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CAPÍTULO 8 - Comandante do Campo de Batalha 

 

 Weed, as tribos de selvagens, as Fênix e Bingryong fizeram uma pausa. 

 O plano original era buscar mais presas para ganhar pontos de contribuição e espólios. 

Entretanto, a estamina dos membros das Tribos Salmere e Vejague estava caindo e a Tribo Lekiye 

estava desmaiando a partir da exaustão mental, de modo que uma pausa era inevitável. 

 Weed segurava ataduras e corria ao redor tratando da Tribo Vejague. 

 “Primeiros socorros!” 

 Suas mãos fizeram o máximo para enfaixar firmemente as feridas. Isso não era porque ele 

era um santo devotado, mas preferencialmente para que o objetivo de os arrastar para o campo de 

batalha pudesse ser concluído. 

 Apesar disso, suas reservas de ervas estavam começando a acabar. Os guerreiros da Tribo 

Vejague eram do tamanho de montanhas e tinham grandes ferimentos, de modo que isso não podia 

ser evitado. 

 “Yellowy, estamos ficando sem ervas. Cuspa um pouco de saliva!” 

 A saliva espessa do touro foi usada em vez das ervas. 

 Depois de tratar as tropas desta forma, eles avançaram uma vez mais. 

 A luta entre Balkan, Imoogi e Feylord estava alcançando o seu estágio final. 

 “Kiyaaaaaaaoooo!” 

 “Eu lhe matarei e lhe transformarei em um Undead”. (NT = Nota Antonio: Morto vivo) 

 “Eu não perdoarei qualquer um de vocês que contaminaram o solo sagrado de Embinyu”. 

 Eles estavam travando uma batalha feroz com forte hostilidade contra seus oponentes. 

 O manto de Balkan foi rasgado, revelando completamente seu esqueleto. Ele era um 

monstro de alta classificação que tinha coberto o continente com sangue e cadáveres! No entanto, 

a sua força estava sendo limitada pela espada sagrada em seu peito e, por causa da Death 

Sentence (NT = Nota Antonio: Sentença de Morte), não era mais possível que ele absorvesse vida 

e mana. Poderia ser dito que a sua vida tinha se tornado, de fato, miserável. 

 “Mortos-vivos malignos, retornem ao lugar de seu descanso. Turn Undead!” (NT = Nota 

Antonio: Reversão de Morto-Vivo!; Nota barafael: “turn” quer dizer transformação, mas também 

pode significar voltar/volver no sentido de reverter – turn undead também é uma carta de contra-

ataque de clérigos no rpg dungeon & dragons) 

 Magia contra os mortos-vivos! Os sacerdotes da Igreja Embinyu focaram a magia Turn 

Undead sobre Balkan. 

 “Ainda não... Há trabalho a ser feito aqui. Há também muitos seres vivos”. 

 Balkan era o soberano dos mortos-vivos. Ele tentou erradicar a Igreja Embinyu enquanto 

comandava os mortos-vivos, mas eles resistiram teimosamente até o fim, por isso não foi fácil. Além 

disso, o Imoogi estava cuspindo magia, de modo que o dano no exército de mortos-vivos também 

foi grande.  

 Finalmente, um problema surgiu no corpo de Balkan. Uma luz brilhante irrompeu a partir da 

espada sagrada alojada em seu peito. 

 Craaaack! (NT = Nota barafael: rachadura) 

 Uma grande fenda se formou em seu crânio e a Death Aura (NT = Nota Antonio: Aura da 

Morte), que circundava o seu corpo, se tornou fina e enfraquecida. 

 “Está maldição de espada é…” 

 A espada sagrada estava inversamente absorvendo a mana de Balkan e o corpo dele foi 

envolvido em uma luz radiante como o sol. 



 “Isto… eu não posso continuar. No dia em que eu limpar a maldição desta espada, eu 

certamente terei a minha vingança”. 

 Deixando para trás palavras de ódio, nem Lich Balkan ou a espada sagrada permaneceram. 

Ele não foi completamente destruído, mas sim teve a sua convocação cancelada! Lich Balkan tinha 

retornado para a localização do receptáculo da força vital, onde a sua vida estava selada, pois ele 

não tinha mana sobrando para constituir seu corpo. 

 Os mortos-vivos ficaram visivelmente mais fracos quando Balkan desapareceu. 

 “Kuueell?” 

 Os zumbis esqueceram de encarar os inimigos e entraram em confusão. Uma parte dos 

esqueletos até mesmo retornou a serem pilhas de ossos. As auras dos Doom Knights (NT = Nota 

barafael: Cavaleiros do Juízo Final) também foram enfraquecidas, de modo que eles caíram como 

pedras a partir da magia de purificação dos sacerdotes da Igreja Embinyu. Deixando os fantasmas 

de lado, o exército inumerável de mortos-vivos estava vagando ao redor. 

 “É muito ruim que Balkan já tenha ido embora”. 

 Weed estalou a língua em lamentação. 

 Balkan, o líder da Legião Imortal, era de fato o negócio real. Ele tinha mostrado a eles uma 

incrível vista, demostrando que os mortos-vivos dignos de serem escritos na história do Continente 

de Versalhes teriam que estar no seu nível. 

 O exército de mortos-vivos que Balkan havia feito, precisava ser derrotado previamente a 

fim de ser possível caçá-lo, de modo que, para a maioria das guildas, ele era realmente um inimigo 

que eles não poderiam nem mesmo imaginar! 

 “A habilidade dele de lidar com os mortos-vivos é muito mais impressionante do que a do 

Lich Shire”. 

 Ele produziu mortos-vivos em massa de baixa classificação, fez eles lutarem e até mesmo 

auxiliou as habilidades deles. Se não fosse a Death Sentence e as restrições da espada sagrada 

cravada em seu peito, ele poderia ter capturado a fortaleza da Igreja Embinyu sozinho. 

 Uma oportunidade para caçar Balkan era muito escassa. Weed teria ganho mesmo se ele 

tivesse sacrificado todos os bárbaros extravagantes, por isso era lamentável que Balkan tivesse 

partido. 

 Mesmo com a partida de Balkan, a situação não parecia boa para Imoogi. Cravado de 

feridas, ele não podia nem mesmo voar devido as suas asas despedaçadas, além do fato de que 

os mortos-vivos e os Dark Knights (NT = Nota barafael: Cavaleiros das Trevas) estavam brandindo 

as suas espadas contra ele. Com seus movimentos restritos, havia até mesmo uma guerra sendo 

travada entre os mortos-vivos e os Dark Knights no topo das costas do Imoogi. 

 Realmente, era difícil a situação da Igreja Embinyu ser pior do que esta. 

 Não havia nem mesmo uma dúzia de sacerdotes sobrando e menos do que 100 Dark Knights 

foram deixados para mal bloquear o exército de mortos-vivos! Era graças ao Sumo Sacerdote 

Feylord, que estava emitindo poder divino e empurrando o exército de mortos-vivos para trás, que 

eles foram capazes de suportar. 

 Balkan, que partiu e abandonou o exército de mortos-vivos; o Imoogi ferido e ofegante, que 

reservou a sua força para ofegantemente economizar um pouco de vida; e a Igreja Embinyu, que 

estava tentando expulsar os invasores. 

 Este era o lugar onde Weed arrastou os selvagens e esculpiu formas de vida. 

 “Líder!” 

 “Ele é o humano medíocre que invocou Balkan Demoph aqui?” 

 “Você é culpado que trouxe todos esses monstros aqui!” 

 O representante dos mortos-vivos era um dentre os Doom Knights. 



 Weed recebeu a punição violenta a partir dos três grupos. No entanto, ele estendeu seus 

ombros e falou tendenciosamente: 

 “Por via de regra, o cara popular recebe observações maliciosas”. 

 Seu senso infundado de inocência! 

 Weed disse para o Imoogi: 

 “Se você fosse mais forte, você teria sido capaz de matar todos esses inimigos 

desagradáveis. Certo?” 

 “.....” 

 Em seguida, ele falou para os Doom Knights: 

 “Quem disse para ele aparecer com uma espada em seu peito? Mesmo Balkan teve a sua 

convocação cancelada porque ele era fraco”. 

 E, posteriormente, para Feylord: 

 “Eu era originalmente seu inimigo. Quem é você para se ressentir e para quem você acha 

que está se queixando?” 

 Tais declarações egocêntricas e auto justificações sem fim! 

 “A história só se lembra do vencedor. Ela nem mesmo se preocupa com as desculpas 

covardes dos perdedores. Não é isso, Bingryong?” 

 “As palavras do mestre são verdadeiras”. 

 Bingryong, o qual era tão dissimulado quanto Weed! 

 “O forte não é aquele que ganha. O vencedor é aquele que é forte”. 

 “Você é, de fato, nosso Mestre”. 

 “Esperto”. 

 Weed atraiu respostas positivas de Bingryong e das Fênix ao citar os provérbios que ele 

tinha adquirido. 

 Ainda havia uma duração de mais 10 horas restantes sobre a Death Sentence. Todavia, não 

havia nada de bom em ficar arrastando o tempo! 

 Com a remanescência do exército de mortos-vivos de Balkan na casa dos milhares, além 

dos sacerdotes da Igreja Embinyu, Feylord e até mesmo o Imoogi, a batalha ainda não estava 

concluída. 

 “Eliminem a existência deles!” 

 Assim que Weed anunciou o início da batalha, Bingryong abriu a sua boca amplamente. O 

Ice Breath (NT = Nota Antonio: Sopro de Gelo) foi lançado à medida que ele expelia o fôlego que 

ele estava segurando, tudo de uma vez só! 

 O sopro de uma cor branca pura foi em direção ao local onde Imoogi e os mortos-vivos 

estavam reunidos. 

 Ao pisar sobre a terra, os mortos-vivos congelaram no local. O Imoogi cobriu seu corpo com 

a asa que ele tinha sobrando para bloquear o ataque, mas os mortos-vivos não conseguiram resistir 

e se tornaram pedaços de gelo. Os mortos-vivos que estavam fora do alcance do sopro investiram 

contra eles. 

 “Bloqueiem eles!” 

 Os guerreiros da Tribo Vejague passaram para a defensiva, balançando as suas 

machadinhas e martelos. Eles destruíram os ossos dos esqueletos e massacraram os zumbis. 

 A magia Dark Rule (NT = Nota Antonio: Domínio das Trevas) foi cancelada com o 

cancelamento da invocação de Balkan, de modo que o exército de mortos-vivos não cresceu mais. 

 “Invocar Death Knight, Van Hawk!” 

 Por fim, o Death Knight apareceu em uma fumaça misteriosa. 

 “Há… muitos inimigos contra os quais vale a pena lutar aqui”. 



 “Então lute!” 

 O Death Knight travou a sua batalha enquanto lutava a par de igualdade com cinco Doom 

Knights. 

 

*** 

 

 Seguindo o momento quando as cabeças do Rei Hydra foram cortadas foras, havia uma 

atmosfera alegre na KMC Mídia. 

 “Urra!” 

 “Ele realmente fez isso!” 

 Enquanto observava a transmissão do vídeo em tempo real, o diretor Kang ficou tão 

satisfeito como se fosse ele mesmo tivesse feito tal ato incrível. 

 O conteúdo da transmissão havia mostrado Weed criando esculturas sobre as margens do 

Rio das Lamentações e a parte em que Weed levou os Guardian Knights (NT = Nota barafael: 

Cavaleiros Guardiões) para interferir com o ritual da Igreja Embinyu. 

 Com o aparecimento de Bingyong, o índice de audiência já havia ultrapassado o último 

recorde de 27.3%. Os fóruns de Royal Road estavam flutuando com perguntas sobre o escultor. 

Devido à aparição de Bingryong, havia também centenas de questões relacionadas com a conexão 

do escultor Weed com o God of War Weed! 

 “Agora, tudo o que resta fazer é ele acabar com os monstros remanescentes”. 

 O Sumo Sacerdote Feylord sozinho era um monstro de alta classificação, então ele não 

estava em posição de ser descuidado! Já que o exército de mortos-vivos e o Imoogi ainda estavam 

lá, a batalha ainda não tinha acabado. 

 

*** 

 

 Weed ficou mais cauteloso com os sacerdotes da Igreja Embinyu. 

 “Feylord não se recuperará, mas isso ainda será perigoso se aqueles sacerdotes 

recuperarem as suas forças!” 

 A Death Sentence apenas afetou o Sumo Sacerdote Feylord. Os Dark Knights e os 

sacerdotes poderiam retornar aos seus estados normais com o passar do tempo. 

 “Eles devem ser subjugados”. 

 A fim de atacar a Igreja Embinyu, os mortos-vivos invasores tinham de ser exterminados. 

 “Tribo Vejague, assuma a liderança! Tribo Salmere, entre em posição no centro! Tribo Lekiye 

ficará em espera na retaguarda!” 

 Seguindo o Lion Roar (NT = Nota Antonio: Rugido do Leão) de Weed, os bárbaros 

rapidamente entraram em formação para investir. Ele traria as três tribos juntas para usá-las na 

batalha. 

 Era inconveniente para as tribos aliadas realizarem um cerco na fortaleza e a união tinha 

tomado muito dano. Já que eles não tinham sacerdotes ou clérigos, as tribos aliadas tinham 

basicamente apenas se recuperado com itens consumíveis. 

 Entretanto, em um terreno que estava cheio de destroços quebrados a partir da batalha 

furiosa entre o Rei Hydra e Imoogi, como agora, as três tribos se tornaram uma coligação com uma 

eficiência ideal. 

 “Ataquem com feitiços e flechas. Ataquem!” 



 As flechas da Tribo Salmere e os feitiços da Tribo Lekiye foram atirados no grupo de mortos-

vivos. Quando a formação deles se espalhou, a Tribo Vejague avançou passo a passo. Os mortos-

vivos correram sem medo, mas a tribo resistiu firmemente como um muro de aço. 

 O olhar afiado de Weed examinou todo o campo de batalha. 

 “Capturem o terreno elevado primeiro. Tribo Salmere, dispare uma saraivada de flechas no 

cume à sua direita!” 

 Após um ataque concentrado de flechas, a Tribo Vejague aproveitou a área. Eles ocuparam 

o terreno favoravelmente e construíram a linha de defesa deles enquanto caçavam os mortos-vivos. 

 “A unidade Serpic lidera, retrocedam depois de 20 passos!” 

 Ao invés de pressionar os mortos-vivos ainda mais, Weed fez o grupo inteiro de bárbaros se 

virar como uma engrenagem. 

 “Tribo Vejague, entrem em formação. Tribo Salmere, fiquem na frente. Bombardeiem! Tribo 

Salmere, virem à direita e Tribo Lekiye, ataquem com feitiços. Assim que o ataque mágico acabar, 

Tribo Vejague, invistam como uma unidade!” 

 Conforme ele ordenava suavemente investidas e recuos, o exército inteiro estava vivo como 

um organismo. A unidade inteira girava e se adaptava ao terreno e rapidamente ocuparam o terreno 

elevado e se movimentaram. Essa era uma tática de engrenagem baseada em estamina e 

mobilidade. 

 O exército de mortos-vivos, que havia perdido seu comandante, foi abatido horrivelmente 

pelos ataques violentos das flechas e feitiços, assim como os ataques a partir dos machados da 

Tribo Vejague. 

 Embora essa tática parecesse ser comum para reduzir o número de sacrifícios tanto quanto 

possível, os resultados mostraram o seu poder escondido, terrível e destrutivo. 

 Se os mortos-vivos tivessem emoções, eles teriam sido levados a um estado de pânico e 

sofrido um dano adicional imenso. 

 “Nós podemos ganhar”. 

 “Nós seremos vitoriosos!” 

 A moral da unidade de bárbaros liderada por Weed atingiu o seu pico. 

 “Fênix e Bingryong, ataquem o flanco esquerdo!” 

 Em lugares onde os mortos-vivos se reuniram, Bingryong e as Fênix ativamente espalharam 

os inimigos. O papel deles de separar os inimigos assegurava que os mortos-vivos ficassem 

distraídos. A partida de Balkan tirou a direção organizada dos mortos-vivos, deixando-os 

irremediavelmente encurralados. 

 Neste momento, a unidade bárbara liderada por Weed aparentava ser uma unidade do mais 

alto calibre. 

 “Tropas, dividir!” 

 Os bárbaros tinham baixa inteligência, mas a eficiência de aprendizado militar deles era 

considerável, de modo que eles descobriram o que precisava ser feito mais rápido do que soldados 

regulares e cumpriam as suas funções. 

 Weed dividiu as suas tropas em três engrenagens e lutou contra os mortos-vivos. As três 

engrenagens construíram lacunas à medida que elas cruzavam umas com as outras e quando os 

mortos-vivos eram presos nessas lacunas, eles eram esmagados. 

 “Kiyooooo!” 

 “Doom Knights, avancem!” 

 Com os Doom Knights na parte dianteira, os mortos-vivos pressionaram. 

 A unidade da Tribo Vejague, que logo tinha atingido o seu objetivo ao avançar sob os 

ataques concentrados de flechas e feitiços, tinha recuado. 



 Presos dentro do vício das engrenagens, a frente e as laterais do exército dos mortos-vivos 

sofreram intensos ataques e tiveram as suas forças esgotadas. 

 Os guerreiros da Tribo Vejague evitaram a batalha nas linhas de frente e guardaram a sua 

estamina. Quando eles avistavam aberturas no exército dos mortos-vivos, eles tiveram 

oportunidades de colher fama por sua bravura. 

 Uma estratégia que maximizava as vantagens de manter a distância, o terreno, a 

concentração de poder de fogo e ao dispersar a defesa dos inimigos! 

 O grupo de mortos-vivos desapareceu em um instante. 

 “Um caminho foi aberto! Vamos lá!” 

 Weed correu entre os mortos-vivos com Yellowy. O objetivo era o Sumo Sacerdote Feylord! 

 Bingryong e as Fênix vigiavam ele de cima e 400 membros da Tribo Vejague romperam a 

formação de engrenagem para formar o grupo tempestuoso. 

 Divididos em grupos pequenos, o grupo de mortos-vivos já não podia mais apresentar uma 

ameaça. No entanto, enquanto eles lutavam contra os mortos-vivos, os sacerdotes teriam se 

recuperado consideravelmente. Weed não podia deixar de ficar impaciente. 

 ‘Ainda há muitos Dark Knights sobrando’. 

 Havia alguns poucos Dark Knights para os sacerdotes tirarem o máximo de proveito de sua 

bênção única ou cura. Weed calculou que ele poderia deixar os sacerdotes para a Tribo Vejague. 

 Os Dark Knights foram avistados. 

 “Tribo Salmere, ataque de flechas! Tribo Lekiye, de suporte a eles!”  

 O Lion Roar de Weed irrompeu como um trovão. 

 As flechas atiradas pela Tribo Salmere caíram como chuva sobre o lugar onde os Dark 

Knights estavam bloqueando. Os encantos e feitiços de fogo da Tribo Lekiye também foram 

lançados em direção aos sacerdotes da Igreja Embinyu, enquanto a Tribo Vejague investiu em 

direção a parede defensiva erguida pelos Dark Knights! 

 Envoltos em bênçãos e equipados com boas armas e armaduras, os Dark Knights eram 

extremamente poderosos. No entanto, a Tribo Vejague brandiu seus machados curtos e aceitaram 

o desafio. 

 Sentado de frente e sobre Yellowy, Weed passou através dos Dark Knights e seguiu adiante. 

Ele planejava simplesmente passar por eles, mesmo se a Tribo Vejague tomasse algum dano. Ele 

estava indo em direção ao local onde o Sumo Sacerdote Feylord estava! 

 O corpulento e barrigudo Feylord lançou uma magia sagrada: 

 “Oh, Deus Embinyu que reina sobre todo o mundo, nós dedicamos nossos corpos a ti. Desça 

a tua punição severa sobre aqueles que contaminaram esta terra”. 

 O feitiço do sacrifício final de Feylord. 

 

O Sumo Sacerdote da Igreja Embinyu, Feylord, dedicou o seu corpo. 

 

Rachaduras apareceram na estátua do Deus Embinyu. 

 

 Weed olhou para cima e viu que a estátua do Deus Embinyu no meio da fortaleza estava 

colapsando. A estátua do Deus com 12 braços foi destruída em milhares de fragmentos, que caíram 

como chuva. 



 Weed e Yellowy, bem como os mortos-vivos, as Tribos Vejague e Salmere, estavam todos 

dentro do raio de alcance do ataque. Sem ter para onde correr, os fragmentos de metal da estátua 

caíram e estavam, até mesmo, exalando uma aura sinistra. 

 Considerando o tamanho e o peso da estátua de centenas de metros, esse era um desastre 

de larga escala. 

 “NÃO!”  

 Weed gritou. 

 Como diabos poderiam as suas preciosas tribos aliadas serem danificadas desta forma! 

Mesmo se Weed morresse, ele poderia reviver através do Power to Reject Death (NT = Nota 

Antonio: Poder de Rejeitar a Morte), mas apenas algumas centenas restariam das tribos aliadas. 

 Tão grandes quanto barras reforçadas de aço, os fragmentos estavam despencando para 

baixo ameaçadoramente. Como se o céu estivesse se partindo, achar um lugar para se proteger 

era difícil. 

 Mesmo o gado coreano resistente para qualquer tipo de clima pereceria. 

 Danos terríveis seriam infligidos quando eles estavam à beira do sucesso da missão. 

 “Sculpting Blade”. (NT = Nota Antonio: Lâmina de Esculpir) 

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

aos céus. A Daemon Sword (NT = Nota barafael: Espada Demoníaca) que ele segurava emitiu uma 

luz brilhante. 

 Ele não tinha absolutamente nenhuma fé em saber se ele teria sucesso ou não, mas ele 

pretendia afastar os fragmentos com a sua espada. Para o bem de salvar Yellowy de alguma forma, 

ele tentaria até o momento em que ele morresse. 

 Só então, algo quente se aproximou. 

 “Mestre, nós tentaremos bloquear isso”. 

 Os Cinco Irmãos Fênix voaram e envolveram eles com suas largas asas ao redor dos 

destroços da estátua que estavam caindo. 

 *BOOOOM!* 

 Fragmentos de vários metros explodiram sobre a cabeça, corpo e asas das Fênix. 

 Saturados com o poder divino negativo de Embinyu, os detritos da estátua causaram 

imensos danos até mesmo nas Fênix flamejantes! 

 No vasto alcance que as Fênix bloquearam, uma grande quantidade de fragmentos estava 

caindo. 

 

Fênix 5 sofreu 3.859 de dano em sua vida.  

Ela recuperou 759 de vida graças a influência das outras Fênix. 

 

Fênix 5 sofreu 10.112 de dano em sua vida.  

Ela recuperou 1,029 de vida graças a influência das outras Fênix. 

 

Fênix 5 sofreu 7.326 de dano em sua vida.  

Ela recuperou 817 de vida graças a influência das outras Fênix. 

 



 “.....” 

 “Mestre, me desculpe por não poder proteger você até o fim…” (NT = Nota Antonio: 

NÃOOOOO!!! T_T) 

 

Devido ao grave golpe a partir do poder divino, a vida da Fênix 5 desapareceu 

completamente. 

 

 Uma das Fênix foi destruída. 

 Embora o atributo de fogo das Fênix lhes desse elevada vida e recuperação rápida, ela foi 

impotentemente destruída pela combinação da força física e divina dos fragmentos. 

 

Fênix 4 sofreu 2.905 de dano em sua vida.  

Ela recuperou 315 de vida graças a influência das outras Fênix. 

 

 “.....” 

 A Fênix 4 também foi morta pelos detritos. As Fênix 3 e 2 não puderam resistir a muitos 

fragmentos e também desapareceram. 

 Diante dos olhos de Weed, 4 Fênix desapareceram enquanto bloqueavam os fragmentos. 

 Eles não poderiam mais ser chamados de os Cinco Irmãos Fênix. 

 “Minhas Fênix!”  

 Weed lamentou amargamente enquanto caía no chão. 

 Apenas uma das Fênix sobreviveu e mais da metade das tribos aliadas foram destruídas 

pelos fragmentos não bloqueados. Se Bingryong não tivesse coberto eles com suas asas, o dano 

teria sido ainda maior. A vida de Bingryong também foi reduzida em cerca de dois terços. 

 Por outro lado, os Dark Knights, sacerdotes e soldados da Igreja Embinyu também foram 

destruídos pelos detritos. 

 “GRAAAWWRR! EU PUNIREI VOCÊS”. 

 O Imoogi sacudiu a sua asa restante, levantando uma rajada intensa que varreu a poeira. 

Os bárbaros não puderam resistir e caíram no chão. 

 Não havia muitos inimigos restando. Com a saída de Balkan, Rei Hydra e Feylord, o Imoogi 

queria que o mundo se tornasse dele! 

 “Como você ousa me invocar? Eu matarei todos vocês e renascerei em um verdadeiro 

Dragão”. 

 O Black Imoogi rugiu ferozmente. 

 A habilidade Dragon Fear (NT = Nota Antonio: Medo do Dragão) varreu toda a Fortaleza 

Embinyu, onde violentos combates tinham ocorrido. A habilidade afetou Weed, Yellowy, Bingryong 

e os bárbaros, que tinham perdido a vontade de lutar por causa do dano que seus companheiros 

tinham sofrido. 

 “Ughhh, eu não posso lutar desta forma”. 

 “Nós não podemos atacar o Dragão. Algo sinistro acontecerá”. 

 “Era demais iniciar esta luta, em primeiro lugar”. 

 Os bárbaros caíram em pânico. 

 



Capacidade física será limitada devido ao Dragon Fear. 

 

Haverá uma chance de 5% de paralisia.  

Devido à falta de sabedoria, o uso de habilidades foi limitado em 77%. 

 

 Visto que o Dragon Fear causou tal imenso dano, não obstante o espírito de luta de Weed, 

não havia necessidade de dizer nada em relação aos bárbaros primitivos. 

 ‘Mesmo se eu empurrar os bárbaros juntos com o Lion Roar, não será de muita ajuda se não 

for a Tribo Salmere’. 

 O Imoogi era um veterano experiente que tinha sofrido e sobrevivido a batalhas ferozes. Ele 

poderia ir de uma torre à outra, bem distante, ao simplesmente estender uma asa. A Tribo Vejague 

não seria sequer capaz de persegui-lo e eles caíram exaustos por causa de suas pernas trêmulas. 

 Para um dragão, que poderia ser chamado de timoneiro da magia, mesmo ataques mágicos 

seriam inúteis a menos que eles estivessem em um nível bem elevado. Ele era um falso dragão, 

mas ainda era o monstro mais forte que Weed já havia enfrentado. 

 Balkan era definitivamente forte, mas apenas por força individual não havia ninguém tão 

forte quanto o Black Imoogi. 

 ‘Porém, não há muitas chances de usar as tribos aliadas na batalha’. 

 Weed estava prestes a usar apressadamente o Lion Roar. Então, no momento em que ele 

estava indo usá-lo enquanto vigorosamente tentava libertar o seu corpo, que estava sendo 

suprimido pelo Dragon Fear... 

 FLAAASSH! 

 Uma chama de cor branca pura emergiu de onde as Fênix haviam sido destruídas. 

 Purification Flames. (NT = Nota Antonio: Chamas Purificadoras) 

 A Fênix 1 sobrevivente voou para o lugar. 

 As Fênix possuíam o atributo do fogo inextinguível. A vida delas havia se dissipado devido 

ao poder divino da Igreja Embinyu, mas eles tinham deixado as Chamas Purificadoras para trás. 

 A Fênix 1 abriu o seu bico e consumiu a purificação do fogo inextinguível. Seu corpo tornou-

se mais e mais fino e elegante enquanto suas penas ardiam brilhantemente. Como se um sol 

dourado tivesse nascido, a intensamente linda Fênix 1 renasceu! 

 

A Fênix cresceu. 

 

Tomando a fonte de vida de seus irmãos, a vida dela aumentou em 2.8 vezes e sua mana 

aumentou em 2.2 vezes. 

Nível aumentou por 67. 

O atributo Fogo Inextinguível mudou. Ele foi alterado para o Poder de Dominar o Fogo. 

 

 Os enormes ombros largos e a grande cabeça da Fênix tornaram-se tão finos quanto os de 

uma garça. Ela caiu sobre o chão enquanto as penas vermelhas e brilhantes de sua cauda se 

agitavam. 



 Um incêndio tinha reduzido a Forteleza Embinyu a um mar de fogo. A fênix olhou levemente 

para a cidadela em chamas. Quando ela fez isso, as chamas retrocederam por conta própria! Ela 

tinha expressado o Poder de Dominar todo o fogo. 

 “Eu gravarei em seus ossos o verdadeiro significado da violência, do medo e do horrível 

preço de mexer com um dragão…” 

 As palavras do Black Imoogi lentamente foram ditas até parar. 

 A majestade da Fênix recém-nascida não era normal. Bingryong e a Fênix. Os contrastantes 

monstros de gelo e fogo estavam olhando para ele. Ele não teria medo se o seu corpo estivesse 

em seu estado normal, mas não era um exagero chamá-lo de um paciente criticamente doente 

agora! 

 O Black Imoogi naturalmente continuou a falar: 

 “Não é como se eu não tivesse o desejo de vencê-los, mas neste Continente de Versalhes, 

onde nós vivemos juntos, nós devemos manter a consideração e cuidar dos fracos, bem como da 

paz. Vamos acabar com essa luta inútil aqui. Eu tenho algo urgente para fazer, de modo que eu 

voltarei agora”. 

 O Black Imoogi se virou. Parecia que ele estava obviamente tentando correr. 

 Antes mesmo dele dar dois passos, Weed falou: 

 “Hey, você”. 

 O Black Imoogi ignorou ele e continuou andando. 

 “Hey, venha aqui”. 

 O Black Imoogi transmitiu as suas palavras sem virar a cabeça. 

 “Diga por que você está me dizendo para ir até aí?” 

 “Onde você está indo?” 

 “Eu estou indo para casa”. 

 “Você está brincando? Volte aqui”. 

 “Há algo que eu preciso fazer imediatamente…” 

 O Black Imoogi realmente não queria voltar. Entretanto, quando Bingryong e a Fênix se 

aproximaram, ele retornou a sua localização original. 

 “Para ser honesto, eu não lutei realmente empenhado após ser subitamente invocado? Eu 

matei um monte de caras maus e ajudei você, por isso eu devo voltar agora”. 

 A lógica sensata do Black Imoogi era esta: ele estava indo para casa, uma vez que tinha 

terminado o trabalho para o qual lhe fora confiado. 

 Qualquer pessoa com consciência não seria capaz de tratar um monstro que tinha 

sacrificado o seu corpo e ajudado rudemente. 

 Já que o Black Imoogi era excepcionalmente inteligente, ele transmitiu uma situação eficaz 

e convincente, mas Weed o cortou explicitamente: 

 “Talvez tenha sido fácil para você vir até aqui, mas você precisa da minha permissão para 

partir”. 

 “Tal lei injusta é…” 

 “A lei está longe e a faca está próxima. Esta terra era originalmente desta forma. Você tem 

um Dragon Heart (NT = Nota Antonio: Coração de Dragão), certo?” 

 “Eu ainda sou jovem então eu não tenho tal coisa ainda”. 

 Um falso dragão prematuro! 

 “Você pode tê-lo, no entanto. Tem uma área ao redor de seu coração que fica quente 

algumas vezes, ou você já sentiu força vindo a partir dela?” 

 “Urk, não mesmo. Eu tenho pressão arterial baixa, de modo que é difícil levantar toda manhã. 

Algumas vezes eu tenho problemas para respirar também…” 



 “Então você não terá arrependimentos mesmo se você morrer”. 

 Weed derrubou a conclusão que ele tinha de antemão. Uma chance de capturar um monstro 

chefe era rara, então simplesmente enviar ele de volta estava fora de questão. 

 ‘Bingryong provavelmente se recuperou bastante também’. 

 Ele simplesmente arrastou o tempo com a conversa para dar a Bingryong um descanso. 

 Os olhos do Black Imoogi brilharam terrivelmente. Ele tinha suprimido a sua natureza como 

um monstro violento e tinha sofrido mais do que o suficiente. 

 “KUAK! Eu matarei todos vocês!” 

 O Imoogi levantou a sua cauda e atacou Bingryong. Este era um ataque surpresa afiado, 

mas eles estavam preparados. 

 “Sculpting Blade!” 

 Weed correu com a sua espada e Bingryong e a Fênix também atacaram. Os bárbaros 

também tinham se recuperado de seu estado de pânico e estavam agora dando suporte a eles com 

flechas e magia, o que era muito melhor do que não ter nenhum suporte. A Tribo Salmere mostrou 

ao Imoogi o gosto de suas flechas afiadas e pontudas. 

 Enquanto o Imoogi pulava e caía, ele esmagou as muralhas da Fortaleza Embinyu e destruiu 

a torre dela. 

 Após cerca de 30 minutos de um combate em frenesi, Bingryong rasgou a nuca do Imoogi e 

a Fênix bicou o torso dele. 

 A vida maciça do Imoogi estava chegando ao fundo do poço. 

 “Kaiser Sword!” (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) 

 Weed esfaqueou a sua espada na crina da cabeça do Imoogi. O ponto fraco fatal tinha sido 

descoberto por Weed através da batalha. Esse era o único lugar onde até mesmo as escamas 

resistentes de Imoogi, que lembravam a pele de um dragão, eram ineficazes. 

 “KYAAAOOO”. 

 O Black Imoogi subitamente desapareceu dos olhos deles. 

 

Nível aumentou. 

Nível aumentou. 

Nível aumentou. 

 

O Imoogi Freykis viveu uma vida longa e entrou em seu descanso eterno. 

Por uma conquista insuperável, a fama aumentou em 760. 

As estatísticas de todos que participaram na batalha aumentaram em 3. 
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