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CAPÍTULO 7 - O Tipo Ideal do Weed 

 

 Todeum, Reino dos Vampiros! 

 A habilidade de pintura de Yurin melhorava conforme ela pintava os vampiros. 

 “Como eles estão?” 

 “Muito bom. Linda dama, você gostaria de ir a um lugar quieto para um copo de vinho? Nós 

iremos ao meu castelo e nos envolveremos em cortinas escuras para evitar o brilho da luz do sol e, 

em seguida, teremos todo o tempo para nós mesmos até de manhã, dentro do meu caixão...” 

 “De jeito nenhum!”  

 Ela recusou friamente as seduções do vampiro. Ir junto dos vampiros poderia resultar em 

presas afiadas sendo cravadas em sua nuca. 

 ‘Parece que eu já passei através desse lugar também’. 

 Yurin decidiu concluir a sua jornada em Todeum. 

 Em Todeum, havia muitas pinturas criadas por grandes artistas. Havia muitas obras de 

mestres, as quais qualquer pintor gostaria de ver pelo menos uma vez, penduradas aqui e ali. 

Graças a isso, a habilidade de pintura de Yurin aumentou consideravelmente, mas ela queria viajar 

através do vasto continente. 

 “Devo ir para um lugar diferente?”  

 Yurin levantou-se de seu assento. 

 Com um chapéu de abas largas pressionado sobre a sua cabeça, ela arrumou o seu 

recipiente de tinta e o seu caderno de esboços. Em suas costas havia um grande pincel pendurado. 

 Nível 16. 

 Nesse nível, era impossível até mesmo proteger-se com armas boas. Este pincel era 

realmente apenas um ornamento que ela tinha arrancado a partir do tesouro dos vampiros. Sua 

amplitude era boa para a pintura e ele também tinha o efeito de atordoar monstros fracos, visto que 

era feito de Mithril! 

 Já que a durabilidade dele era alta o suficiente para seus fiapos não caírem, ele era bem 

útil. 

 “Bem, então onde eu devo ir?” 

 Yurin pintou grosseiramente uma imagem no chão. 

 A cena que ela pintou era da taverna onde Pale e os outros bebiam cerveja enquanto 

assistiam ao vídeo da batalha de Weed. Ela desenhou coisas como Pale e os membros do grupo, 

as mesas e as pessoas se reunindo, além do interior da taverna. (NT = Nota barafael: essa 

habilidade da Yurin é muito roubada, ela no nível 16 está indo pra Todeum e outras cidades de nível 

elevado). 

 Ao mover-se para uma área que ela nunca esteve antes, ela tinha que fazer uma descrição 

bastante precisa. Se houvesse mesmo a menor diferença no retrato, ela poderia acabar em um 

lugar completamente diferente. No entanto, quando ela se movia para um lugar com uma pessoa, 

ela tinha que desenhar a retrato da pessoa exatamente igual. 

 Se ela desenhasse grosseiramente os membros do grupo e a localização, ela poderia usar 

a sua habilidade Picture Teleportation (NT = Nota Antonio: Imagem de Teleporte). 

 Depois de desenhar o cenário da taverna, Yurin desenhou-se sentada em um assento vazio 

na mesa do grupo. Depois disso, ela estava sentada no bar. 

 “Kyaa. Um Rei Hydra apareceu!” 

 “Isto é incrível! Ele é realmente um escultor? O tamanho daquele monstro realmente não é 

normal”. 



 A taverna estava bastante barulhenta, era quase doloroso para os ouvidos a partir dos sons 

das pessoas pedindo cerveja e comida. Havia até mesmo um tumulto de torcedores barulhentos. 

 Embora Yurin tivesse aparecido subitamente, ninguém prestou atenção. 

 “Você veio rápido”. 

 “Você tem estado bem, irmã?” 

 Como esperado, Hwaryeong foi a primeira a cumprimentar Yurin. Com isso, Yurin 

cumprimentou Irene, Romuna e Surka, as quais ela não via há muito tempo. 

 “Então, você estava em Todeum até agora.... você deveria ter vindo mais cedo”. 

 “Havia muitas coisas que eu queria desenhar. Eu estava ocupada fazendo missões 

relacionadas ao desenho. Agora que eu vim, por favor me compre um monte de coisas saborosas, 

irmã”. 

 “Claro. Eu comprarei qualquer coisa para você”. (NT = Nota barafael: impressão minha ou a 

Yurin está se aproveitando da Hwaryeong?) 

 Hwaryeong e Yurin se davam muito bem. Elas conversaram bastante, mesmo enquanto 

assistiam ao vídeo de Weed. Em razão de Irene e Romuna também estarem conversando, não 

havia fim à conversa das meninas. 

 “Você mudou o seu equipamento?” 

 “Sim. A última roupa era muito reveladora, você sabe. Desta vez eu escolhi uma roupa 

elegante. O que você acha, não está ótima?” 

 “Ela é realmente linda. Onde você comprou esses brincos?” 

 “Eles foram derrubados por um monstro. Eles são dos Goblins, eles ficam bem em mim?” 

 “Eles ficam muito bem em você”. 

 Da’in igualmente se apresentou para Yurin primeiro: 

 “Eu sou a xamã do grupo... Da’in. Prazer em conhecê-la”. 

 “Prazer em conhece-la também, unni”. (NT = Nota barafael: unni é uma maneira amigável 

de se dirigir a uma mulher mais velha se você for uma mulher) 

 Da’in era muito tímida, mas por causa deles serem pessoas realmente boas, ela se abriu a 

eles rapidamente. (NT = Nota Antonio: ( °͡ ʖ͜ ͡°)) 

 Então, enquanto eles estavam conversando e assistindo ao vídeo da aventura, depois de 

trocar algumas poucas saudações, uma questão surgiu repentinamente da boca de Hwaryeong: 

 “Yurin, de que tipo de garota o seu irmão mais gosta?” 

 “O que?” 

 “Eu quero dizer… ele não tem nenhuma preferência em relação à personalidade, aparência 

ou coisas assim sobre uma mulher?” 

 “Você está me perguntando sobre o tipo ideal dele?” 

 “Sim. Você não sabe um monte de coisas sobre o seu irmão, visto que você é a sua irmã 

mais nova?” 

 Estava barulhento na taverna devido ao vídeo da batalha, mas a atenção das pessoas foi 

atraída à mesa onde Yurin estava sentada. 

 O tipo ideal de Weed, que nunca tinha demonstrado o menor interesse em mulheres. 

 “Eu não sei também”. 

 “Como não? Seu irmão não saiu com ninguém antes?” 

 Os olhos de Hwaryeong brilharam excepcionalmente. 

 “Não que eu saiba”. 

 “Entendo. Ainda, deve haver um tipo ideal que ele goste”. 

 “Eu meio que sei, mas não sei como explicar isso”. 



 “Por exemplo, que tal uma garota como eu?”  

 Hwaryeong abriu um sorriso brilhante enquanto perguntava. Ela, que ficou em primeiro lugar 

como a mais desejável para um encontro e para ser uma esposa em revistas mundialmente 

famosas!  

 Hwaryeong estava cheia de dignidade, charme e confiança. 

 Yurin balançou a sua cabeça ligeiramente se desculpando. 

 “A unni… provavelmente não é o tipo ideal do meu irmão”. 

 Hwaryeong rapidamente tornou-se melancólica e perguntou: 

 “Qual parte de mim é carecedora?” 

 O grupo ficou chocado. 

 Como ele poderia se atrever em não amar Hwaryeong? Que tipo de razão profunda poderia 

haver?! 

 Poderia ser uma história dolorosa do passado? Ou foi porque ele estava preocupado em ser 

varrido por um escândalo já que Hwaryeong era uma celebridade que estava no topo? 

 “Irmã, quantas roupas você compra em um ano?” 

 “Cerca de 50 ou mais. Eu também recebo um monte de roupas de meus patrocinadores”. 

 “Meu irmão odeia gastar dinheiro comprando roupas”. 

 Hwaryeong, que estava vestindo roupas de marca, sapatos de salto e perfumes de marca, 

nunca poderia se tornar o tipo ideal de Weed! 

 “Então, e sobre mim?”  

 Irene perguntou, sorrindo recatadamente. (NT = Nota Antonio: Bela, recatada e do lar… 

ashaushu; Nota barafael: kkkkkkk Irene é muito troll - http://i.imgur.com/jsAam5r.png - adoro ela) 

 Visto que ela havia se tornado amiga de Yurin através de sussurros no jogo, Irene perguntou 

em tom de brincadeira. 

 Pale e Zephyr silenciosamente concordaram. Nenhum homem poderia não gostar de Irene. 

Ela era dedicada, amável, feminina e tinha uma personalidade austera. Além disso, ela era muito 

bonita. 

 “Eu não acho que você é o tipo ideal dele também, unni.” 

 “Por que?” 

 “Ele não gostará do fato de que você, provavelmente, será enganada mais tarde por alguém 

em razão de sua natureza gentil”. 

 “.....!” 

 Romuna também perguntou: 

 “E sobre mim?” 

 “Já que a unni tem uma personalidade animada e firme.... mas por causa de suas 

prioridades....” 

 “O que há de errado com minhas prioridades?” 

 “Você é uma estudante de música. Meu irmão diz que ele não gosta disso porque tocar 

música gasta muito dinheiro”. 

 Um preconceito enraizado contra as belas artes! 

 Hwaryeong falou de forma emburrada: 

 “Será que ele tem um tipo ideal de mulher?” 

 “Na verdade, o meu irmão provavelmente nem sequer pensa sobre o seu tipo ideal. Eu 

realmente não sei sobre coisas como a preferência dele, mas funcionará com a mentalidade certa”. 

 “Uma mentalidade que ele goste, huh?” 

 Yurin olhou para Da’in e continuou: 

http://i.imgur.com/jsAam5r.png


 “Eu acho que Da’in unni é a mais próxima do tipo ideal do meu irmão”. 

 “Por quê?”  

 Da’in sorriu feliz. 

 Em algum momento no meio da caçada nas cavernas da Cidade do Céu, Lavias, Weed lhe 

havia dito: 

 

“Você é o meu tipo ideal”. 

 

 Eles tiveram muitas conversas nesse tempo e eles também conversaram sobre o tipo ideal. 

 “Eu realmente não sei se está tudo bem para mim perguntar...” 

 “Está tudo bem, pergunte”. 

 “Unni, como você administra o seu cabelo longo e liso? Você vai frequentemente ao salão?” 

 “Não. Meu cabelo é naturalmente do tipo fácil, então eu tenho deixado ele crescer por alguns 

anos”. (NT = Nota barafael: pisada na bola do manhwa ter retratado a Da’in de cabelo curto) 

 “Você não gosta de brincos, anéis e outros acessórios, certo?” 

 “Sim. Eu não uso coisas de metal, elas são incômodas”. 

 “Como eu pensei! Você também gosta de usar roupas modestamente, certo?” 

 “Eu compro elas na maior parte do supermercado. Somente as mercadorias que estão em 

promoção em fevereiro!” 

 O tipo ideal perfeito para Weed havia aparecido! (NT = Nota barafael: em outras palavras, 

uma mulher linda com a qual ele não precisaria gastar dinheiro kkkkk, Weed é um gênio). 

 Da’in também percebeu este fato enquanto respondia e a sua aparência mudou para uma 

pálida. Foi porque agora ela havia percebido porque Weed tinha dito que ela era muito legal, bem 

como o seu tipo ideal. 

 

*** 

 

 Juntos, Weed e os bárbaros assumiram o controle das muralhas na velocidade da luz. Os 

mortos-vivos já haviam entrado na fortaleza, de modo que as muralhas estavam vazias! 

 Weed tirou o High Elf Bow (NT = Nota barafael: Arco Élfico Superior) de Yerica. 

 “Spirit of the wind”. (NT = Nota Antonio: Espírito do Vento) 

 Auxiliado pelo Espírito do Vento, as flechas voaram e penetraram a cabeça de um Dark 

Knight (NT = Nota barafael: Cavaleiro das Trevas) em um piscar de olhos. 

 A Tribo Salmere exclamou: 

 “Vamos atirar flechas também!” 

 “Atirem até que as suas aljavas (NT = Nota barafael: https://pt.wikipedia.org/wiki/Aljava - é 

um nome de origem árabe utilizado para designar um compartimento/estojo usado para carregar 

flechas) estejam completamente vazias! Chegou a hora de nós caçadores agirmos!” 

 Os caçadores da Tribo Salmere tiraram os seus arcos e atiraram. Apesar de atirar duas ou 

três flechas de uma vez, cada tiro era perfeito! 

 Com flechas atiradas a partir de cima, eles estavam utilizando a vantagem do cerco do 

inimigo contra eles. Weed mirou implacavelmente apenas em direção aos Dark Knights. 

 

Você subjugou o Dark Knight Benson com uma flecha. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Aljava


Experiência foi adquirida. 

 

 O bombardeio de flechas fervilhou sobre os Dark Knights que estavam abaixo das muralhas. 

 Em um buffet, igualmente, a sua mão primeiro irá em direção às comidas mais gostosas. 

 “Carne de porco assada e bulgogi (NT = Nota barafael: carne marinada e grelhada em molho 

de soja, alho picado, semente de gergelim e servido com verduras) têm a obrigação de estar em 

um buffet de carne!” 

 Você tinha que preencher o seu estômago com carne rapidamente cozida. Quando Weed 

recebia o seu salário, ele ia a um buffet de carne com a sua irmã. Eles só se levantavam depois de 

comer carne violentamente ao ponto de ficarem enjoados. 

 A saciedade que ele sentia quando a sua barriga estava tão cheia que era difícil de andar... 

não havia nada mais belo e tranquilo do que aquela memória. 

 As lembranças preciosas de Weed de sua adolescência. 

 “Há monstros em todo lugar!” 

 Esta situação o relembrava claramente a de um buffet. Atacando os inimigos cansados para 

aumentar a sua experiência e contribuição! 

 Já que os soldados normais nem mesmo valiam o valor das flechas, ele obstinadamente os 

evitou. Mesmo se Weed não os acertasse, as flechas da Tribo Salmere estavam caindo como chuva. 

 “Inimigos apareceram”. 

 “Nós precisamos parar as flechas…” 

 O exército da Igreja Embinyu queria retaliar contra Weed e a Tribo Salmere, mas eles não 

tiveram uma chance porque o exército de mortos-vivos estava superando eles. 

 No topo das muralhas, naturalmente vantajosas, eles atiraram flechas sobre a cabeça dos 

mortos-vivos, os quais, involuntariamente, protegiam as tropas de Weed enquanto lutavam. Assim, 

devido a inesperada tempestade de flechas, os soldados da Igreja Embinyu continuaram tomando 

dano contínuo. 

 Os soldados mortos imediatamente reviveram como mortos-vivos, de modo que o número 

de mortos-vivos aumentou exponencialmente. Simultaneamente, o equilíbrio da batalha 

anteriormente, que estava alinhado de forma estreita, foi quebrado e o exército de mortos-vivos 

pressionou à frente. 

 Os guerreiros da Tribo Vejague batiam nos seus escudos com as suas espadas. 

 “Nós queremos lutar também”. 

 Weed assentiu solenemente com a cabeça. A situação atual não poderia ser resolvida 

apenas com flechas. Eles tinham que chegar a um fim quando o exército da Igreja Embinyu 

estivesse gravemente enfraquecido.  

 “Eu lhes darei uma centena de membros da Tribo Salmere. Por enquanto, vão para o interior 

do castelo com eles!” 

 “Interior do castelo?” 

 “Passem pelas muralhas e entrarem no castelo. Haverá provavelmente sacerdotes e magos 

da Igreja Embinyu lá. Matem eles!” 

 Usando a habilidade de observação que ele tinha aperfeiçoado ao esculpir, Weed estimou 

aproximadamente a estrutura da fortaleza. A Igreja Embinyu ainda era capaz de se segurar 

firmemente por causa da força fundamental de seus sacerdotes. Os soldados deles ganhavam força 

a partir da recuperação e da magia sagrada para lutarem. 

 O lugar de descanso deles tinha de ser invadido para que, em seguida, os soldados não 

fossem mais capazes de se curar e de tomar ataques venenosos a partir do Imoogi e dos mortos-

vivos, de modo que eles desmoronariam. 



 Havia provavelmente Dark Knights protegendo os sacerdotes, mas valia a pena acreditar na 

Tribo Vejague. 

 “Mas nós não sabemos onde os magos e sacerdotes estão”. 

 “As habilidades de perseguição da Tribo Salmere ajudarão vocês. Yellowy, você siga com 

eles também”. 

 O comando de Weed considerava até mesmo as especialidades das três tribos. 

 “Yellowy, abra um caminho a partir da frente de batalha”. 

 MOOOOO! 

 Ele queria invocar o Death Knight (NT = Nota barafael: Cavaleiro da Morte) Van Hawk e 

confiar o comando a ele, mas ele não poderia chama-lo enquanto Balkan Demoph estivesse por 

perto. Ele não poderia usar bens roubados em frente de seu dono original. Além disso, se Van Hawk 

tentasse ir embora com Balkan isso não seria nada além de uma enorme perda para Weed. 

 “Obrigado por deixar isso conosco”. 

 “Nós entraremos”. 

 Os caçadores e guerreiros das Tribo Salmere e Vejague correram a partir das muralhas com 

Yellowy e entraram no castelo. 

 O olhar de Yellowy! 

 As antigas pinturas, decorações e móveis dentro do castelo estavam em chamas. Um grupo 

de guardas e fanáticos estava pulverizando água para apagar o fogo. 

 MOOOOO. 

 Os olhos antes ingênuos de Yellowy estavam agora cheios de raiva, ressentimento e 

desagrado. 

 Algumas pessoas eram tão pobres que eles sequer tinham um barraco para protegê-los da 

chuva, mas os seguidores da Igreja Embinyu construíram e viviam nesse grande e magnifico 

castelo! Agora com olhos violentos, Yellowy golpeava o chão (NT = Nota barafael: kkkkkk olha a 

vaca invejosa aí kkkk).  

 A velocidade de batalha do enfurecido Yellowy aumentou muito além da de um cavalo de 

batalha. Na realidade, para uma capacidade adquirida em um nível bastante elevado, havia 

realmente apenas velocidade e resistência implacáveis! 

 *Thud thud thud thud thud thud thud!* (NT = Nota barafael: som pesado) 

 Yellowy investiu através do corredor envolto em chamas e cercado por obras de arte. 

 “É uma VACA LOUCA!” 

 “Para coisas como vacas entrarem em nosso templo! Apressem-se e o abatam!” 

 “Nós devemos sacrifica-lo”. 

 Yellowy colidiu com a sua cabeça nos fanáticos e guardas que o estavam repelindo com 

lanças. Ele lutou ao jogar o peso em seu ataque. 

 MOOOOO! 

 Yellowy mugiu enquanto abria um caminho. 

 Enquanto estava no estado de vaca louca, era como se ele tivesse perdido a sua visão e 

estivesse apenas investindo enquanto colidia com qualquer coisa que ele via. Ele jogou a sua 

cabeça para cima, chutou para o lado, chutou ao redor e até mesmo deu coices com as suas patas 

traseiras, demostrando o incrível poder de ataque de um touro! 

 Ele lutou tão bem que era difícil acreditar que ele era o dócil Yellowy. Depois de se separar 

de Weed, a timidez de Yellowy tinha desaparecido completamente. 

 Parte das Tribos Vejague e Salmere foram capazes de aproveitar a oportunidade e 

facilmente passar pelos fanáticos. 



 Mesmo se eles morressem, os soldados da Igreja Embinyu eram revividos como mortos-

vivos por causa da magia Dark Rule (NT = Nota barafael: Domínio das Trevas). Já que eles tinham 

que superar os mortos-vivos também, levou um tempo considerável para eles avançarem. 

 Em razão de Balkan, Feylord, Rei Hydra e o Black Imoogi estarem todos engajados em uma 

batalha feroz no centro da fortaleza, tremores nas paredes do castelo ocasionados a partir das 

explosões aconteciam frequentemente. 

 Em lugares que tinham sido esvaziados, os caçadores da Tribo Salmere montaram 

armadilhas. Os soldados da Igreja Embinyu que se moviam através dos salões ou que realizavam 

perseguições tomaram uma grande quantidade de dano a partir das armadilhas. O bom uso das 

habilidades de montagem de armadilhas da Tribo Salmere estava sendo utilizado em todo o castelo. 

 A Tribo Salmere descobriu a sala de descanso dos sacerdotes. 

 “É uma invasão inimiga”. 

 Os sacerdotes, Dark Knights e soldados resistiram, mas os guerreiros da Tribo Vejague os 

eliminaram, mesmo enquanto tomavam grande dano. 

 O número de Dark Knights foi reduzido enormemente e, acima de tudo, a magia sagrada 

dos sacerdotes não existia mais. Faltava força para os cavaleiros até mesmo para levantarem os 

seus escudos, ficando, desta forma, impotentes contra o ataque de flechas de longo alcance. 

 Eles foram capazes de terminar com eles através do ataque de flechas da tribo Salmere e 

da investida corajosa da Tribo Vejague. 

 Com o abate de mais de 200 sacerdotes da Igreja Embinyu, ela já não tinha mais forças de 

reservas. 

 

*** 

 

 Enquanto colhia os excelentes resultados, Weed e os bárbaros dispararam contra as tropas 

da Igreja Embinyu. 

 O exército de mortos-vivos, recém aumentado, estava correndo para o centro do castelo. Os 

esqueletos e Death Knights correram em velocidade máxima. 

 “Parece que nós iremos contra Balkan”. 

 Balkan, Rei Hydra, Imoogi e Feylord estavam lutando ferozmente no centro do castelo. Ao 

comando de Balkan, os mortos-vivos se jogaram sobre o Rei Hydra, Imoogi e Feylord.  

 Houve momentos em que um lado continuaria na defensiva, mas a vitória não veio 

facilmente. Balkan, Imoogi e o Rei Hydra se recuperavam muito rapidamente mesmo se eles fossem 

machucados. Suas vidas e defesa também eram altas. 

 A barreira sagrada do Sumo Sacerdote Feylord neutralizava a maioria dos ataques. Mesmo 

as magias de Balkan e Imoogi eram neutralizadas. Os mortos-vivos não podiam sequer se 

aproximar dele. 

 Era difícil de se concentrar porque o Rei Hydra estendia as suas cabeças e atacava em 

todas as direções. 

 “Não haverá fim se isso continuar desta forma”. 

 Weed pensou que era o momento de fazer uma decisão. O ponto fraco da batalha dividida 

em quatro partes era que mesmo se um lado se enfraquecesse, era difícil finaliza-lo porque os 

ataques seriam apenas concentrados no outro lado. 

 “Não há tempo. Se isso continuar por mais tempo, eu não saberei quem cairá primeiro. 

Feylord não durará muito tempo, mas se Balkan ganhar ou o Imoogi for deixado, será realmente 

difícil livrar-se deles”. 

 Era muito complicado lutar contra o exército de mortos-vivos, contra o monstro aéreo e 

invocador de magias Imoogi ou contra a elevada vida do Rei Hydra. 



 Com as asas de Imoogi quebradas, essa era sua chance.  

 Weed pegou a Copper Plate of Rest (NT = Nota Antonio: Placa de Cobre do Descanso 

Eterno). 

 “Deeeeeath Seeentence!” (NT = Nota Antonio: Sentença de Morte) 

 Uma energia escura se reuniu em torno da placa de cobre oxidada, quebrada e rachada e 

se dirigiu para dentro da fortaleza. 

 A durabilidade estava baixa, de modo que ela não podia ser usada muitas vezes. 

 Weed lançou sentenças iguais sobre o Rei Hydra, o Sumo Sacerdote Feylord, Lich Balkan 

e Black Imoogi. Um estigma negro e vermelho foi gravado sobre as testas de todos eles. 

 

Você subscreveu a sentença de morte sobre o Rei Hydra. Recuperação de vida e 

regeneração corporal foram seladas por um dia. 

 

Você subscreveu a sentença de morte sobre o Sumo Sacerdote Feylord. Ele não pode 

recuperar vida, mana e estamina por um dia. 

 

A capacidade de sugar vida e mana do Lich Balkan Demoph foi selada por um dia. 

 

A recuperação de vida e mana do Imoogi Freykis não funcionará por um dia. 

 

A Placa de Cobre do Descanso Eterno tem 4 de durabilidade sobrando. 

 

 A Sentença de Morte aplica restrições críticas sobre as criaturas! Em retorno, a Placa de 

Cobre do Descanso Eterno estava à beira da ruptura. 

 Weed usou a Placa de Cobre do Descanso Eterno novamente: 

 “Mortos corrompidos, sigam o seu verdadeiro mestre!” 

 Os espíritos demoníacos, que tinham se tornado fantoches da Igreja Embinyu e estavam 

lutando contra os mortos-vivos e contra o Rei Hydra, se rebelaram e não ouviram mais Feylord.  

 Weed usou a Placa de Cobre do Descanso Eterno para atacar os soldados da Igreja 

Embinyu que estavam protegendo a área ao redor de Feylord. 

 

A Placa de Cobre do Descanso Eterno tem 3 de durabilidade sobrando. 

 

 Com as marcas vermelhas escuras sobre Imoogi, Rei Hydra e Lich Balkan, eles foram 

forçados a tomar danos graves. 

 A interminável absorção de vida e mana do Lich Balkan havia parado, então ele já não podia 

lançar ataques mágicos quase que infinitamente. 



 O maior golpe foi provavelmente sobre o Rei Hydra. Ele moveu as suas nove cabeças para 

devorar seus alvos e cuspiu veneno, mas o seu grande corpo estava quase imóvel, portanto ele 

estava tomando muitos ataques. Ele se curava rapidamente quando os soldados da Igreja Embinyu 

e os mortos-vivos o esfaqueavam ou o cortavam com lâminas, mas agora ele não podia se recuperar 

mais. 

 KUAAAAAAAAA! 

 O grito do Rei Hydra ecoou estridentemente por toda a fortaleza. 

 Com os espíritos demoníacos convertidos, uma batalha majestosa onde amigo ou inimigo 

eram indistinguíveis estava se desdobrando dentro da fortaleza. 

 

*** 

 

 “É um sucesso”. 

 Sempre que ele usava a Placa de Cobre do Descanso Eterno, Weed não podia conter o seu 

nervosismo. Já que ela estava a ponto de quebrar, a placa de cobre podia ser um item defeituoso. 

Havia mais do que um ou dois itens falsificados ou defeituosos que pareciam estar bem pelo lado 

de fora, mas que tinham interiores inacreditáveis. 

 Ele temia que a placa quebrasse antes mesmo dele tentar usá-la, contudo não havia nada 

o que ele poderia fazer! 

 “Como esperado, eu tenho que usá-la cuidadosamente”. 

 Ele só se sentiu aliviado depois que ele usou a Placa de Cobre do Descanso Eterno. No 

entanto, o descuido era proibido! 

 Uma grande criatura corria freneticamente enquanto destruía as torres da fortaleza, era o 

Rei Hydra. Ele estava indo atacar Weed depois de descobrir que ele era o cabeça por trás de todo 

esse fiasco. 

 “EU MATAREI VOCÊ”. 

 Com mortos-vivos se pendurando nele, o Rei Hydra estava vindo a ele com uma força 

incrível. 

 Weed estalou a sua língua. A avaliação do que ele poderia ganhar tinha caído 

consideravelmente num piscar de olhos. 

 “Será difícil conseguir o preço máximo para o couro”. 

 O Rei Hydra tinha apenas 5 cabeças restando e o corpo inteiro também estava crivado com 

feridas. Depois de perder a sua capacidade regenerativa, de ter sido mordido por Imoogi e de ter 

recebido uma maldição de Balkan, ele não estava em sua melhor forma. 

 O monstro colossal estava perto da morte. 

 Em comparação, Weed, Bingryong e as Fênix estavam vivos e bem, assim como cerca de 

5.700 bárbaros também estavam vivos. 

 Weed levantou a sua mão. 

 “Ataque de flechas!” 

 A tribo Salmere atirou flechas em direção ao Rei Hydra. A força de penetração das flechas 

pontiagudas aumentou à medida que elas caíam em espiral. 

 KYAAAAAAA! 

 O Rei Hydra gritou enquanto era atingido por milhares de flechas. 

 Weed finalmente declarou: 

 “Eu já desisti de conseguir até mesmo um preço de segunda mão para você”. 

 O couro do Rei Hydra era pesado e espesso. Mesmo assim, em razão da sua preciosidade, 

ele não era frequentemente usado para fazer armaduras. Os sacerdotes, xamãs elementais, 



convocadores e magos não poderiam vestir o couro pesado do Rei Hydra enquanto estivessem 

lutando. A defesa também era baixa em comparação com uma armadura de placa de aço misturada 

com mithril, de modo que ele não era um material fácil de se vender. 

 “Na melhor das hipóteses, este material é útil apenas para fazer meias de inverno. Todos, 

ataquem!”  

 Weed deu um comando violento. 

 Bingryong imediatamente sobrevoou e mordeu o pescoço do Rei Hydra. Um corpo maciço 

de centenas de metros de comprimento! 

 Bingryong, que havia sido esculpido a partir de um pedaço bruto de gelo formado ao se 

reunir gelo e neve, bloqueou a investida do Rei Hydra com sua massa pesada. 

 A Tribo Salmere atirava flechas, a Tribo Vejague brandia suas lâminas após o retorno de 

sua tarefa e os Lekiye usaram magia para derrubar o Rei Hydra. 

 “Selvagens! E pensar que insetos como vocês se atreveriam!” 

 Apesar disso, o Rei Hydra saltou ao redor corajosamente. 

 Mesmo enquanto estava entrelaçado com Bingryong, ele lançou a sua cauda enquanto as 

cabeças dispararam para a frente e devoravam os bárbaros. Ele até mesmo envolveu o corpo de 

Bingryong com suas cabeças e o pressionou. 

 O Rei Hydra não era um chefe de nível elevado por nada. Ele estava bem acima do nível 

500 e se manteve na luta contra Imoogi, contra as maldições de Balkan e contra os ataques da 

Igreja Embinyu. 

 Weed esperou um pouco. 

 ‘Apesar de resistir desta forma, não demorará muito até que ele morra’. 

 Por enquanto, Weed pegou o High Elf Bow e apenas atirou flechas. 

 O Rei Hydra era um trampolim para o seu objetivo e, em razão de haver um monte de 

inimigos contra os quais ele deveria lutar, ele não julgou necessário usar toda a sua energia aqui. 

 Embora ele tivesse a habilidade Power to Reject Death (NT = Nota Antonio: O Poder Para 

Negar a Morte), ele queria agir de forma segura porque a habilidade apenas era válida para um uso. 

 Ele só tinha que esperar o Rei Hydra se matar a partir da exaustão! 

 Mais de 100 membros da Tribo Vejague tinham sido devorados. 

 “Algo como você não pode me matar!” 

 O Rei Hydra rugia ferozmente. Ele abriu as suas cinco bocas e gritou em direção aos céus. 

 Apesar dele ter sido perfurado com milhares de flechas ao ponto de se assemelhar a um 

porco-espinho e de suas feridas estarem ficando maiores e maiores, ele se recusou a morrer. 

 “Então aquilo era … realmente verdade?” 

 Weed estalou a sua língua conforme ele permanecia diante de um monstro majestoso que 

não cairia. 

 A Lenda do Rei Hydra. De acordo com os registros do Continente de Versalhes, o Rei Hydra 

nunca morreria até que suas nove cabeças fossem decapitadas. 

 Agora, eles precisavam decapitar as cinco cabeças remanescente. 

 “Mas há um limite para a vitalidade do Rei Hydra”. 

 Suas cabeças decapitadas não iriam se regenerar apenas porque ele rugiu o seu grito de 

morte. Embora seria extremamente difícil cortar todas as 9 cabeças, isso não era impossível. (NT= 

Nota Antonio: Ainda mais para o Deus da Guerra Weed, preferido de Tyr, o Deus do combate) 

 Weed abriu as suas Wings of Light (NT = Nota Antonio: Asas de Luz) e voou em direção ao 

Rei Hydra. 

 KYAO! 



 O Rei Hydra esticou a sua cabeça. Ele abriu a sua boca e dentes grossos, que poderiam 

triturar ferro, ficaram visíveis. Rochas derreteriam a partir de uma gota de sua saliva. Qualquer um 

que fosse engolido por este monstro enfrentaria a morte. 

 “Seja cuidadoso mestre!” 

 Bingryong estava mantendo o Rei Hydra no chão, de modo que ele não seria capaz de ajudar 

Weed se ele enfrentasse qualquer problema. 

 “Mestre, é perigoso”. 

 “Esquive!” 

 “Nós estamos indo ajuda-lo!” 

 “Mestre, volte!” 

 O comprometimento das Fênix foi mostrado. Todas elas estavam preocupadas com Weed. 

 As esculturas sabiam que Weed era alguém que as abusava, que tirava sarro delas e que 

pegava todos os despojos da batalha ao ponto de não deixar um único centavo!  

 A batalha travada contra a Igreja Embinyu exibiu um lado diferente dele para elas, mas ele 

quase perdeu a sua vida por causa do confronto direto (NT = Nota barafael: elas realmente 

acreditaram naquele teatro do Weed de se fazer de coitadinho para elas irem junto com ele?) 

 Talvez fosse inevitável por causa da vitalidade limitada ou da mana, mas todas as esculturas 

de Weed, com exceção de Bingryong, viam Weed como alguém que precisava ser protegido por 

elas. 

 ‘Esta é minha batalha’. 

 Weed recolheu as Wings of Light e caiu a partir do céu. 

 Ele desviou dos ataques do Rei Hydra e voou para o lado de uma das cabeças, que estava 

em direção das costas de Bingryong. 

 Kyaooooooo! 

 As cabeças do Rei Hydra estavam mirando Weed como víboras. As outras quatro cabeças 

irritadas dispararam em direção a Weed. 

 Enquanto Bingryong desdobrava as suas asas e tentava pará-lo, duas cabeças ainda 

ameaçavam Weed. 

 Weed se esquivou das cabeças por um fio de cabelo ao voar. 

 Não havia espaço para movimento relaxados e, por causa da proximidade, era impossível 

se mover deste modo sem prever os ataques. 

 “Bingryong, eu preciso que você faça algo por mim”. 

 Bingryong respondeu enquanto mordia o pescoço do Rei Hydra: 

 “O que você quer em um momento como este, mestre?” 

 “Vamos para as cabeças”. 

 “Então você se tornará o alvo dele, mestre”. 

 “Está tudo bem. Vamos, agora”. 

 Bingryong acreditava em Weed. Durante a batalha da Expedição do Norte, Bingryong não 

teria sido capaz de caçar e derrotar o Bone Dragon (NT = Nota Antonio: Dragão de Ossos) sem 

Weed. 

 Logo que as cabeças do Rei Hydra ficaram livres, com uma forte hostilidade, ele atacou 

Weed. Weed era a prioridade ao invés de Bingryong, que estava próximo a ele. 

 KUAAAA! 

 Os ataques do Rei Hydra eram ameaçadores e perigosos. 

 Weed se aproximou dele e evitou seus ataques eletrizantes. Ele voou abaixo de Bingryong 

e das pernas do Rei Hydra, bem como entre as axilas dele para evitar os golpes. 



 Quando ele terminou de evitar todos os ataques, os longos pescoços do Rei Hydra ficaram 

enrolados como se tivessem passado por uma máquina de lavar. 

 Weed recordou a sua experiência com o seu emprego de meio período na lavanderia. 

 As pessoas ignorantes que usavam brutalmente a lavagem automática para boas roupas no 

valor de mais de 100.000 Won (NT = Nota barafael: U$ 80,00 – cotação de maio de 2016)! Era um 

grande erro pensar que colocar detergente resolveria tudo! 

 “É melhor lavar a mão do que na lavanderia”. 

 Weed sentou-se sobre o pescoço do Rei Hydra e levantou a sua espada. 

 “Bênção!” 

 O anel do Sumo Sacerdote que ele estava usando cobriu seu corpo inteiro em luz. 

 

A bênção do Sumo Sacerdote foi usada. 

Capacidade física foi fortalecida por 20 minutos. 

 

 É uma duração breve, mas ele decidiu usá-la em um momento crítico. 

 A lendária espada que foi dito ter cortado um demônio inferior, a Ice Daemon (NT = Nota 

barafael: Demônio de Gelo), caiu e cortou a nuca da Hydra. 

 “Sword Kaiser!” (NT = Nota Antonio: Espada de Kaiser; Nota barafael: esta é a quinta forma 

da técnica imperial da espada sem forma; ela usa toda a mana de uma vez e, após isso, utiliza a 

vida do usuário) 

 A sua habilidade de ataque mais forte. 

 Weed usou a sua espada para cortar o pescoço emaranhado do Rei Hydra como se fosse 

um novelo de lã. 

 Entretanto, seu couro não rasgou com um único corte. 

 “Sword Kaiser!” 

 Usando ataques em um único ponto, ele golpeou com a sua espada como se estivesse 

cortando lenha com um machado. 

 “Não há lenha que não partirá depois de golpes contínuos!” 

 Weed não poupou nenhuma vida e mana em suas habilidades e atingiu o pescoço do Rei 

Hydra. 

 Enrolado com o enorme corpo de Bingryong, os pescoços do Rei Hydra foram cortados fora 

um por um enquanto bombeavam sangue azul. Ele não reviveu novamente. 

 O Rei Hydra caiu após as suas 9 cabeças terem sido cortadas. 

 

Nível aumentou. 

Nível aumentou. 

 

O monstro hostil e feroz Rei Hydra, que dominava os pântanos, foi para o descanso 

eterno. 

Por completar uma grande conquista, a fama aumentou em 350. 

 



Força aumentou em 3. 

Vitalidade aumentou em 10. 

 

 Ele tinha conseguido subir de nível duas vezes ao obter o golpe final sobre o extremamente 

ferido Rei Hydra. 

 É claro que Weed não se esqueceu sobre o que ele precisava fazer: pegar os despojos. 

 

Um grande cristal de safira foi adquirido. 

Um chapéu estranhamente formado por penas foi adquirido. 

A lança de Sophia foi adquirida. 

Um total de 3.140 moedas de ouro antigas foram obtidas. 

 

 1 ouro e 1 moeda de ouro são normalmente trocados na mesma proporção. No entanto, as 

antigas moedas seriam trocadas por muito mais. 

 “Os lucros não são ruins”. 

 Ele também deveria verificar os outros itens, mas a batalha ainda não havia terminado. 

 “Yellowy, venha aqui!” 

 Weed puxou a sua faca esculpir após chamar Yellowy. 

 *Chop chop chop* (NT = Nota barafael: som de talhar) 

 Ele usou as suas mãos para cortar cuidadosamente o Rei Hydra para pegar o seu couro. 

 Embora o couro tivesse um monte de arranhões, ele ainda podia colocá-lo de lado na 

esperança de que ele não iria revelar-se inútil. 

 Weed até mesmo fez questão de pegar a cabeça do Rei Hydra. 

 

A cabeça #1 decepada do Rei Hydra foi adquirida. 

 

 Cinco cabeças! 

 O corpo do monstro geralmente desaparece deixando apenas uma parte para trás, mas esta 

parte remanescente e intacta poderia ser pega. 

 Ele fez Yellowy arrastar o couro do Rei Hydra e suas enormes cabeças. 

 “Como esperado dos espólios de um grande monstro”. 

 Deve ser assim que um pescador deve se sentir quando ele captura uma baleia. 

 A história do velho homem que pescou uma baleia. 

 Havia até mesmo um famoso romance sobre um homem retornando à terra após enfrentar 

uma tempestade e perder a sua carne de baleia, devido aos tubarões. Era um conto tão lamentável 

que fez o mundo chorar com ele! 
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