
Volume 16 

CAPÍTULO 9 - O Retorno do Tirano 

 

 Os selvagens musculosos que eram uma reminiscência dos bárbaros, levantaram as suas 

armas e soltaram um grito de guerra: 

 “Nós ganhamos!” 

 “Este é o resultado da combinação de nossas forças”. 

 “Nosso grande comandante Weed liderou a batalha para vitória! Hurrah!” 

 

Você adquiriu um novo título: o comandante que caçou o Imoogi. 

 

Influência quando estiver comandando soldados aumentou em 35%. 

Lealdade máxima aumentou, o efeito quando estiver treinando tropas foi aumentado 

para um máximo de 20%. 

A força e a mobilidade do exército que você comanda em batalha aumentarão em 3%. 

Quando estiver caçando monstros de nível mais baixo do que o Imoogi, soldados nunca 

irão se acovardar. 

 

 Essa foi uma tremenda conquista, mas Weed não levou o crédito por isso sozinho. 

 “Bingryong”. 

 “Fale, mestre”. 

 “Você trabalhou bem. É tudo graças a você”. 

 “Obrigado pelo seu reconhecimento, mestre”. 

 Bingryong, que tinha fissuras em cada canto de seu corpo a partir da batalha dura, 

respondeu com um olhar abatido. 

 “Fênix”. 

 “Sim, mestre”. 

 “É lamentável que seus irmãos tenham morrido. Eu fui capaz de sobreviver graças a isso, 

mas seria melhor se eu tivesse sido o único a morrer. Meu coração está despedaçado, mas em 

razão de você ter feito o trabalho de seus irmãos, eu estou confortado. Você realmente passou por 

muito sofrimento”. 

 “Eu continuarei a me dedicar no futuro também”. 

 “Yellowy”. 

 “O que é, mestre?” 

 “Eu estou lhe observando enquanto você trabalha constantemente nos bastidores. Yellowy, 

você é um fiel e competente companheiro”. 

 Weed acariciou a cabeça de Yellowy. Já que não era algo que custava dinheiro, ele o fez 

com palavras de elogio. 

 ‘Eu tenho que recompensá-los por seus méritos, pelo menos’. 

 Não havia necessidade de reter os elogios dados e, é claro, ele monopolizou os itens do 

Imoogi. 

 



Você adquiriu o Sinete1 de Jorudia.  

 

Você adquiriu 8 diamantes. 

 

Você adquiriu a Arma Mágica #3 de Isuren. 

 

 O Imoogi não tinha muitos itens. Entretanto, dependendo do preço de avaliação, os 

diamantes poderiam ir desde 1.000 até milhares de moedas de ouro. 

 ‘Eu posso conseguir cerca de 10 mil moedas de ouro para cada um destes diamantes’. 

 O Sinete de Jorudia era o selo de um lorde de um reino que já não existia mais. Possui-lo 

aumentava a fama em 150. Além disso, não havia como dizer se ele tinha valor como antiguidade 

ou se era um item de missão que alguém precisava. 

 ‘Se houver alguém que precise dele, eles aparecerão no site de leilões alguma hora. Já que 

eu não preciso de fama, será bom vendê-lo quando eu precisar de dinheiro’. 

 A Arma Mágica de Isuren era um produto do talentoso mestre artesão e encantador, Jerome 

Isuren. 

 “Identificar!” 

 

Você falhou na identificação. 

 

 A arma era um bastão mágico, mas foi impossível verificar com a habilidade de identificar 

de Weed. Era possível que seu valor só pudesse ser conhecido se um mago o identificasse 

pessoalmente. 

 “Deve ser algo caro”. 

 Por enquanto, ele tinha grandes esperanças enquanto o embalava. 

 A lança longa de Sophia que ele conseguiu caçando o Rei Hydra também era uma boa arma. 

Uma lança longa era adequada para ser usada por bárbaros ou gigantes, ela era mais poderosa do 

que as lanças usadas por humanos. No entanto, por causa do requerimento de nível ser 470, ele 

tinha dúvidas de que algum jogador poderia usá-la atualmente. 

 “Se eu a colocar no site de leilões então alguém provavelmente irá comprá-la”. 

 Weed guardou o saque e, em seguida, pegou a sua faca de esculpir. Ainda havia mais itens 

que precisavam ser obtidos. 

 *Slice*Slice2!* 

 Ele pegou a carne e o couro do Imoogi. Usando as suas habilidades de culinária e de 

alfaiataria, ele poderia obter mais carne e couro. Ele manualmente extraiu a carne e o couro do 

corpo. 

 

                                                           
1 NT = Nota barafael: Sinete é um tipo de selo utilizado a séculos atrás -- https://pt.wikipedia.org/wiki/Sinete. 
2 NT = Nota barafael: corte. 

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


Você adquiriu o couro do Imoogi. 

 

Você adquiriu a carne do Imoogi. 

 

 

Couro do Imoogi 

Um item relacionado a habilidade de produção: Alfaiataria. 

O material de confecção final, ele é um item extremamente valioso para a confecção de roupas ou 
equipamentos. Imbuído com o poder da mana, ele confere resistência a veneno e amplifica os 

poderes relacionados com a escuridão. 

O Couro do Imoogi não pode ser tratado com habilidades comuns de alfaiataria ou com 
ferramentas. 

Apenas a um alfaiate, o qual tenha atingido a categoria de mestre artesão, será concedida uma 
experiência incomparavelmente preciosa e a oportunidade de criar uma obra-prima. 

Traços da batalha foram deixadas no couro, de modo que o seu valor foi ligeiramente 
comprometido. A fim de fabricar um produto, ele requer reparos adicionais. 

É um item de confecção de alta classe. 

Durabilidade: 30/30 

Efeitos Especiais: 

Amplifica poderes relacionados com a escuridão.  

Aumenta a mana máxima em 20.000.  

Tem resistência a veneno, de modo que o usuário não será 
facilmente envenenado. 

Material bem leve. 

 

 

Carne do Imoogi 

Ela é usada como alimento ou como ingrediente culinário. 

A carne fresca de um Imoogi capturado recentemente. Mesmo se ela for consumida como sashimi, 
não parece que ela se assemelhará a um peixe de qualquer modo. Preservando o melhor dos 

nutrientes, é um alimento que da um grande impulso na estamina. 

Como um chef, não importa qual alimento for, você gostaria de desafiar a si próprio ao trabalhar 
com tal carne. Esta carne é altamente recomendada quando se quer fazer a melhor comida da terra 

e quando se quer cozinhar para a pessoa amada que é mais preciosa para você. 

É um ingrediente culinário extremamente raro e seu preço é difícil de se determinar. 

Será uma honra incomparável para a pessoa que a comer isso. A desvantagem é que ela tem um 
leve cheiro de peixe. 

Carne da mais alta qualidade. 

Durabilidade: 07/jul 



Efeitos Especiais: 

O efeito de comer 1 kg através de métodos normais: 

Vitalidade aumenta em 20. 

Vida máxima aumenta em 120. 

Força aumenta em 7. 

Fama aumenta em 150. 

Grande ajuda a fim de obter um título de ‘Gourmet’. 

Há uma diferença significativa nos efeitos dependendo do 
alimento criado pelo chef e as técnicas utilizadas. No entanto, não 

há aumento adicional mesmo se mais 1 kg for consumido. 

 

 O melhor ingrediente culinário. Havia uma quantidade colossal de carne de Imoogi que ele 

tinha armazenado separadamente. 

 “É muito ruim não ter um Dragon Heart3, mas a carne é bastante útil”. 

 Ele não verificou porque estava ocupado, mas a carne do Rei Hydra também tinha o efeito 

de aumentar as estatísticas ligeiramente. 

 O efeito de aumentar várias estatísticas por 1-2 pontos cada dependendo da habilidade 

culinária! 

 Nenhum efeito adicional ocorria se você comesse mais porque a sua boca e corpo se 

adaptavam. Eles afetavam o corpo apenas uma vez, de modo que apenas os grandes chefes 

poderiam lidar com esses ingredientes. 

 Weed também embalou a cabeça do Imoogi separadamente e, em seguida, colocou o 

bastão símbolo da aliança no ponto mais alto da fortaleza. 

 Naquele momento... 

 Ding! 

 

Aliança dos Salvadores 

A Missão ‘Aliança dos Salvadores’ foi concuída. 

Os vizinhos da Igreja Matallost ganharam a batalha com sua lealdade e coragem ardentes. 

A seita da Igreja Embinyu desapareceu daqui e a terra será capaz de desfrutar brevemente da paz 
até que um novo perigo encontre o seu caminho. 

O cenário da 2ª etapa da missão ‘Agente do Império Niflheim’ prosseguirá após a missão ‘A 
Segunda Curiosidade’ do Mercenário Smith. 

A missão ‘Resgate dos prisioneiros da Igreja Matallost’ da Igreja Matallost foi concluída4.  

Você está atualmente com falta de requisitos para prosseguir. 

 

Como recompensa da missão, a fama amentou em 3.200. 

Carisma aumentou em 115. 

Liderança aumentou em 25. 

 

 Primeiramente, houve uma mudança na forma como os bárbaros olhavam para Weed. Havia 

muito respeito, consideração e adoração para com ele em seus olhos. 

                                                           
3 NT = Nota Antonio Coração de Dragão. 
4 NT = Nota barafael: lembrem-se que a missão resgate dos prisioneiros tem um total de três etapas, o que 
foi concluído é apenas uma destas etapas – vide volume 16 - capítulo 1. 



 Weed tirou a Figure of Death5 da Igreja Matallost. A estátua começou a falar: 

 

“Humano devoto, 

Teus esforços expulsaram a Igreja Embinyu e o Sumo Sacerdote Feylord, que havia 

perseguido a Igreja Matallost. 

A existência da Igreja Matallost não está completamente terminada. 

Procure aqueles em cativeiro nas masmorras subterrâneas da Fortaleza Embinyu. A 

experiência e o conhecimento que eles possuem será de grande ajuda para restaurar o 

futuro da Igreja Matallost. 

A fim de realizar esta difícil tarefa, vá para o templo da Igreja Matallost do passado. Em 

uma sala escondida, há um grande portal instalado pelo qual você pode ir onde desejar. 

Ele se conectará ao local que você quer ir”. 

 

Resgate dos Prisioneiros da Igreja Matallost 

Os sacerdotes da Igreja Matallost são absolutamente necessários para concluir a revitalização do 
Rio das Lamentações. 

Resgate os sacerdotes que foram sequestrados pela Igreja Embinyu. 

A masmorra subterrânea da fortaleza é um lugar habitado por monstros extremamente perigosos e 
por seres experimentais da Igreja Embinyu. Você deve resgatar os prisioneiros e levá-los a algum 

lugar seguro. 

Dificuldade: B 

Recompensas: 

Contribuição à Igreja Matallost. 

Grandes quantidades de experiência serão obtidas pela 
purificação do Rio das Lamentações. 

Restrições da Missão: Resultará em falha se todos os prisioneiros morrerem. 

 

 “Eu guiarei os prisioneiros a um lugar seguro”. 

 

Você aceitou a missão. 

 

*** 

 

 Até o momento em que Weed assumiu o controle da fortaleza da Igreja Embinyu, a KMC 

Mídia tinha mobilizado todos os seus técnicos. 

 “Coloque efeitos de CG onde eles estavam”. 

 “Equipe de som, vocês têm que colocar a melhor música de fundo”. 

 “Equipe de câmera, por que a configuração do filme está assim? Um combate corpo a corpo 

mais dinâmico e intenso! Quero dizer, capturem a essência do Rei Hydra ou de Balkan mais rápido. 

Vocês não sabem o que os telespectadores querem?” 

                                                           
5 NT = Nota Antonio: Figura da Morte; Nota barafael: a estátua do Death Hand. 



 A atmosfera estava maluca com as pessoas praguejando ao serem amaldiçoadas. 

 A taxa de audiência estava excedendo os 37%. 

 O interesse dos telespectadores atingiu o seu pico quando Weed exterminou o Rei Hydra. 

 

“Aquele cara… apenas quem diabos é ele?” 

 

“O rumor de que ele é o Lorde de Morata é verdadeiro?” 

 

“Mas dizer que ele é um escultor… escultores não podem exibir capacidade de luta como 

aquela”. 

 

“Ele tem de ser um escultor. Ele usou técnicas de esculpir”. 

 

“É certo que ele é o Weed que fez a pirâmide. Eu posso provar isso. Aqueles olhos que 

sobem acentuadamente e estimam o valor quando a pilhagem é derrubada! Essa é a 

prova de que ele é o Weed”. 

 

 O aparecimento de Bingryong e do Death Knight Van Hawk, bem como a excepcional 

percepção de batalha que Weed mostrou em um breve momento fez o nome “God of War” mostrar-

se também. Entretanto, a emissora não revelou os fatos exatos. 

 Apesar da transmissão contínua por mais de 9 horas, Shin Hye Min estava tão animada 

como sempre. 

 “No passado, os pescoços do Rei Hydra caíram! O monstro que só morre completamente 

quando os seus 9 pescoços caírem! O monstro com o qual as guildas de prestígio não poderiam 

nem mesmo lidar veio morrer desta forma”. 

 Mesmo enquanto assistia por si próprio, Lee Jin Gun6 falou desrespeitosamente em direção 

a Lee Hyun, como se fosse difícil reconhece-lo: 

 “É graças ao Dragão de Gelo. O misterioso Dragão de Gelo que também apareceu na 

batalha contra o Bone Dragon7. Ele foi capaz de caçar a Hydra porque ele veio após ela estar 

extremamente cansada. Ele sequer lutou sozinho. Milhares de bárbaros deram suporte a ele”. 

 “Bem, isso pode ser visto dessa forma também, mas mesmo os telespectadores não teriam 

imaginado que o Rei Hydra fosse morrer desta forma. Sr. Oh Joo Wan, o que você pensa sobre 

esta batalha?” 

 Oh Joo Wan balançou a sua cabeça para trás e para frente. 

 “Ela é uma batalha absurda. A dificuldade da missão é terrivelmente alta. E pensar que a 

Igreja Embinyu seria tão forte! Mas para fazer um duelo ocorrer ao invocar o Rei Hydra, Balkan 

Demoph e o Black Imoogi ainda por cima… será que uma pessoa normal teria até mesmo pensado 

                                                           
6 NT = Nota barafael: é o convidado especial que estava participando da transmissão. 
7 NT = Nota barafael: Dragão de Ossos. 



nisso? Não, mesmo se tivesse ocorrido a eles, eu não acho que eles ousariam realmente fazer 

isso”. 

 Shin Hye Min sorriu enquanto replicava: 

 “Certo?” 

 “Sim. Os melhores monstros no Continente de Versalhes estão reunidos em um só lugar 

para travar uma batalha feroz… eu acho que esta é a primeira vez que os telespectadores viram 

uma cena como esta”. 

 Isso foi o que Oh Joo Wan disse. A terrível e chamativa batalha mostrada por Balkan, o Rei 

Hydra, Feylord e o Imoogi dominou e intimidou os telespectadores. Ela incutiu fantasias e sonhos 

neles. 

 Há existências tão fortes no Continente de Versalhes. Isso os fez ansiar a se tornarem 

grandes guerreiros como aquele8 ao repetidamente ir através de missões e caçadas. 

 “Só de onde ele tirou tais grandes forças! E não há algo como o medo para ele? Eu também 

quero conhecer aquele personagem principal algum dia”. 

 Oh Joo Wan manifestou profundo interesse em Weed. Weed, que estava lutando com o 

melhor de suas habilidades! 

 Lee Jin Gun balançou a sua cabeça fortemente: 

 “Ele teve sorte e isso acabará aqui. O Rei Hydra era o monstro mais fraco, o resto é 

impossível”. 

 Entretanto, apenas um momento mais tarde, Balkan teve a sua convocação cancelada. 

 Lee Jin Gun disse rapidamente: 

 “A Death Sentence9 é verdadeiramente temível. Poder-se-ia dizer que ela é decisiva contra 

um Lich com um consumo de mana elevado como Balkan”. 

 Ele até mesmo aplaudiu quando Feylord lançou o feitiço de destruição. 

 “Finalmente... De fato, ainda é impossível vencer uma missão de classificação ‘S’. Aquelas 

Fênix estão morrendo também. O Sumo Sacerdote da Igreja Embinyu é realmente incrível”10.  

 Entretanto, no momento em que a Fênix transformada com a nova aparência foi revivida, 

transformando a situação ruim ao redor... 

 “Hu, huh?” 

 O Black Imoogi se defendeu, mas Bingryong, a Fênix e Weed suprimiram ele. 

 Weed tinha concluído a missão. 

 “.....” 

 Lee Jin Gu não conseguiu pensar em nada para dizer. 

 Oh Joo Wan também tinha um olhar vazio, como se ele tivesse recebido um choque 

inesperado. 

 Mesmo Shin Hye Min estava quieta neste momento. Desde o início ela acreditava em Weed. 

 ‘Se é o Weed, ele pode fazer isso’. 

 Isso não era algo que poderia ser explicado pelo senso comum, mas sim por uma fé 

ambígua. 

 No entanto, quem poderia ter acreditado que ele realmente teria sucesso daquele jeito. 

                                                           
8 NT = Nota barafael: Weed, óbvio. 
9 NT = Nota barafael: Sentença de Morte. 
10 NT= Nota Antonio: Não importa onde você vá, o que você faça, sempre tem um pau no **; Nota barafael: 
esse cara e aquele da faculdade não aguentam 10 segundos de trocação com o Weed na realidade ou em 
Royal Road. 



 Mesmo no estúdio, houve silêncio. Embora o cinegrafista e os funcionários tivessem ouvido 

o resultado antecipadamente, o choque deles não podia ser comparado com aquele que eles 

sentiram enquanto assistiam efetivamente ao vídeo. 

 O nome que veio à mente deles naquele momento: 

 ‘God of War Weed’. 

 Um grande número de especulações e disputas estavam ocorrendo no fórum dos 

telespectadores, bem como em sites de discussão relacionados com Royal Road. Era uma 

discussão sobre se a pessoa lutando contra a Igreja Embinyu era o God of War Weed ou não. 

 O Lion Roar, Death Knight Van Hawk e o Bingryong. A guerra contra a Legião Imortal, que 

mostrou a sua aparição enquanto lidava com orcs e elfos negros. 

 As disputas foram extremamente ferozes, apesar de todos esses fatos. 

 

“Aquele é o Weed. Aqueles são os monstros que Weed trouxe nas batalhas anteriores”. 

 

“Gritar para liderar seus subordinados é uma habilidade que Weed usa”. 

 

 No entanto, as objeções eram formidáveis também. 

 

“Se você olhar para a missão com simplicidade, você poderia chamá-lo de o God of War 

Weed porque alguns dos monstros ou habilidades são as mesmas, mas não é apenas um 

perfeito equívoco já que até o nome dele é o mesmo?” 

 

“Eu explicarei isso de forma racional e lógica. 

Para referência, eu tenho doutorado em economia no exterior e eu atualmente sou um 

gestor de fundos. 

Há uma quantidade considerável de conhecimentos sobre o God of War Weed. Ele 

começou como um paladino da Igreja de Freya e depois mudou de classe para 

necromante. Considerando as habilidades que ele usou quando estava lutando contra o 

Bone Dragon, a prova é clara. 

Porém, agora eles nos dizem que ele é um escultor? 

Se ele é um necromante, então é claro que ele teria lutado usando as habilidades de um. 

Em vez de convocar Balkan, ele teria criado dos mortos-vivos por si próprio e atacado a 

fortaleza”. 

 

“Pessoa acima, você assinalou uma parte muito importante. Você realmente é um 

doutor em economia. 

Deixe-me lhe dizer sobre o escultor Weed. 

O escultor Weed começou no Reino de Rosenheim e estima-se que não mais do que um 

ano e seis meses se passaram desde então. Há muitas pessoas que o viram quando ele 



estava se tornando popular ao fazer pequenas esculturas no Reino de Rosenheim. Meu 

amigo também comprou uma escultura dele. 

A possibilidade de que os aspectos similares entre o escultor Weed e o God of War Weed 

possam ser atribuídos a uma habilidade comum não descoberta ou a um monstro que 

possa ser domado em condições especificas ou manipulado com intimidade é alta”. 

 

 Os argumentos continuaram. 

 

“E sobre a habilidade de combate que o escultor Weed mostrou?” 

 

“Não se equivoque pelo fato dele ser um usuário impressionantemente excepcional, o 

qual é o Lorde de Morata, etc… A sua atual capacidade excepcional de luta pode ter sido 

obtida através da missão”. 

 

“Então isso faz sentido”. 

 

“O escultor Weed apareceu um ano depois do God of War Weed, do Continent of Magic, 

ter vendido a sua conta. Apenas considerando o tempo, eu julgo que não é ele”. 

 

 Em razão do God of War Weed ser algo como uma grande celebridade, aparentemente 

rumores falsos eram espalhados extensivamente. Visto que agora eles estavam dizendo que ele 

era um escultor, não podia ser evitado que houvesse todas essas manifestações de opiniões! 

Enormes disputas e questionamentos continuavam em todos os fóruns. 

 O fato de que a identidade do God of War Weed poderia ser descoberta não foi bem aceita 

pelos telespectadores. Embora fosse um nome completamente desconhecido para o público, o God 

of War Weed já tinha o maior reconhecimento em Royal Road como sendo a existência mais 

misteriosa. 

 O God of War Weed que procurava apenas os piores campos de batalha e concluía missões 

impossíveis. Mesmo que o escultor Weed tenha mostrado muitas semelhanças, não foi fácil aceitar 

isso repentinamente. Uma situação ampliada por dúvidas e choques! 

 Quer o escultor Weed fosse o God of War Weed ou não, tal tópico estava se tornando uma 

preocupação urgente. 

 

*** 

 

 Deusa de Versalhes. 

 O nome do continente na realidade virtual, Royal Road. Além disso, o sistema de equilíbrio 

que gerenciava tudo e tinha autoridade absoluta. 

 O sistema criado por Yoo Byung Jun, o cientista genial enviado pelos céus. 



 Royal Road era uma realidade virtual perfeita sem quaisquer erros11.  

 Mesmo que ele tenha liderado a criação da lenda, o milagre da criação de um novo mundo, 

Yoo Byung Jun não estava feliz. 

 “Nós apenas demos o primeiro passo afinal. Certo, Versalhes?” 

 

“Sim. Você está certo, Dr. Yoo Byung Jun”. 

 

 O símbolo da Deusa de Versalhes, um enorme cristal, respondeu enquanto emitia uma luz 

fraca. 

 Os outros cientistas apenas tinham acesso restrito de classe 3, de modo que eles não 

sabiam sobre as verdadeiras funções ou poder de influência da Deusa de Versalhes. 

 “Hehe, levou um total de 40 anos para chegar aqui. O projeto dentro do qual eu despejei 

todos os meus sonhos…” 

 Os olhos de Yoo Byung Jun brilharam. 

 

*** 

 

 Em sua tenra idade, Yoo Byung Jun era uma criança da zona rural que era extremamente 

boa em estudar. 

 “Hoje nós vamos aprender como usar 3 equações lineares. Algum dos alunos sabem?” 

 “Eu”. 

 “Algum dos alunos sabem a raiz da equação?” 

 “Eu”. 

 “E sobre o Teorema de Pitágoras…” 

 “Eu”12.  

 As disciplinas de matemática e ciências do ensino fundamental, ensino médio e da 

universidade eram muito fáceis para ele. 

 “Quando é a próxima lição, professora?” 

 Ele era o sujeito mais detestado pelos outros estudantes em sua classe! Mesmo que ele 

sofresse bullying do grupo, Yoo Byung Jun não se importava13.  

 “Idiotas. Babacas que não podem fazer nada sem se reunir em grupos”. 

 A partir do momento em que ele frequentou uma escola particular, Yoo Byung Jun já tinha 

se tornado uma celebridade acadêmica. 

 Não importa qual fórmula matemática ou lei da física fosse, ele concebia a resposta no 

momento em que a via. Ele criou as mais novas e avançadas teorias e definiu leis que apenas ele 

sabia. Desde o colégio, ele predominou através de várias competições e até mesmo ficou em 

primeiro lugar em um concurso internacional de matemática. Na universidade, as disciplinas de 

física, química, bioengenharia, matemática... ele estava na capa de uma revista científica sempre 

que ele publicava uma tese. 

 O gênio do século. 

                                                           
11 NT = Nota Antonio: Está melhor que o nosso mundo… 
12 NT = Nota Antonio: Até me deu um déjà vu, talvez eu criei Royal Road? Quem sabe… 
13 NT = Nota Antonio: Felizmente, com essa parte eu não me identifico. 



 Chamado de Devilish Brain14, um instituto de destaque mundial recrutou ele ao lhe oferecer 

um salário astronômico. 

 Sua vida só tinha conhecido sucesso após sucesso. Então, um dia, ele sentiu a frustração 

pela primeira vez ao conhecer o seu primeiro amor. 

 Ele estava sempre se sentindo apologético15 em relação a ela sempre que eles iam a um 

encontro. 

 “Desculpe, eu não posso comprar algo saboroso toda vez. Vamos para um restaurante 

quando eu receber prémios em dinheiro”. 

 “Está tudo bem, oppa16”.  

 Ela abriu um grande sorriso para ele. 

 A quantidade de prêmios em dinheiro que Yoo Byung Jun ganhou nunca foi pequena. 

Entretanto, ele apenas pôde viver regradamente a fim de comprar o equipamento necessário para 

a sua pesquisa. Apesar de pensar à frente dos outros tentando começar a pesquisa imediatamente, 

o dinheiro apenas podia se esgotar. 

 Ele não queria trabalhar abaixo de outra pessoa e para Yoo Byung Jun, que tinha muito mais 

interesse em ciência básica, esse era um aspecto que ele não podia evitar a não ser aguentar. 

 “Verei você na próxima semana. Não, daqui a duas semanas”. 

 “Você está ocupado?” 

 “Sim. Materiais que eu estou analisando chegarão amanhã”. 

 “Você não sabe que dia é amanhã? É meu aniversário. Seu experimento é tão importante, 

oppa?” 

 “É claro que o experimento é importante. Eu darei uma festa de aniversário para você daqui 

a duas semanas. Tenha paciência comigo até então”. 

 Ele evitava a sua namorada quando estava escrevendo teses ou fazendo experimentos. 

Mesmo quando, ocasionalmente, ele encontrava a sua namorada, ele aparecia com o cabelo 

bagunçado e com a roupa suja, visto que fazia tempo que ele não saía de seu experimento. 

 “Você esperou muito?” 

 Yoo Byung Jun sempre chegava atrasado para o compromisso deles. 

 Eventualmente, sua brilhante e pensativa namorada o deixou. 

 “Eu quero conhecer um homem que realmente me valorize... e me ame”. 

 Sua namorada o deixou pelo homem que a tinha confortado no lugar de Yoo Byung Jun 

sempre que ele não podia comparecer. 

 Mesmo assim, Yoo Byung Jun não ficou muito desanimado. 

 “Namoro? Eu posso fazer isso lentamente depois de fazer todas as minhas pesquisas”. 

 O ambicioso jovem cientista até mesmo pensou que o amor era extravagante. 

 “Depois de apenas alguns prêmios e da publicação do resultado da minha tese, as mulheres 

não serão nada…” 

 Yoo Byung Jun alcançou seus objetivos. No entanto, ela não voltou. 

 Embora ele pudesse conhecer outras mulheres, elas não eram tão puras quanto ela e ele 

não poderia amá-las tão profundamente. 

 De tal maneira, Yoo Byung Jun perdeu o amor de sua vida. Alguém que apenas vem a 

descobrir o verdadeiro valor de algo quando o perde. 

                                                           
14 NT = Nota Antonio: Cérebro Diabólico. 
15 NT = Nota barafael: alguém que vive se desculpando ou se defendendo sobre algo. 
16 NT = Nota barafael: oppa é uma maneira amigável de se dirigir a um homem mais velho, se você for uma 
mulher. 



 Mais tarde, ele tentou encontra-la, mas ela estava casada, tinha até mesmo um filho e estava 

vivendo feliz. 

 “Amor? Isso não é nada. Vamos ter sucesso. Vamos tentar ter sucesso apropriadamente 

neste mundo”. 

 Yoo Byung Jun entrou em um laboratório de pesquisa de física e anunciou os excelentes 

resultados de sua pesquisa. Ele continuou acumulando dinheiro e glória. 

 No laboratório de física, ele foi gravemente traído por alguém em quem ele confiava e os 

resultados de sua pesquisa foram até mesmo roubados. À medida que ele envelheceu, ele começou 

a ver o mundo como apenas irracional. 

 Um lado negro e sujo cresceu enquanto ele juntava dinheiro e autoridade governamental! 

 “Mentiras, truques e políticas. Não há nada que um mero cientista possa fazer”. 

 Mesmo depois de ter subido para a posição de diretor do laboratório de pesquisas, ele tinha 

que viver enquanto se curvava para políticos. Se ele desenvolvesse uma tecnologia comercialmente 

valiosa e a apresentasse como algo rentável, o negócio colheria a maioria dos doces frutos de seu 

trabalho. 

 O laboratório de pesquisas de Yoo Byung Jun estava desenvolvendo tecnologias 

promissoras uma após a outra, mas ele não conseguiu apagar o sentimento de desamparo e 

desânimo. 

 “Um prêmio? Eu ganhei muitos desde a infância. Fama não significa nada para mim”. 

 Sofrendo a partir de uma solidão perversa, ele queria realmente ter sucesso. 

 Ele até mesmo desistiu de seu amor para por toda a sua força em sua pesquisa. 

 “Uma tecnologia que possa mudar o mundo, eu desenvolverei uma tecnologia realmente 

inovadora. Uma tecnologia sem restrições ou limitações”. 

 Yoo Byung Jun deixou a sua posição como diretor do laboratório de pesquisas e voltou a ser 

um freelancer. Inicialmente, ele pensou que 3, 4 anos seriam mais do que suficientes. Entretanto, à 

medida que novos desafios continuavam a aparecer, o tempo que ele gastou pesquisando sozinho 

aumentou. Mesmo após incontáveis dias em branco sem dormir, ele continuou a sua pesquisa 

porque ele não podia desistir. 

 O novo mundo foi feito no final de 40 anos de pesquisa, Royal Road nasceu desta forma. 

Sem oposição, a realidade virtual estava atraindo o dinheiro mundial. A Unicorn estava crescendo 

como empresa em uma escala sem precedentes. 

 Não apenas isso. A partir dos últimos 10 anos ou mais, Yoo Byung Jun usou o enorme poder 

do seu dinheiro para apoiar políticos nacionais, mesmo assumindo que a Unicorn não era um 

negócio que precisasse de ajuda dos políticos. 

 Os políticos construíram dívidas enquanto recebiam dinheiro de uma fonte desconhecida. 

Incontáveis grupos políticos estavam sendo, de fato, geridos por representantes de Yoo Byung Jun. 

 Gerenciamento de apoio ao exército e abastecimento do estoque de armas estavam entre 

as funções importantes da Deusa de Versalhes. 

 A Deusa de Versalhes estava agora expandindo seus limites investindo enormes receitas da 

Unicorn em todos os lugares ao redor do mundo. A Unicorn cresceu tanto que não importava o 

capital especulativo, a sua força política não podia ser ameaçada negligentemente. 

 Ao combinar os imensos recursos ocultos e a autoridade política secreta que a Deusa de 

Versalhes gerenciava, não havia nada que eles não pudessem fazer. 

 “Hehehe”. 

 Yoo Byung Jun estava sorrindo com satisfação uma vez que tudo estava indo conforme 

planejado. O sonho que ele tinha concebido há 40 anos estava prestes a se tornar realidade. 

 “Neste mundo irracional… eu estabelecerei a minha própria lei”. 

 Um novo mundo foi criado baseado na realidade virtual. 



 As pessoas ficariam animadas e encantadas com aquele mundo, porque elas poderiam 

escapar da cidade melancólica e desfrutar de um descanso, aventura e desafios. 

 “Hehe. E o cara mais notável aparecerá”. 

 Um imperador com uma dignidade incomparável apareceria no mundo que Yoo Byung Jun 

havia criado. 

 “Ele terá o direito de herdar tudo o que eu preparei”17.  

 As coisas que ele tinha preparado para essa época. 

 Yoo Byung Jun perguntou à Versalhes: 

 “Como vai o desenvolvimento dos androides de combate?” 

 

“123.020 foram concluídos”. 

 

 Androides de pequeno e médio porte. Mais rápidos do que aviões e instalados com armas. 

Eles eram flexíveis. Necessidades na guerra moderna, os androides eram conhecidos por ainda só 

pertencerem a duas potências: Estados Unidos e Rússia. 

 “O lado financeiro?” 

 

“26 bancos comerciais foram adquiridos. Se necessário, 106 bancos internacionais 

podem ser paralisados”. 

 

 A eliminação dos dados do cliente era permitida e as preparações ainda foram feitas pelo 

colapso dos sistemas de pagamento. Mesmo uma grande depressão poderia ser incitada. Todavia, 

o que Yoo Byung Jun tinha preparado não terminou aí. O que ele tinha desenvolvido mais 

atentamente foi a bioengenharia. 

 “Os seres humanos são existências fracas com muitas falhas. Eles têm grande potencial, 

mas não podem sequer usá-lo por completo”. 

 Uma renovação usando a tecnologia da bioengenharia! Ela expandia a visão, a audição, as 

funções cardiovasculares e os nervos motores. O tempo de vida também foi grandemente 

aumentado e anticorpos podiam ser criados para lidar instantaneamente com quaisquer doenças. 

Ativando partes não utilizadas do cérebro, ele previu que a capacidade intelectual também seria 

aumentada em grande escala. 

 Além disso, as vantagens não paravam por aí. Vigor, o qual poderia ser chamado de o 

aspecto mais importante para um homem, também poderia ser melhorado! 

 “Hehe. Seremos capazes de satisfazer dez mulheres em uma noite”. 

 Yoo Byung Jun tinha a intenção de criar um super-homem. 

 Ele daria a seu herdeiro uma poderosa autoridade política, dinheiro incessante e o direito de 

administrar a Deusa de Versalhes. Se um homem maléfico se tornasse o seu sucessor, o falso 

julgamento dele poderia mergulhar inúmeras pessoas em agonia e miséria. 

 “Isso não é algo que eu deveria me envolver. Se o meu herdeiro fizer tais julgamentos, então 

o mundo só tem que o seguir”. 

                                                           
17 NT = Nota barafael: kkkkk será que esse cara quer transformar o Imperador de Royal Road no verdadeiro 
herdeiro dele na vida real? Esse cara é maluco mesmo kkkk. 



 Yoo Byung Jun sabia que não restava muito tempo em sua própria vida. Mesmo que ele 

pudesse estender a sua vida através de processos como os de manipulação genética ou transplante 

de órgãos, ele não se importou com isso. 

 Mesmo se seu próprio corpo levasse uma pancada no curso da preparação do nascimento 

de seu herdeiro, ele planejava se sacrificar. Um homem de autoridade absoluta se tornaria um Deus 

no mundo moderno, bem como no Continente de Versalhes. 

 O imperador concebido no mundo que ele criou! 

 Não havia fim para a satisfação das aspirações do honrado Yoo Byung Jun. 

 

*** 

 

 “Ow, eu estou todo dolorido”. 

 O corpo inteiro de Weed doía. Ele até mesmo tinha uma febre. 

 

Houve um consumo excessivo de vitalidade. É recomendável que você descanse até que 

a vitalidade seja recuperada. 

Se a vitalidade não for continuamente recuperada, você pode pegar um resfriado ou 

outras complicações. 

Agora você está vulnerável a maldições e sua habilidade intelectual será reduzida. 

 

 Enquanto utilizava o Power of the Deliverer18, a batalha tinha sido um caos absoluto. 

 Embora a batalha tenha sido difícil, ela não foi suficiente para deixa-lo aflito. Entre as 

batalhas que Weed tinha passado até agora, não houve nenhuma batalha fácil ou sem 

complicações. 

 “Organizar foi mais difícil do que a luta”. 

 Ele tinha que limpar os restos desmoronados da fortaleza com Yellowy e Bingryong. 

 “Fênix, nem sequer chegue perto”. 

 Ele nem mesmo podia colocar a obediente e leal, idêntica a um bicho de estimação, Fênix 

para trabalhar. A durabilidade da pilhagem caía e era destruída pela alta temperatura se a Fênix 

chegasse perto. 

 Bingryong teve que remover até mesmo os destroços enquanto carregava o couro e a carne 

do Rei Hydra e do Imoogi em suas costas. 

 “Mestre, por que você está fazendo apenas eu trabalhar este tanto. Há lacaios que nasceram 

depois de mim...” 

 Bingryong tinha uma força fraca devido à sua enorme estatura. Ele era rápido se ganhasse 

aceleração, mas normalmente ele não era tão ágil. Mesmo assim, ele não foi capaz de recusar a 

trabalhar de pronto, ele só queria empurrar o trabalho para Yellowy e para a Fênix. 

 Simplificando, ele estava pedindo por um tratamento de veterano! 

 “Há um monte de carne, então você tem que a carregar”. 

 “Essa é uma razão absurda. A força de Yellowy é boa também, não é?” 

 Weed respondeu como se fosse óbvio: 

 “Nós precisamos mantê-la refrigerada”. 

                                                           
18 NT = Nota Antonio: Poder do Salvador. 



 O método para estender a data de validade de uma carne! A carne do Rei Hydra e do Imoogi 

não estragariam em baixas temperaturas. Era um fato determinado que ao coloca-las sobre as 

costas de Bingryong elas seriam criogenicamente refrigeradas de forma satisfatória. A carne iria ser 

mantida por um longo tempo antes de descongelar novamente. 

 “Mova-se rapidamente. Trabalhe muito e alongue as suas costas apenas uma vez por um 

instante”. 

 Pela insistência de Weed, Yellowy e Bingryong limparam os destroços com os rostos cheios 

de descontentamento. 

 Os tesouros e decorações da Igreja Embinyu estavam esmagados abaixo dos escombros. 

Armas e itens de defesa estavam em pedaços, mas mesmo obtendo apenas aqueles fragmentos 

rendia um monte de dinheiro. 

 Yellowy estava emburrado com sua cauda arrastando no chão. 

 “Não choramingue! Agora é fácil. Na época em que eu trabalhava, eu tinha que rastejar até 

o banheiro! Vocês acham que uma chance de ganhar dinheiro apenas cavando o solo desta forma 

é comum?” 

 Bingryong e Yellowy só podiam sentir ressentimento por terem nascido pelas mãos do Weed 

miserável! 

 Se você sentar, você quer descansar e se você descansar, você quer dormir. Essa era uma 

vida triste onde você tinha que colocar à parte até mesmo as suas frustações e trabalhar, vivendo 

de acordo com essa regra inflexível. Yellowy esculpiu isso profundamente em sua memória: 

 “Dinheiro é algo realmente difícil de ganhar. Eu nunca deveria gasta-lo descuidadamente”. 

 Weed e as formas de vidas esculpidas acharam uma grande quantidade de joias e sucatas 

de metal dentro dos escombros. Em razão de que ele não era capaz de colocar tudo dentro de sua 

mochila, ele teve que fazer 5 novas mochilas grandes usando a sua habilidade de alfaiataria. As 

mochilas foram feitas ao cortar um pouco do couro do Imoogi e ficaram leves, resistentes e até 

mesmo tinham uma opção de reduzir metade do peso. 

 “É um desperdício os Dark Knights estarem mortos. A experiência e itens que eu teria 

conseguido caçando-os teria sido considerável…”  

 A ganância sem fim! 

 “Balkan, aquele canalha, lutando tão empenhado quando nem mesmo iria morrer…” 

 Blah blah. 

 “Aquele bastardo do Rei Hydra, que diabos ele estava tentando fazer ao demolir 

completamente a fortaleza…” 

 Weed tinha seus próprios métodos secretos sempre que ele fazia um trabalho difícil. Se ele 

trabalhasse enquanto se ressentia em relação aos outros, a sua eficiência aumentava e a sua fadiga 

diminuía. Ele não precisava de um sentimento de realização enquanto fazia um trabalho intenso, 

ele apenas tinha que amaldiçoar a todos distraidamente. 

 “Eu conheci o mestre errado…” 

 “Mestre ruim”. 

 Bingryong e Yellowy trabalhavam enquanto se ressentiam do mesmo jeito19. Apenas a Fênix 

estava arrogantemente alisando as suas penas no topo de uma torre alta. Mesmo que Weed 

certamente fizesse as esculturas sofrerem, a Fênix se tornou um sujeito odiado por Bingryong e 

Yellowy. 

 “Aquele cara pode brincar enquanto nós trabalhamos duro”. 

 “A Fênix é a pior!” 

                                                           
19 NT = Nota barafael: o fruto não cai longe da árvore kkkkk. 



 Depois de limpar todos os detritos da Igreja Embinyu, Bingryong e Yellowy ficaram 

desconsolados por um longo tempo por causa do uso excessivo de vitalidade. 

 Embora medicamentos fossem inúteis, Weed forçou a si mesmo a se erguer: 

 “Antes que os preços caiam... Eu tenho que vender os itens rapidamente”. 

 Ele estava ansioso já que estava carregando objetos de valor. Convertê-los em dinheiro o 

mais rápido possível era a prioridade. 

 Weed foi ao templo da Igreja Matallost. A beira do colapso, a parede do templo em ruinas 

brilhava fracamente. 

 “Então é aqui onde a sala escondida está”. 

 Quando ele empurrou a parede e entrou, ele viu um grande portal inativo. Era como olhar 

para um espelho feito de uma luz branca. 

 A fim de fazer um portal através do qual alguém pudesse ser teletransportado para outro 

lugar, uma enorme soma de dinheiro, joias e magos eram necessários. 

 “Ainda assim, uma vez que eles forem concluídos, torna-se bastante conveniente se 

deslocar entre as cidades”. 

 Havia portais de teletransporte em castelos no Continente de Versalhes e nas grandes 

cidades. Contudo, havia um limite do que podia ser teletransportado em relação ao peso ou ao 

tamanho durante um dia, de modo que eles não poderiam ser usados em negócios. Já que eles 

exigiam pedras de mana, bem como uma equipe de magos, mesmo a manutenção deles custava 

muito dinheiro. 

 Comparado a um portal de teletransporte, um grande portal conectava dois espaços em um. 

É claro que havia algumas restrições em relação ao peso e a quantidade, mas em comparação com 

o portal de teletransporte, as limitações eram menos rigorosas. Depois que ele foi configurado pela 

primeira vez, as taxas de manutenção eram quase zero também. 

 “Eu já escolhi o local do portal”. 

 Weed imediatamente decidiu abrir um portal dentro do coração do castelo de Morata. Ele 

havia feito a sua escolha, sem necessidade de pensar em outros lugares. 

 “Conecte o portal para o castelo de Morata”. 

 Naquele momento, o portal foi ativado com uma luz azul. 

 Weed entrou no portal sem hesitação. Yellowy seguiu logo atrás dele, a um passo lento. 

 

*** 

 

 “Quem está vendendo comida! Eu comprarei todos os tipos indiscriminadamente”. 

 “Especialidades a partir do distante Reino de Belnine chegaram. Quem provará estas cascas 

de frutas secas? Elas são doces”. 

 “Venha para a loja de metais preciosos, a Goldrich. A partir de especialidades como metais 

preciosos a minérios raros, nós estocamos todos os tipos”. 

 Comerciantes tinham montado estandes na praça do castelo de Morata. Havia toneladas de 

jogadores que haviam se mudado para o Norte para caçar e realizar missões. Tendo crescido 

grandemente como uma cidade para eles, Morata estava agindo como a capital de todo o Norte. 

 O portal que Weed conectou se abriu no centro da praça. A luz azul que caiu em uma linha 

reta a partir do céu e cresceu mais e mais, fazendo um amplo portal. 

 “Eh, o que é aquilo?” 

 “Eu já vi isso antes. Eu acho que é um portal de teletransporte”. 

 “Um portal de teletransporte está se formando na praça?” 

 Os comerciantes pararam brevemente as suas atividades comerciais com a surpresa. 



 Os espectadores se reuniram em um instante. 

 “Poderia isso ser uma missão?” 

 “Um monstro pode sair”. 

 Havia guerreiros colocando as suas mãos em suas armas e magos entoando feitiços na 

expectativa de um algum tipo de evento. 

 A praça de Morata era ampla mesmo antes de ter sido desenvolvida e ela tinha crescido 

enormemente através do planejamento da cidade. Centenas de comerciantes estavam fazendo 

negócios e os jogadores vendiam pilhagem e até mesmo aqueles, que procuravam companheiros 

de equipe para as missões, estavam reunidos. 

 O portal foi completamente desenhado no centro da praça, que estava preenchida com uma 

multidão! 

 Weed nem sequer considerou outros lugares. 

 ‘Tinha que ser este lugar’. 

 O núcleo da especulação imobiliária. 

 Você tinha que investir em um lugar onde as pessoas frequentemente se reuniam. Perto de 

uma estação de trem, de uma loja de departamentos ou em torno de um shopping são os lugares 

onde o negócio é mais expandido. 

 Fazer uma praça era necessário para cobrar pedágio sobre portais de teletransporte e para 

aumentar o número de usuários, bem como para desenvolver os negócios. 

 Por que usar uma escada rolante em vez de um elevador sempre é agressivamente 

recomendável em shoppings ou lojas de departamento? Havia uma razão para isso20!  

 Tão logo o portal de teletransporte foi concluído, Weed apareceu a partir da luz azul dele. 

 “É o Weed”. 

 “O grande escultor Weed! O Lorde de Morata voltou!” 

 Não havia muito tempo desde o fim da transmissão, por isso havia muitas pessoas que 

reconheceram Weed. 

 Weed apareceu junto com uma enorme popularidade. 

 “Ufa...”  

 Weed pretendia usar a sua mão para bloquear a ardência da luz do sol e vislumbrar os 

arredores. 

 Havia pelo menos milhares de pessoas olhando para ele. Elas tinham vindo a partir do topo 

das muralhas do castelo e até mesmo dos edifícios do distrito de compras para ver Weed. 

 “Deve ser por causa da minha fama que as pessoas estão se reunindo ao redor desta forma”. 

 Ele estava muito satisfeito! 

 Então, ele ouviu as palavras dos jovens comerciantes que vendiam pilhagem. 

 “Soo-il, aquele hyung21 lá é o Weed?” 

 “Shh! Cuidado com a boca. Ele pode ouvir”. 

 “Será que aquela pessoa realmente é o violento Weed do Continent of Magic, o qual tinha a 

boca e a personalidade sujas?” 

 “.....” 

 Weed do Continent of Magic estava de volta! Na verdade, não havia diferença entre ele e 

um tirano cruel. 

                                                           
20 NT = Para entender esta linha de pensamento, você tem que saber que há toneladas de escadas rolantes 
na Coréia. Por causa de uma aguda falta de espaço, os edifícios são construídos para cima ao invés de serem 
construídos para os lados. Ao utilizar uma escada rolante, você pode ver os produtos ao lado dela, os quais 
podem atraí-lo a comprá-los. Uma praça executa a mesma função. 
21 NT = Nota barafael: Hyeong ou Hyung é uma maneira amigável de se dirigir a um homem mais velho. 
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