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CAPÍTULO 10 - A Relação Infeliz com Bardray 

 

 A ‘Destruição da Décima Primeira Seita da Igreja Embinyu’ era uma missão de classificação 

de dificuldade B. 

 “Woaah!” 

 “Nós vamos lutar contra a força de combate da Igreja Embinyu?” 

 “Isso não será muito perigoso?” 

 “Parece realmente divertido”. 

 Weed vendeu a missão e fez uma soma gritante de 130.000 moedas de ouro. Ele vendeu 

para as pessoas que receberam as notícias a partir de Morata e vieram tarde, até o anoitecer. Um 

exaustivo negócio de dinheiro! 

 Yellowy balançou a sua anca alegremente. 

 Moooooooooooo! 

 Se o seu mestre fosse rico, Yellowy esperava que Weed permitisse a ele mastigar um talo 

de artemísia. (NT = Nota barafael: são ervas medicinais, mas que também são usadas para dar 

sabor aos pratos na Coreia - https://en.wikipedia.org/wiki/Mugwort) 

 No entanto, Weed foi insensível: 

 “Mesmo o pão de cevada é caro, então você só seria capaz de pegar algumas migalhas em 

um dia festivo ou algo do tipo… mas artemísia? Eu não posso me dar ao luxo de dar isso para você. 

Eu irei misturá-la com sua carne mais tarde. Vaca coreana com artemisía e bibimbap vegetariano!” 

(NT = Nota barafael: bibimbap é um prato tradicional coreano consistente em arroz misturado com 

vegetais e carne - https://simple.wikipedia.org/wiki/Bibimbap)  

 Yellowy piscou seus grandes olhos com tristeza, mas isso acontecia todo dia. Mesmo assim, 

Weed sempre preparava feno para ele, que também se fartava com as ervas dadas por Yurin ou 

Hwaryeong. Ele não tinha nenhuma outra queixa, além de propositalmente agir desanimadamente, 

como se estivesse faminto e sem forças devido à fome. Ele tinha sido forçado a fazer muito trabalho 

com o seu físico e força robustos logo depois de ganhar vida. Mesmo Yellowy estava ganhando 

sabedoria a respeito da vida. (NT = Nota barafael: de vaca burra ele não tem nada, toma essa 

Weed) 

 “Parece que agora é o momento de identificar isto”. 

 Weed tirou o selo que ele tinha recebido do mercenário Smith. Ele poderia basicamente dizer 

o seu propósito a partir da aparência. Ele era provavelmente um selo que comprovava a titulação 

de alguém como sendo lorde ou nobre, como o Sinete de Jorudia (NT = Nota barafael: vide volume 

16, capítulo 9 – item derrubado do Imoogi). Weed esfregou a parte em forma de dragão enquanto 

examinava os pontos singulares da escultura. 

 “Identificar!” 

 

Selo Imperial Desconhecido: 

Um precioso selo real que tem resistido a história do Continente de Versalhes. 

Ele foi feito por um escultor cujo limite de habilidade é difícil de se estimar. 

Ele está danificado e não está em perfeitas condições. 

Durabilidade: 3/20 

Valor Artístico: 39.600 

https://en.wikipedia.org/wiki/Mugwort
https://simple.wikipedia.org/wiki/Bibimbap


Opções: 

Dignidade +60 

Carisma +25 

50% de resistência a todo tipo de magia prejudicial ao corpo 
do utilizador. 

Pode intimidar nobres e cavaleiros. 

 

 Ding! 

 

Por examinar minuciosamente o Selo Imperial Desconhecido, a estatística em arte 

aumentou em 49 pontos. 

 

 Weed também era um escultor habilidoso que tinha feito muitas obras-primas e magnum 

opus. Toda vez que uma escultura dele era concluída, ela estrondosamente sacudia o Continente 

de Versalhes. 

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

 Um trabalho tão incrível que poderia fazer até mesmo pessoas como Weed terem 

convulsões! 

 A grande marca feita de jade e o dragão dourado, que parecia como se estivesse voando 

no céu, possuía vivacidade e beleza. 

 “É velho… e parece degastado porque foi muito tocado, mas é um trabalho extremamente 

notável”. 

 As partes que as mãos podiam alcançar estavam severamente encardidas e grande parte 

da estampa também havia desaparecido. Com a longa passagem do tempo, a dignidade da peça 

tinha crescido. 

 Jade e ouro. O selo tinha sido feito com uma perfeita compreensão das características dos 

materiais. 

 As partes que não foram danificadas eram detalhadas e feitas com um nível de habilidade 

que mesmo Weed não teria sido capaz de alcançar. Parecia um dragão dourado sujo de longe, mas 

de perto, parecia que ele ganharia vida e se moveria a qualquer momento. 

 “Eu sabia que não era um trabalho normal, mas quem realmente poderia esculpir tal 

escultura?” 

 Houve uma pessoa que vagamente veio à mente. 

 Se era o selo real de um imperador, então não precisava ser dito mais de uma vez que ele 

seria um tesouro extremamente precioso. Mesmo assim, o selo real tinha resistido por tanto tempo 

que se tornou gasto. 

 Um vídeo ou algo do tipo começou a passar para Weed... era uma memória mantida dentro 

da escultura. 

 Um homem velho vestindo roupas comuns estava esculpindo.  

 Em um enorme palácio real, cavaleiros e magos estavam prostrados com extrema cortesia. 

 *Slice*Slice*. (NT = Nota barafael: som de corte) 

 A forma de um dragão estava sendo feita sob a faca de esculpir do homem velho. A faca se 

movia lentamente, como se o próprio tempo em si estivesse segurando a sua respiração. 

 Ele raspou os locais que precisavam ser raspados e adicionou aos locais que precisavam 

ser adicionados. Apenas os movimentos normais das mãos podiam ser vistos, mas o dragão 

dourado, que estava sendo criado, possuía tal nobreza que ninguém poderia desviar seus olhos 

dele. 



 Sempre que a faca de esculpir se movia, havia uma preocupação de que ele poderia 

possivelmente cometer um erro que arruinaria esta grande obra. Entretanto, quando a faca de 

esculpir cortava algo, a imagem se transformava firmemente em uma estátua em fase de conclusão 

com todas as garantias de que o nervosismo era divertido. 

 Um tesouro! Um dragão dourado e um carimbo que parecia como se fossem aumentar até 

mesmo a sua dignidade com a beleza radiante deles! 

 Esse foi o nascimento do selo real. 

 “Que este seja o item que me simboliza”. 

 Declarou o homem velho que fez o selo. 

 Os cavaleiros e os magos em seguida gritaram: 

 “Nós aceitamos a vontade de Sua Majestade!” 

 O vídeo não terminou por aí. Havia inúmeras esculturas do outro lado do palácio real! Elas 

eram similares aos humanos, mas também havia esculturas com condições físicas superiores, 

esculturas de animais, esculturas de pássaros e esculturas que pareciam com monstros. As 

esculturas abriram suas bocas ao mesmo tempo e disseram: 

 “Nós aceitamos a vontade de nosso Mestre!” 

 

*** 

 

 Geomchi soltou um suspiro profundo. 

 “Eu estou realmente muito velho. Até mesmo conhecer uma mulher é difícil porque eu sou 

velho”. 

 Os instrutores e os discípulos estavam conhecendo orcs fêmeas, elfas negras ou humanas 

e estavam se dando mais ou menos bem. Eles conseguiram namoradas e também caçavam em 

grupos. 

 “Eu ouvi que até mesmo o Geomchi16 ficou de mãos dadas com a sua namorada”. 

 “Quando?” 

 “Dentro de um período de trinta e sete dias, aparentemente”. 

 “Woah, isso foi rápido! Está tudo bem progredir tão rápido?” 

 “O único verdadeiramente rápido é outra pessoa. Geomchi401 já foi de braços dados para 

o cinema”. 

 “Droga, todo o caminho até o cinema! Ele é um companheiro que geralmente antipatiza com 

coisas como filmes, não é? Será que ele não caiu no sono e roncou enquanto assistia ao filme?” 

 “Me disseram que ele assistiu a um filme de ação. Depois que o filme terminou, ele mostrou 

para sua namorada seu esmagamento de tijolo e um chute circular de duas camadas e ela gostou, 

chamando-o de confiável”. 

 As histórias de amor parecidas com lendas que vieram dentre os alunos lhes deram 

esperança, embora também houvesse muito casos onde os casais não se encontravam muitas 

vezes e perdiam o contato, ou o registro de amizade era cancelado, ou um texto de desculpas era 

enviado. 

 “Pffff, essas coisas todas acontecem quando você é jovem”. 

 Geomchi invejava a paixão dos discípulos. Se ele estivesse aproximadamente na idade dos 

instrutores, ele teria sido capaz de encontrar uma mulher de alguma forma. Afinal de contas, se 

tornar um oppa a partir de um senhor não levava absolutamente muito tempo nos dias de hoje. (NT 

= Oppa é uma maneira informal para chamar um homem mais velho, usado para ambos os 

relacionamentos familiares e externos. ‘Oppa’ indica muito mais proximidade do que o ‘senhor’) 



 No entanto, em razão de Geomchi ser um homem de meia idade experiente, ele ficava muito 

desajeitado com garotas jovens e mulheres. Mesmo assim, a sua habilidade de luta era temível, 

então apesar de estar no final da casa do nível 200, ele era bem-vindo em qualquer grupo. Se 

Geomchi fosse apenas para a praça, todos tentariam recrutá-lo. 

 Todavia, era apenas que a atmosfera era difícil no campo de caça. 

 “Hmm, Geomchi nim”. 

 “.....” 

 Eles regularmente usariam honoríficos com ele. Os novos e jovens membros do grupo 

usavam um discurso informal para falar uns com os outros e eram bem íntimos, mas não era fácil 

para Geomchi se encaixar com eles.  

 Geomchi tentou achar uma mulher no mesmo grupo de idade que ele. 

  “Isso não deveria ser difícil, visto que todos os tipos de pessoas se reúnem no mundo do 

Royal Road”. 

 Havia muitos jogadores na faixa dos 30 ou 40, é claro. Eles eram geralmente vistos em uma 

cidade ou aldeia. Se os homens pescassem, aquelas que pareciam ser suas esposas fariam 

ensopado de frutos do mar picante para eles. 

 “Querido, por favor coma um pouco de ensopado antes de continuar”. 

 Essa era uma visão bem reconfortante. 

 Havia casos onde eles montavam uma loja e conduziam os negócios, porém seus filhos mais 

jovens ocasionalmente viriam comprar uma arma, armadura ou artigos gerais. 

 “Filho, você pode comprar flechas de nós por 20 moedas de ouro?” 

 “Mãe, que tipo de piada cruel é essa?” 

 “Querido, o nosso filho diz que ele está saindo de casa”. 

 “Tudo bem. Como seus pais, é provavelmente nosso dever pelo menos chamar um 

transporte para ele, certo?” 

 Havia cenas afetuosas de crianças sendo audaciosamente roubadas pelos seus pais. 

 Geomchi circundava cidades e aldeias enquanto vagueava. Ele massacrou monstros que 

vieram a ele no deserto e também saltou para dentro de covis enquanto segurava uma espada. 

 “Quando eu era jovem, eu fiz coisas como esta tantas vezes”. 

 Ele segurava uma espada em sua boca e saltava dentro do rio. Quando ele ficava com fome, 

ele espetava um peixe em uma parte profunda do rio cristalino. Era realmente difícil superar o fluxo 

da água e a força ao balançar a espada para pegar o peixe. Entretanto, Geomchi efetivamente 

conseguia facilmente. Isso porque ele não empurrava com força, mas sim seguia o fluxo da 

correnteza para pegar os peixes. 

 Ding! 

 

Proficiência na habilidade Sword Mastery (NT = Nota barafael: Maestria com a Espada) 

foi melhorada. 

 

 Sua habilidade sword mastery subia mesmo enquanto ele capturava um peixe. Eles não 

eram monstros de nível elevado, mas parecia que Geomchi podia ganhar proficiência como uma 

caraterística da situação. Idêntico à habilidade de esculpir, a habilidade sword mastery crescia em 

diversas experiências. 

 “Enquanto eu estou assim…” 

 Geomchi flutuou até a superfície, tomou fôlego e mergulhou no rio novamente. 

 Swiiiisshh! 



 A espada que ele balançou em um único fôlego passou através do corpo de um peixe. O 

manejo da espada que estava cortando o peixe em fatias finas, transformou-o em sashimi! 

 O peixe foi transformado em sashimi enquanto ele piscava os olhos, ainda vivo, tudo debaixo 

d’água! 

 Arrependimento preencheu os olhos de Geomchi. 

 ‘Parece que eu não posso fazer isso, pois é cruel’. 

 Tinha sido um longo tempo desde que ele mostrou apropriadamente as suas habilidades de 

manejo de espada. Depois daquele tempo quando a vida e a morte se separavam por um segundo, 

ele nunca tinha feito o seu melhor. 

 Mesmo em Royal Road era simplesmente entretenimento. Era assim que ele podia testar o 

seu manejo de espada ainda afiado, mas ele se sentia mal pelos peixes. Geomchi igualmente quase 

nunca caçava herbívoros como coelhos, esquilos ou cervos no Continente de Versalhes. 

 ‘Algo que eu não possa nem mesmo comer… não há necessidade de tomar suas vidas 

inutilmente’. 

 Sentindo pena, Geomchi envolveu os peixes em ataduras. Eles ainda estavam vivos, devido 

ao seu maravilhoso manejo de espada. 

 “Gasp!” (NT = Nota barafael: suspiro) 

 Então ele subiu para a superfície e se moveu correnteza abaixo. Ele não tinha determinado 

o seu destino, ele estava apenas vagando aleatoriamente. 

 Havia pessoas correnteza abaixo no rio. Ele ouviu a conversa entre um homem de meia 

idade, levantando uma vara de pescar, e a sua esposa. 

 “Q-querida”. 

 “Hmm?” 

 “Nós acabamos de… pegar sashimi!” 

 Um peixe-gato vivo, com suas bandagens quase caindo, havia mordido a isca da vara de 

pescar deles e estava chegando. 

 “O mundo é realmente difícil”. 

 Geomchi sentou-se sob uma grande árvore antiga. 

 Sua habilidade sword mastery estava no nível avançado 6, aos 89%. Com o crescimento a 

uma velocidade inacreditável, ela estava em um estágio onde o nível mestre na Sword Mastery não 

estava longe. Mas o que havia de valioso em subir o nível e polir a sua habilidade Sword Mastery? 

 “Esta é a deficiência de um cachorro velho. Não poderia haver uma mulher de meia idade 

vagando por aí sozinha?” 

 Mesmo tentar começar uma conversa com uma afetuosidade falsa com uma mulher que ele 

nunca tinha visto antes era estranho. Um marido vindo para levá-la embora enquanto Geomchi 

observava e agonizava sobre a situação, se estava tudo bem falar com ela, havia acontecido 

algumas vezes, de modo que ele não tinha nem sequer a vontade de tentar mais. 

 Quando Geomchi estava condenando a si mesmo, uma garota que parecia estar no final de 

sua adolescência se aproximou dele. 

 “Senhor, o que você está fazendo aqui?” 

 “.....” 

 Geomchi não respondeu e acenou com a mão como se tivesse enxotando-a. Olhando como 

um jogador, a garota humana era consideravelmente bonita e fofa. 

 ‘Ela provavelmente me perguntará a respeito do campo de caça’. 

 Normalmente ele responderia para ela gentilmente. Não era porque ele queria fazer algo de 

errado com a adorável e jovem garota, mas sim para que ele pudesse lhe dar pelo menos alguma 

ajuda. 



 ‘Zephyr também me deu conselhos. É importante ter muitas conversas com mulheres’. 

 Na verdade, uma garota iniciar uma conversa com ele apenas aconteceu algumas poucas 

vezes na vida de Geomchi. Ele era grande, então a sua aparência era uma que as mulheres não 

podiam se aproximar facilmente. Porém, mais do que isso, seus olhos e espírito estavam em um 

nível diferente das pessoas normais, por isso mesmo os gangsters evitavam ele. 

 Agora mesmo, ele queria ficar sozinho porque ele sentia como se quisesse desistir de tudo. 

Entretanto, a garota se sentou na frente de Geomchi com nenhuma intenção de ir embora. 

 “Ei senhor, você está sozinho?” 

 Geomchi assentiu levemente com a cabeça.  

 ‘Vendo como ela está intencionalmente perguntando sobre isso, ela é uma comerciante que 

está tentando vender alguma coisa? Ou ela quer ajuda? Eu acho que eu deveria dar a ela uma arma 

mais ou menos útil se eu tiver uma sobrando’. 

 A garota hesitou por um momento antes de perguntar novamente: 

 “Você gostaria de caçar conosco?” 

 As palavras que diferiram de sua expectativa. Geomchi ficou um pouco curioso: 

 “Você está me convidando para o seu grupo agora mesmo?” 

 Relativamente aos seus discípulos, ele estava preso a uma forma de falar curta e grossa. 

Ele tentou não alarmar a garota, mas a sua voz ficou ainda mais baixa e grave porque ele não tinha 

muita experiência em falar com o sexo oposto. 

 Estimulado por sua reação não negativa, a voz da garota ganhou força: 

 “Vamos caçar juntos, okay?” 

 “Talvez. É uma pena… se você quiser uma recomendação de território de caça, eu posso 

fazer esse tanto por você”. 

 “Nós viemos todo o caminho até aqui a partir do Reino de Rosenheim. É um pouco demais 

para nós caçarmos por nós mesmas, veja”. 

 “Huh”. 

 No final, Geomchi não pôde recusar o pedido dessa garota bonitinha e levantou de seu 

assento.  

 ‘Tudo bem. Eu não tenho mais nada para fazer, então não será ruim caçar com elas por um 

tempo’. 

 Mesmo se a garota tivesse vindo e agido de forma amigável de propósito porque ela queria 

ajuda, ele planejava ajudar. 

 Geomchi perguntou sem pensar muito: 

 “Seus outros companheiros são?” 

 “Há duas pessoas, minha mãe e minha tia mais nova. A profissão da minha mãe é a de uma 

elementalista e da minha tia é a de uma invocadora”. 

 As mulheres geralmente escolhiam aquelas profissões porque os espíritos ou criaturas 

invocadas eram fofos. 

 ‘Elementalista, invocadora e esta criança é uma maga? Eu acho que seria difícil para as três 

caçarem’. 

 Mesmo enquanto eles caminhavam para o grupo, a garota continuou falando: 

 “Papai está ocupado no trabalho, então ele não pode jogar conosco. Minha tia mais nova 

ainda não tem namorado desde que ela se graduou na faculdade e foi estudar no exterior”. 

 Por alguma razão, a garota estava descrevendo a sua tia mais nova em detalhes.  

 “Ela é uma contadora, tem trinta e dois anos, mas ela nunca saiu em encontros porque ela 

estava imersa nos estudos. Ela é bonita, magra e também tem uma boa personalidade. Há uma 



grande diferença de idade entre ela e a minha mãe, então ela também brincava comigo como uma 

irmã desde que eu era nova”. 

 “Entendo”. 

 “Mas os padrões dela são elevados, então… ela foi a alguns encontros a cegas, mas ela 

disse que sequer viu a maioria dos homens como homens e saiu de imediato”. 

 “Os padrões dela devem ser elevados”. 

 Geomchi ouviu as palavras da menina de forma impassível. Então eles chegaram ao local 

onde o grupo da menina estava. Havia uma mulher de meia idade e de aparência calma com um 

grande espírito em forma de cachorro e uma dama com um rosto gracioso em seus 30 anos. 

 A menina sorriu enquanto dizia: 

 “Minha tia gosta de homens machos. Ela também gosta de artes marciais”. (NT= Nota 

Antonio: Parece que alguém vai desencalhar…) 

 “.....!” 

 

*** 

 

 O assassino Steer estava encarregado de reunir informações para a Guilda Hermes. Usando 

grupos de contatos espalhados amplamente, sua tarefa era manter um olho sobre as tendências do 

Continente de Versalhes. 

 “Há uma grande possibilidade de que o lorde de Morata, no Norte, seja o Deus da Guerra 

Weed…” 

 Steer considerou esta uma questão que precisava ser relatada a seu superior. 

 Bardray estava atualmente na Masmorra Ziubellin no Reino de Haven. Não era um exagero 

dizer que o campo de caça estava repleto de monstros. Não apenas no Reino de Haven, mas não 

importa onde você fosse no Continente de Versalhes, aquele local estava entre os piores campos 

de caça para os jogadores. Desligando o sistema de mensagens privada e até mesmo a janela de 

bate-papo da guilda, Bardray tinha declarado que não sairia antes que ele caçasse o formidável 

feiticeiro chamado Ziubellin. 

 “O que nós devemos fazer, Steer-nim?” 

 Perguntou seu subordinado. 

 Bardray passava a maior parte de seu tempo dentro de masmorras com seus companheiros 

de equipe. Ninguém sabia quando a sua caçada terminaria. 

 Steer suspirou e disse: 

 “Nós não temos escolha além de ir nós mesmos. Envie um pedido às tropas da guilda. Nós 

entraremos na masmorra a fim de encontrar o mestre da guilda Bardray-nim”. 

 Steer e 30 membros da Guilda Hermes entraram na masmorra. Eles estavam todos acima 

do nível 360, mas o nível dos monstros era muito alto dentro da Masmorra Ziubellin, de modo que 

eles não podiam deixar de se acovardar. Após muitas complicações, eles finalmente chegaram ao 

lugar onde Bardray estava. 

 Bardray estava descansando e conservando suas armas com seus 12 Guardas de Elite. 

Corpos de monstros estavam deitados ao redor do lugar onde eles estavam descansando, exalando 

um odor fétido. 

 “Bardray-nim”. 

 “Por qual assunto você veio todo o caminho até aqui, Steer?” 

 “Há algo que eu devo reportar”. 



 Bardray parecia interessado. Condizente com ele, que dominava como o mais forte no 

Continente de Versalhes e que estava completamente equipado com os melhores itens, ele estava 

transbordando calma. 

 “É sobre o Deus da Guerra Weed”. 

 “Weed, você diz…” 

 Bardray acenou com a sua cabeça.  

 “Se é sobre ele, então seria útil você vir todo o caminho até aqui para me encontrar”. 

 “A identidade de Weed foi exposta. Eu acredito que ele é o lorde de Morata. Embora, é claro, 

ainda há muitas partes sobre ele que eu ainda não posso entender”. 

 “E elas são?” 

 “Estima-se que ele é um jogador que começou no Reino de Rosenheim, mas é que não faz 

nem sequer um ano e seis meses que ele começou a jogar Royal Road. Isso não faz muito sentido. 

E a coisa mais chocante é que ele é um escultor como profissão secundária”. 

 “Profissão secundária?” 

 “Considerando a sua capacidade de luta, você pensaria que ele realmente não é um escultor. 

Mesmo assim, ele fez uma Magnum Opus com sua habilidade em esculpir, a qual ele usa como um 

hobby, e ele é bom o suficiente para agitar o continente”. 

 Ele tinha julgado que a Pirâmide, a Tower of Light (NT = Nota barafael: Torre de Luz) e a 

estátua da Deusa Freya eram esculturas feitas como um hobby! 

 “Ohh, isso não é incrível?” 

 “Esculpir era uma profissão secundária? Caramba! Eu fiquei completamente admirado 

depois de ver uma escultura feita por ele”. 

 Todos os companheiros de Bardray disseram algumas palavras. 

 “Parando para pensar, se é o Weed, nós poderíamos até mesmo chama-lo de nosso 

calouro”. 

 “Ah, no Continent of Magic?” 

 “Já que ele se tornou o melhor cerca de 6 meses depois que nós saímos, você sabe”. 

 “Nós já fomos os melhores no Continent of Magic e durante muito tempo”. 

 A Guarda de Elite conversou alegremente. Eles conheciam uns aos outros desde o Continent 

of Magic. Eles tinham sido lordes e nobres governantes sobre os castelos famosos no Continent of 

magic! Bardray também tinha sido o melhor lorde naquele jogo. 

 “Eu sinto falta daqueles tempos”. 

 “Bem. Eu realmente não quero voltar. Eu não quero perder o mérito e este ar puro do 

Continente de Versalhes, além de ser capaz de lutar enquanto movo diretamente o meu corpo”. 

 “Eu não quero voltar também, mas… aqueles foram realmente bons tempos”. 

 Os lordes de castelos, que passaram poucas e boas com guerras e disputas pequenas, 

ouviram sobre a criação de Royal Road e se reuniram em um só lugar. A popularidade do Continent 

of Magic tinha passado do seu pico e estava obviamente em declínio. Enquanto governantes de 

uma região, eles sentiram isso muito claramente.  

 Uma enorme quantidade de itens e ouro eram, na realidade, canalizadas para os lordes de 

castelos. Eles ganhavam somas que funcionários normais não conseguiriam nem imaginar. A 

maioria dos lordes eram Dark Gamers que estavam aumentando seus lucros enquanto mantinham 

suas organizações. Eles chegaram a uma conclusão através de uma reunião: eles iriam se mudar 

para Royal Road. 

 Os lordes levaram suas forças diretamente para Royal Road. Essa foi a história do 

nascimento da Guilda Hermes. 

 “Weed se tornou extremamente famoso depois que nós saímos”. 



 “Ele conquistou missões e masmorras que até mesmo nós desistimos, certo? Você não sabe 

o quão surpreso eu fiquei depois de ouvir as notícias de que ele tinha até mesmo passado através 

do labirinto da Ilha Porte”. 

 “Ele é um jogador verdadeiramente incrível. Embora, é claro, se Bardray tivesse ficado no 

Continent of Magic, ele não teria desistido de seu lugar tão facilmente”. 

 Bardray apenas sorriu enquanto ouvia a conversa da Guarda de Elite. 

 O sistema de comando que acompanhava a hierarquia da Guilda Hermes era rigoroso, mas 

ele não se aplicava à Guarda de Elite. Bardray e os antigos lordes de castelos, chamados de a 

Guarda de Elite, eram os membros fundadores da Guilda Hermes. Através de um acordo mútuo, 

eles decidiram que o mais forte dentre eles seria o líder e governaria os outros. A lei deles era que 

se alguém entre a Guarda de Elite se tornasse mais forte do que Bardray a qualquer hora, eles 

então o tornariam o líder. 

 Como tal, o líder da Guilda Hermes tinha mudado algumas vezes nos estágios iniciais de 

Royal Road. Para ambos, Bardray e a Guarda de Elite, essa se tornou uma oportunidade para se 

tornarem mais fortes através de uma competição bem-intencionada. É claro, havia também lordes 

de castelos que foram deixados completamente para trás durante a competição. Em Royal Road, 

você deve mover diretamente o seu corpo e possuir julgamento rápido e sentidos aguçados. Os 

lordes que se tornaram retardatários mantiveram a sua influência na guilda através de 

representantes. 

 A Guilda Hermes era a melhor guilda que se originou a partir do Continent of Magic. Eles 

também estavam adquirindo informações sobre Weed através de vários meios. 

 “Continent of Magic e Weed…” 

 O rosto de Bardray ficou perdido em pensamentos. Tal expressão não poderia ser 

encontrada nele muitas vezes. 

 “Steer”. 

 “Sim, Líder-nim”. 

 “Continue observando o Norte”. 

 Entendido”. 

 "Mas não há necessidade de torná-lo um negócio maior do que o necessário”. 

 “Isso significa...?”  

 A cabeça de Steer se ergueu. 

 A Guilda Hermes normalmente esmagava cruelmente qualquer oponente que mostrasse 

mesmo uma pequena partícula de provocação. Eles despachavam assassinos para matar ou 

subornar as pessoas chaves. Eles também não hesitavam em cometer atos cruéis, como o envio 

de forças de combate ou incendiar um castelo ou aldeia. 

 “Não há necessidade. Mesmo antes de nós avançarmos, ele será pego e comido pelas 

hienas que procuram presas primeiro”. 

 Steer pensou por um momento e concordou: 

 “Você está certo, Líder-nim. O Exército da Ressurreição liderado por Deimond também irá 

para o Norte em breve”. 

 A força do Exército da Ressurreição foi grandemente enfraquecida. Eles não foram capazes 

de tomar o Forte Odin no fim e decidiram recuar. Além disso, o território deles no Continente Central 

estava diminuindo rapidamente.  

 O Exército da Ressurreição não era capaz de se manter no Continente Central por mais 

tempo. Não havia nenhum reino forte no Norte ainda, então eles estavam recuando com o objetivo 

de ir para lá, como alternativa. Eles também tinham uma relação hostil com Weed, pois através da 

missão da Igreja Matallost foi ele quem conseguiu o ótimo serviço que os parou. 

 Bardray disse: 



 “Weed é de fato famoso. No entanto, uma vez que ele sofrer uma derrota, a sua fama 

desaparecerá tão rapidamente quanto veio. A ruína leva apenas um instante”. 

 O aumento no nível e das habilidades através da caça, bem como a expansão do poder! 

Bardray pensava nessas palavras como as únicas coisas que deveriam ser mostradas nas missões 

ou nas aparições em transmissões. Isso porque um jogador de nível e poder elevados fazia os 

outros jogadores ficarem temerosos e submissos aos seus comandos. 

 Depois de terminar a caçada com a Guarda de Elite, Bardray ficou pensando profundamente 

sobre o assunto durante o seu período de descanso. 

 “Continent of Magic, hmmm”. 

 Ele havia deixado o Continent of Magic com os lordes que tinham a mesma mentalidade que 

ele. Eles tinham feito seus personagens e se preparado com antecedência enquanto adquiriam 

informações sobre Royal Road desde o início do jogo. Entretanto, algumas vezes ele secretamente 

logava no Continent of Magic como uma forma de passatempo. Não foi difícil, já que seu 

personagem ainda estava lá. 

 O Continente of Magic foi o jogo para o qual ele havia dedicado à sua juventude. O jogo 

estava em declínio, mas Bardray era profundamente apaixonado por ele, de modo que ele não podia 

abandona-lo. Então, ele encontrou rumores sobre Weed no jogo, um boato de que ele tinha 

ascendido para a posição de o mais forte após Bardray sair. 

 “O Deus da Guerra Weed. Aquele Weed é atualmente o melhor do Continent of Magic”. 

 “Ele não está tendo um tempo fácil porque Bardray não está entrando?” 

 “É o contrário. Nós temos que o ver como sendo mais notável do que Bardray. Não apenas 

porque ele corajosamente caçou um dragão que Bardray não conseguiu, mas também porque ele 

explora as masmorras sozinho”. 

 “Você quer dizer por si mesmo, sem a ajuda de ninguém?” 

 “Isso é algo que Bardray nunca poderia ter feito”. 

 O orgulho de Bardray foi ferido. Ele deixou passar já que ele não era apenas de acreditar 

em um boato, mas ele ainda se sentiu mal. Em seguida, não muito tempo depois, ele encontrou 

Weed enquanto caçava sozinho em uma masmorra, como se fosse uma piada do destino. Quando 

Bardray viu o seu equipamento e nome, ele teve um pressentimento de que era o Weed dos 

rumores. 

 No Continent of Magic, a comunicação tinha que ser feita ao se digitar em um teclado. 

 “Você é...” 

 Mesmo antes de Bardray terminar de digitar a sua pergunta, de se ele era Weed ou não, seu 

oponente ativou uma habilidade de ataque, pois ele era o Weed, aquele que atacava 

impiedosamente qualquer pessoa que ele encontrasse em uma masmorra! 

 Bardray teve que usar apressadamente as suas habilidades defensivas para fugir. Ele mal 

foi capaz de escapar com apenas cerca de 300 de vida restando. 

 Esse foi um dia de vergonha que poderia absolutamente nunca ser esquecido por Bardray, 

que havia reinado como o mais forte. 

 Depois de recuperar plenamente a sua vida e mana e até mesmo de limpar o seu melhor 

equipamento, Bardray desafiou Weed novamente. 

 “Eu sou Bardray. Weed, eu devo cortar a sua garganta”. 

 Ele rapidamente inseriu o discurso que ele tinha digitado antecipadamente, mas não houve 

reação de seu oponente. Isso porque ele não sabia quem Bardray era e muito menos se importava. 

 Weed apenas ativou uma habilidade de ataque, como de costume. 

 Na luta que começou dessa maneira, Bardray sentiu uma muralha que ele não poderia 

colocar em palavras. Parecia que ele estava enfrentando uma fortaleza que era tão alta e grossa 

que ele nunca seria capaz de derrotar. 



 Weed passou por todas as sequências de habilidades que ele usou. Não havia uma grande 

diferença entre seus equipamentos e nível, mas a gestão das habilidades decidiu o combate. Não 

importava que tipo de ataque Bardray tentasse, ele respondia rapidamente e desencadeava um 

contra-ataque. Em meio ao desespero que era como enfrentar um oceano infinito, Bardray 

experimentou a derrota. 

 Bardray não podia aceitar este fato. Seu orgulho como o mais forte no continente of Magic 

tinha sido quebrado. Mesmo que ele tivesse dado uma breve pausa com a sua história no Continent 

of Magic, ele tinha pensado que não havia maneira dele perder. 

 Bardray secretamente perseguiu Weed e lutou novamente contra ele outras cinco vezes. 

Porém, o resultado foi o mesmo todas as vezes. Mesmo quando ele mudou o seu método de 

gerenciamento de habilidade ou de luta, ele foi destruído tão facilmente. 

 O nível de Weed gradualmente subiu e o seu equipamento era melhor a cada vez que eles 

se encontravam, mesmo que a caçada aos monstros, com diferenças graves no nível, lhes desse 

quase nenhuma experiência. 

 Ele superou o nível que Bardray tinha considerado o limite e foi pioneiro em áreas de caça 

por conta própria para atingir a fase final. 

 ‘Eu acabarei com você completamente. Não apenas você, mas com todos os que você 

conheça também, de modo que você não possa sequer obter um ponto de apoio novamente no 

Continente de Versalhes!’ 
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