força dos Dark Knights, 

soldados e sacerdotes. 

 Com seus corpos entrelaçados, os esqueletos se arrastavam enquanto subiam a muralha. 



 “Cl-cla-clack”. 

 “Suba. Suba”. 

 Os Ghouls colidiram na muralha com os seus corpos. 

 Após a aniquilação dos selvagens, uma Legião de Mortos-Vivos de mais de 10.000 tinha 

sido formada. Eles estavam concentrados como um enxame na base da muralha e travavam uma 

guerra de cerco. 

 Sobre a muralha, arqueiros atiravam diretamente para baixo e magia divina era despejada. 

 

*** 

 

 Weed riu animadamente.  

 “Como esperado de Balkan”. 

 Apenas um Necromante foi capaz de apresentar tal exposição tão aterrorizante de poder. 

 “Ele tem que estar neste nível para dizer que tem o direito de liderar a Legião Imortal”. 

 Não havia nada mais eletrizante do que simplesmente olhar para a luta, escondido atrás da 

montanha rochosa. 

 Moooooooooooo! 

 Yellowy berrou de felicidade enquanto levantava a sua cabeça e estendia a sua língua. A 

pura e simples vaca coreana estava, até certo ponto, no processo de assemelhar-se a maldade de 

Weed. 

 “Muralhas. Assumam o controle das muralhas”. 

 “Levantem-se e lutem. Esse é um comando de Balkan-nim”. 

 Um esqueleto que caiu ao escalar a muralha logo adaptou-se e começou a escalar 

novamente, apesar de seus ossos quebrados. Mesmo se eles fossem perfurados com centenas de 

flechas e caíssem, os Ghouls também levantaria novamente. 

 “Kuuuaaaah”. 

 O Ghoul arrancou as flechas que haviam perfurado o seu corpo, pisou nas colunas e 

esmurrou a muralha. 

 Os sacerdotes da Igreja Embinyu trabalharam duro para usar poder divino. 

 “Oh Deus Embinyu, puna esses que não conhecem a tua misericórdia”. 

 Chamas de poder divino incendiaram as existências na base da muralha. A purificação pelas 

chamas azuis! As chamas varreram os Dullahans, esqueletos e Ghouls, derretendo dezenas de 

mortos-vivos. Eles foram completamente destruídos, incapazes de reviver novamente. 

 O poder divino dos sacerdotes da Igreja de Freya também eram incríveis, mas o poder 

ofensivo dos sacerdotes da Igreja Embinyu era suficiente para mostrar que eles eram magos de 

nível superior. 

 Os arqueiros dispararam suas flechas e os Dark Knights balançaram as suas espadas. Os 

mortos-vivos se agarraram na muralha em um enxame, mas graças a posição deles muito mais 

favorável no topo da muralha e a ajuda dos sacerdotes, a Igreja Embinyu não foi empurrada para 

trás facilmente. 

 Os espíritos demoníacos sob o comando da Igreja Embinyu também estavam recebendo 

ordens e lutando arduamente. Entretanto, eles mal reduziram o número dos mortos-vivos. 

 Mesmo se os Dark Knights ou soldados os empurrassem e eles caíssem na parte inferior da 

muralha, os mortos-vivos rapidamente se levantavam novamente. Eles não morriam a não ser que 

fossem aniquilados por magia sagrada.  



 Quando os soldados e sacerdotes da Igreja Embinyu morriam em combate e não eram 

purificados com magia, eles se tornavam mortos-vivos sob o comando do feitiço Dark Rule. Aliados 

repentinamente se tornavam mortos-vivos enquanto lutavam com ferimentos! 

 Balkan tampouco brincou ao redor e participou ativamente da batalha. 

 “Poison Cuffs!” (NT = Nota Antonio: Algemas Envenenadas) 

 Uma maldade de cor azul profunda emanou a partir dos corpos dos mortos-vivos que 

rastejavam nas muralhas. Um feitiço necromante que contaminava e corrompia a área ao redor! 

 Os soldados da Igreja Embinyu que tinham sido dispostos na muralha para bloquear os 

mortos-vivos caíram no chão. 

 “Mass Curse. Mass Weakness”. (NT = Nota Antonio: Maldição em Área. Fraqueza em Área) 

 Desta vez eram maldições em área! 

 As maldições trouxeram desgraça sobre a magia sagrada lançada pelos sacerdotes e 

enfraqueceram os Dark Knights e arqueiros. 

 Balkan era um Necromante por completo. Ao invés de mostrar a sua própria magia ofensiva, 

ele comandava os mortos-vivos e tinha um tipo de profissão especializada em maldições em área. 

 Isso fez Weed se animar. 

 “De fato, o mundo é impulsionado por profissões especializadas”. 

 Ele estava assistindo a uma luta que era muito mais divertida do que Go-Stop! (NT = Go-

Stop é um jogo de cartas coreano, que muitas vezes fica bastante acalorado e é melhor apreciado 

com amigos e cerveja) Ele seguiu a cena entre Balkan e a Igreja Embinyu com simpatia por trás da 

montanha rochosa. 

 A visão dos mortos-vivos persistentemente escalando a muralha lhe dava calafrios e o poder 

da Igreja Embinyu era surpreendente. Embora ele também tivesse participado do cerco no Forte 

Odin anteriormente, isto era muito diferente do que eles tinham mostrado aos jogadores. 

 Havia tenacidade e intensidade no combate dos soldados mortos-vivos. 

 “Se eu apenas pudesse ter uma grande unidade como eles…”  

 Weed estalou seus lábios em lamento. 

 Não havia sequer necessidade de outro plano para capturar a fortaleza da Igreja Embinyu. 

Depois de tudo, em níveis elevados, era justificável chamar um Necromante capaz de liderar uma 

Legião de Mortos-Vivos, um exército de um homem só! 

 Entre os jogadores, muitos magos trocaram suas profissões para necromante com tais 

sonhos em mente. Levaria um longo tempo para os necromantes se tornarem uma tendência no 

Continente de Versalhes, mas era fácil encontrar necromantes iniciantes pegarem um Golem para 

agitar os campos de caçada. 

 Weed observou o campo de batalha com um olhar frio. 

 “A Igreja Embinyu não cairá facilmente com este nível”. 

 Os mortos-vivos criados por Balkan eram realmente fortes. Era certamente verdade que 

10.000 mortos-vivos foram criados em um instante. Não havia nada injusto em chamar Balkan de o 

mestre da Legião Imortal. A capacidade de Balkan criar mortos-vivos com alto poder mágico era 

incrivelmente eletrizante. 

 Todavia, não houve fundamentalmente um grande impacto sobre a vida dos mortos-vivos. 

Havia um limite de quantos mortos-vivos poderiam ser feitos a partir dos selvagens de nível baixo.  

 Simplesmente fazer uma impressionante Legião de Mortos-Vivos a partir de cadáveres de 

baixa qualidade como alicerce era ridículo, mas com a desvantagem adicional da posição deles, 

eles não seriam suficientes para capturar a fortaleza da Igreja Embinyu. 

 “Porém a luta começa aqui”. 

 A barriga de Weed estava roncando novamente. Seu relógio interno lhe disse o tempo exato. 



 

A Saciedade caiu para menos de 30%. 

Vitalidade máxima e vida serão diminuídas. 

Você se cansará com facilidade e se sentirá fraco. 

 

 Weed consumiu algumas carnes secas de javali. 

 “É o momento do número dois chegar”. 

 Naquele momento, o espaço acima da Fortaleza da Igreja Embinyu se distorceu 

grandemente. Similar à quando Lich Balkan foi invocado, houve um enorme fluxo de mana. 

 Os corvos que estavam reunidos para se alimentar, enquanto assistiam a batalha se 

desdobrar, voaram para longe no céu. Havia algo que até mesmo os corvos agourentos não podiam 

deixar de considerar como uma ameaça. 

 O portal de invocação abriu em cima da fortaleza e um monstro imenso apareceu de dentro 

dele. 

 Ele era o Rei Hydra de 9 Cabeças (NT = Nota barafael: é um monstro da mitologia grega 

composto com diversas cabeças interligadas a um mesmo corpo; dizia-se que a cada cabeça 

cortada crescia-se duas outras no lugar – http://monster.wikia.com/wiki/Hydra - a guilda do Deimond 

penou para matar hydras normais, vide capítulo 2 do volume 14, imagina o Rei Hydra). 

 

*** 

 

 Pale entrou em uma taverna com os seus companheiros de equipe, a taverna chamada de 

‘Pele Escura de Yuroki’. O bar era dirigido por Elfos Negros. 

 Os orcs que vinham recebiam uma taxa superfaturada de 100% a mais, mas os humanos 

apenas recebiam uma cobrança adicional de 30%. Ela era uma taverna popular entre os 

aventureiros, mercenários e combatentes que viajavam até as Cordilheiras Yuroki para comer e 

descansar. 

 “Parece que já começou”, Surka disse ansiosamente. 

 “Sim, nós devemos comer rápido”. 

 Romuna encontrou lugares vazios para todo o grupo sentar-se. Eles vieram à taverna comer, 

mas também para assistir a transmissão do programa. Eles poderiam assistir TV através do vidro 

mágico instalado na taverna. 

 Não havia muitas mesas vazias na Taverna ‘Pele Escura de Yuroki’ por causa dos 

aventureiros, Elfos Negros e Orcs que vieram para assistir TV. 

 Uma missão em cadeia de classificação de dificuldade ‘S’, a guerra contra a Igreja Embinyu 

seria transmitida! 

 As notícias se espalharam dentro do Continente de Versalhes. Na verdade, os bares das 

grandes cidades, capitais de Reinos, castelos e grandes aldeias, atualmente tinham longas filas de 

espectadores a partir da missão que estava se precipitando. Era um dado que os interiores das 

lojas estavam lotados e havia até mesmo mesas temporárias montadas do lado de fora.  

 Enquanto as pessoas lotavam as tavernas do Continente de Versalhes, os campos de 

caçada iniciantes na frente de castelos e aldeias, na verdade, tornaram-se tranquilos. 

 “Hehehehe”.  

 Pale não podia deixar de rir enquanto ele assistia a transmissão no vidro mágico. Sempre 

que a celebridade Maylon atuava como comentarista, os olhos dele grudavam na transmissão. 

http://monster.wikia.com/wiki/Hydra


Vestindo uma blusa e com um olhar intelectual, os lábios de Pale esticaram-se até as suas orelhas 

sempre que ela sorria de forma refrescante. 

 Irene suspirou: 

 “Nós precisamos pedir primeiro... mas vamos mesmo ser capazes de pedir apropriadamente 

quando a taverna está tão lotada?” 

 Zephyr, em seguida, levemente levantou a sua mão: 

 “Senhorita Elfa Negra do sorriso gentil e olhos mais brilhantes do que pérolas negras!” 

 A garçonete Elfa Negra imediatamente deu atenção para a mesa de Zephyr. 

 “Nós gostaríamos de canecas de cerveja para todos aqui e suco de laranja para Surka, por 

favor. Para lanches, o conjunto de quibe da Floresta Negra estará bom. É claro, você trará eles 

rapidamente, certo?” 

 *Wink* (NT = Nota barafael: piscadela) 

 Zephyr instintivamente sorriu com seus olhos, mesmo enquanto pedia bebidas! Ele possuía 

o talento de criar intimidade com as mulheres, não importa a situação. Com a sua bela aparência, 

ações confiantes e atenção aos mínimos detalhes, ele facilmente ganhou um favor. É claro, houve 

um efeito colateral grave em direção a ele também. 

 Hwaryeong sacudiu a sua cabeça enquanto sorria. 

 “Zephyr-nim”. 

 “Sim?” 

 “Você ainda não foi atingido o suficiente?” 

 “Cough!” (NT = Nota barafael: tosse) 

 Zephyr tinha se tornado um saco de pancadas para os Geomchis! Toda vez que ele mostrava 

interesse em garotas, ele tremia quer os Geomchis estivessem assistindo ou não. 

 Quando eles terminaram o pedido, eles se focaram na tela do vidro mágico. 

 Da’in, que se tornou companheira a partir de outra missão, também estava com eles. (NT = 

Nota Antonio: Estou sentindo uma treta…) 

 

*** 

 

 O futuro da KMC Mídia dependia desta transmissão especial. 

 As transmissões regulares tinham sido canceladas e eles estavam transmitindo o programa 

Weed ao vivo. Se eles falhassem, a imagem deles como uma emissora de transmissão certamente 

cairia e o golpe em sua credibilidade também seria enorme, então eles estavam investindo o 

máximo de esforço humano naquilo. 

 A equipe de efeitos especiais, a equipe de som, a equipe de legendas e os diretores de 

câmeras, todos tomaram parte em dar suporte à transmissão. A equipe de redação também estava 

mobilizada em força, mas não havia um script feito porque eles foram pressionados pelo tempo. 

 Já que o programa era improvisado, eles colocaram comentaristas qualificados tais como 

Shin Hye Min (NT = Nota barafael: Maylon) e Oh Joo Wan e convidaram Lee Jin Gun como um 

convidado especial. 

 Lee Jing Gun era um jogador famoso dentro do top 400 em Royal Road. Ele também tinha 

completado muitas missões como um aventureiro. Apressadamente escalado, ele era um convidado 

para a transmissão. 

 A batalha de esculpir com Death Hand (NT = Nota barafael: Mão da Morte), o processo de 

esculpir da Wings of Light (NT = Nota Antonio: Asas de Luz) e a restauração da escultura de água 

do Anão Kendellev foram transmitidas. 



 A resposta dos telespectadores para a nova perspectiva sobre os escultores também foi 

entusiasmada. 

 

É lindo. 

 

Isto é uma redescoberta dos escultores? Por favor faça programas como este com mais 

frequência. 

 

Eu gostaria que esta fosse uma oportunidade para trazer o interesse novamente em 

direção das profissões outrora descartadas. 

 

 Além das principais profissões que a maioria dos jogadores escolhiam, havia muitas outras 

profissões em Royal Road. As profissões eram divididas baseadas na raça e em profissões ocultas! 

A resposta dos telespectadores, que tinham escolhido tais profissões, foi boa. 

 

Quando é que o conteúdo real será transmitido? 

 

A Igreja Embinyu aparecerá ou não? Vocês não continuarão desta forma e transmitirão 

o resto amanhã, certo? 

 

Eu quero ver o conteúdo da missão em cadeia logo. 

 

Eu suponho que a batalha de esculturas com o Death Hand seja uma parte da missão em 

cadeia. 

 

Pode ser, mas como pode um escultor fazer a missão? A força de combate de um 

escultor é terrível. 

 

A escultura anunciada por Death Hand parece muito com o símbolo da Igreja da 

Ressurreição. Alguém sabe sobre isso? 

 

 O fórum de telespectadores zumbia com tanta discussão e especulação. Já que essa era a 

primeira missão de classificação de dificuldade ‘S’, era uma certeza que ela atrairia um monte de 

atenção. 



 

Mas quem é este escultor Weed? 

 

Ele é o personagem principal do programa chamado ‘Weed’, que era transmitido não 

muito tempo atrás. Ele também viajou para o Reino dos Vampiros. 

 

Ah, o programa com baixa audiência … mas eu não acho que já vi muito escultores. 

 

Ele é o Lorde de Morata. 

 

Ele é o grande escultor que fez a Pirâmide e a Tower of Light (NT = Nota barafael: Torre 

de Luz). 

 

 Havia um número considerável de pessoas falando sobre o escultor Weed. Muitas pessoas 

ainda não sabiam sobre ele. Elas sabiam sobre a Tower of Light e Morata, mas, atualmente, mesmo 

depois de ouvirem o nome da pessoa que fez as esculturas, eles descuidadamente logo esqueciam. 

O mesmo destino triste de um criador! 

 Shin Hye Min tinha um leve sorriso em seu rosto. 

 Qualquer um que tivesse visto até mesmo um pouco das transmissões do jogo conhecia o 

God of War (NT = Nota Antonio: Deus da Guerra) Weed, o indivíduo carismático que, depois de se 

estabelecer como o ser absoluto do Continent of Magic, também enalteceu a sua forte presença em 

Royal Road. Pelo reconhecimento que ele recebeu e a sua fama por si só, ele estava no nível de 

BardRay, que estava guiando a Guilda Hermes.  

 ‘Que tipo de resposta haverá quando as pessoas descobrirem que ele é God of War Weed?’ 

 Ela não estava nem um pouco preocupada. A resposta dos telespectadores definitivamente 

seria explosiva o suficiente para sobrecarregar a homepage da estação de transmissão! 

 Como uma comentarista, isso era suficiente para fazer Shin Hye Min sentir-se mal por estar 

mantendo este segredo para si própria. Mesmo dentro da estação, apenas os diretores e os 

funcionários relacionados sabiam a verdadeira identidade de Weed. O outro comentarista, Oh Joo 

Wan e o convidado especial Lee Jin-Gun não estavam conscientes disto. 

 Depois do lançamento da transmissão de Kurueso, Shin Hye Min disse: 

 “Parece que a missão desta vez nos mostrará muitas novas verdades sobre os escultores, 

mas o que você acha, Sr. Oh Joo Wan?” 

 “É surpreendente. Weed é o Lorde de Morata e o criador de esculturas impressionantes. Na 

verdade, você não pode dizer que ele é a pessoa que representa os escultores? Para tal pessoa 

fazer uma missão de guerra, eu estou ansioso para assisti-la” 

 “Os telespectadores também têm o mesmo pensamento, certo? Mas o escultor Weed será 

capaz de ganhar uma guerra contra a Igreja Embinyu, que é uma estranha e temível força?” 

 Oh Joo-Wan respondeu rapidamente: 



 “Eu me pergunto. É difícil para mim imaginar como ele fará isso. É verdade que parece muito 

difícil a partir de agora, mas eu estou curioso sobre qual tipo de método e meios ele usará”. 

 “Em suma, nós não podemos perder a esperança, certo?” 

 “Se ele aceitou a missão, eu acho que significa que ele fará o seu melhor. Ele poderia ter 

ganho algum tipo de poder ou autoridade durante a missão e até mesmo se ele falhar, haverá um 

grande significado no desafio por si próprio”. 

 Desta vez, Shin Hye Min voltou sua atenção para Lee Jin Gun, que estava sentado à sua 

esquerda: 

 “Sr. Lee Jin-Gun, o que você acha desta missão?” 

 Lee Jin-Gun sorriu enquanto ele fazia uma conclusão: 

 “É claro que ela falhará”. (NT = Nota Antonio: Sabe de nada inocente…) 

 “O que?” 

 “Se é a mesma Igreja Embinyu que eu estou pensando, a missão definitivamente falhará. 

Não há absolutamente nenhuma maneira de que ele possa ter sucesso”. 

 “.....” 

 “Haverá um significado deixado no desafio, mas mesmo com isso, ele poderia apenas ter 

obtido uma missão difícil por sorte. A Igreja Embinyu? Ela é uma enorme força não identificada”. 

 Lee Jin Gun bufou enquanto ele impiedosamente interpretava o jogador Weed.  

 “Hmph! Além disso, ele é um escultor. Suas habilidades podem ser reconhecidas no campo 

das esculturas, mas lhe falta experiência de aventureiros e ele não terá a capacidade também. O 

fracasso é definitivo”. 

 Elas foram palavras picantes com o seu orgulho como um aventureiro e um jogador de 

classificação bem conhecida no Continente de Versalhes. Lee Jin Gun foi tão intolerante, que ele 

sequer poderia imaginar uma outra pessoa se não ele mesmo tendo sucesso na missão. 

 “Oh nossa. Você realmente acha isso?” 

 Shin Hye Min riu alegremente. 

 Normalmente, ela chamaria um intervalo e lhe daria uma dura bronca por ter sido um baixo-

astral na transmissão. Falar de uma forma crítica na introdução não decepcionava os 

telespectadores e poderia ter um efeito dramático se a missão tivesse sucesso.  

 No entanto, Lee Jin Gun tinha magnificamente jogado um balde de água fria no programa. 

Se os telespectadores ouvissem as suas palavras e decidissem que a missão falharia 

completamente, a razão deles para assistirem o programa também desapareceria! 

 Mesmo que Lee Jin Gun não tenha sido informado do Power of the Deliverer (NT = Nota 

barafael: Poder do Salvador) que Weed tinha usado porque ele era um convidado, isso ainda não 

era bom. Para a seleção do elenco falhar em tal transmissão importante, isso não poderia ser nada 

além de um enorme desastre. 

 Porém, Shin Hye Min conteve o riso dela. Em pouco tempo ele seria nocauteado com a 

surpresa! 

 Shin Hye Min não podia esquecer sobre como ele havia menosprezado os arqueiros e 

rangers na última transmissão. 

 

Arqueiros? É um bom trabalho para pessoas covardes, uma vez que eles podem matar o 

monstro antes que ele chegue perto. Eles estão em um padrão diferente dos 

aventureiros, que saltam em lugares com perigos desconhecidos. 

 

 Shin Hye Min estava convicta em repartir a retaliação em nome dos arqueiros e rangers! 



 Essa era uma transmissão cheia de segundas intenções, mas mesmo ela estava 

extremamente curiosa sobre como a missão de guerra de Weed iria. O vídeo em tempo real de 

Weed estava sendo levado e editado pelas melhores habilidades do departamento de produção. Já 

que ela estava seguindo a transmissão editada e comentando, sem poder assistir à transmissão 

vivo a partir da cápsula, ela também queria ver o desenrolar da missão rapidamente. 
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