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CAPÍTULO 9 - Andarilho Solitário 

 

 Os Geomchis se separaram e foram empregados como instrutores do Centro de 

Treinamento da Aldeia dos Orcs e do Reino de Rosenheim. O salário era baixo, então eles foram 

capazes de pegar essa posição facilmente porque ninguém queria trabalhar lá. Depois de serem 

empregados, a gestão dos Centros de Treinamentos foi confiada completamente aos Geomchis. 

 “Aqueles que querem aprender o caminho da espada, venham para o Centro de 

Treinamento!” 

 Entretanto, a maioria dos jogadores reagiu de forma indiferente. 

 “Centro de Treinamento? Aquele é apenas um lugar para acertar os espantalhos”. 

 “Por que você faria algo tão chato quanto aprender a habilidade Sword Mastery1? Se você 

apenas sair e lutar, você aprenderá isso de qualquer maneira”. 

 Os Geomchis foram zombados até mesmo pelos iniciantes! Ainda assim, havia alguns 

poucos curiosos que procuravam o Centro de Treinamento. Eles tinham visitado o local porque eles 

não podiam deixar a cidade por 4 semanas quando começavam a jogar Royal Road pela primeira 

vez. 

 “Você segura a espada assim e… em vez de ficar balançando-a com força, você deve 

balança-la com precisão. Não coloque cegamente a espada diante de você, você deve observar as 

ações dos monstros e atacar as aberturas nas defesas deles”. 

 Como eles tinham muita experiência do dojo, os Geomchis ensinavam os iniciantes com 

facilidade. 

 “Se você for para o Centro de Treinamento, eles ensinam você como lutar”. 

 “Existe algo para aprender?” 

 “É definitivamente melhor se você o fizer. Nas caçadas, as pessoas que aprenderam são 

completamente diferentes daquelas que não aprenderam”. 

 Isso foi o suficiente para mudar os gritos de recrutamento de membros para os grupos de 

caça na praça. 

 “Recrutando espadachins. Apenas pessoas que tenham treinado no Centro de Treinamento 

por pelo menos um dia”. 

 Era verdade que a habilidade de combate da maioria dos iniciantes era falha. Não havia 

nenhuma razão para eles terem experimentado atividades físicas intensas ou lutas e era normal 

eles entrarem em pânico contra monstros rápidos. Uma vez que eles aprendiam a manejar a espada 

com os Geomchis, caçar era definitivamente mais fácil.  

 Já que os Geomchis ensinavam como enfrentar diferentes tipos de monstros, até mesmo os 

jogadores de outros Reinos os procuravam e esperavam em fila. 

 Toda vez que os Geomchis davam uma lição, as pessoas se reuniam em multidões. Havia 

uma notícia de que 500 a 1.000 jogadores iniciantes sentariam e assistiriam a demonstração dos 

Geomchis. 

 “A espada é afiada, não é? Você não tem que ter medo dela, pois uma espada 

apropriadamente compreendida protegerá você e seus companheiros de equipe”. 

 As lições do Geomchi501 eram suaves. Ele tinha o seu próprio charme porque ele era quase 

o mais novo do dojo e ele sabia com servir seus irmãos mais velhos corretamente. Para os adultos, 

ele era como um sobrinho e para os estudantes mais novos, ele era tão amigável quanto um irmão 

mais velho. 

                                                           
1 NT = Nota Antonio: Maestria com a Espada. 



 “Tão legal”. 

 “Ele parece ser um pouco intimidante, mas eu acho que ele é uma boa pessoa”. 

 Um homem parece mais legal quando ele está se dedicando ao seu trabalho! 

 Enquanto eles se comprometiam com a esgrima, encharcando o dojo de suor, os mestres e 

discípulos eram suficientemente atraentes. Era apenas que as mulheres não tinham a chance de 

ver aquilo. 

 Trabalhando como instrutor na Aldeia dos Orcs, o Geomchi419 palestrou enquanto 

balançava a sua espada. Ele tinha se movido lentamente para que os iniciantes pudessem segui-

lo. 

 “Chwiik. Eu não consigo fazer isso direito, instrutor”. 

 Os movimentos não eram fáceis para as orcs devido à gordura característica da barriga e 

traseiro que elas possuíam. Sempre que isso acontecia, os instrutores estagiários iam direto ao 

trabalho. 

 “Essa parte é assim…” 

 Eles teriam que levemente segurar a cintura ou agarrar o punho e traçar a trajetória da 

espada, ocorrendo, naturalmente, o contato físico!  

 Sorrisos satisfeitos apareciam nos lábios dos discípulos Geomchis que estavam agindo 

como instrutores. 

 “Instrutor, você é tão confiável”. 

 “Se você tiver tempo, você poderia vir caçar conosco? Chwi Chwit”. 

 Eles prontamente aceitaram os pedidos das orcs. 

 “É claro”. 

 Enquanto eles lutavam juntos, os instrutores ensinavam a elas como lutar. 

 “Eu sou Leiachwi. Chwik. Nós poderíamos aprender novamente uma outra hora?” 

 “Eu sou o Geomchi419”. 

 Mesmo os pedidos de amizades, que os Geomchis queriam tanto, vieram facilmente. 

 “Nós podemos visitar o dojo enquanto você estiver fazendo uma pausa?” 

 “Vamos ter um encontro em um parque de diversões”. 

 Devido as jogadoras agressivas, houve até mesmo o nascimento de discípulos que tiveram 

seus primeiros encontros. Tendo bravamente concluído seus encontros, os discípulos falaram sobre 

suas façanhas heroicas. 

 “Eu fui ao parque de diversões com ela e… huhu. Sahyungs2, colegas, não fiquem surpresos! 

Eu segurei a mão dela primeiro!”  

 “Geomchi419! Você está louco? O que você faria se levasse um tapa por isso…” 

 “Você acha que eu teria feito isso de propósito? Nós estávamos olhando para a fonte quando 

nossas mãos de alguma forma se tocaram e ela deixou a mão então eu apenas a segurei”. 

 “Ela manteve a mão?” 

 “Como eu deveria dizer, foi como se eu obtivesse uma sensação estranha dela de que estava 

tudo bem segurar a sua mão”. 

 “Existe algo assim? Não é para você levar um tapa por apenas segurar a mão de uma 

garota?” 

 “É como se, bem, um sentimento que você só pode saber uma vez que experimenta ele”. 

 Os mestres e discípulos se animaram com seus sonhos de encontros enquanto recebiam 

ensinamentos de seus veteranos. 

                                                           
2 NT = Nota barafael: irmão mais velho. 



 As jogadoras não eram as únicas que aprendiam o manejo de espada deles. Havia tanto 

homens quanto mulheres que aprenderam como usar a espada.  

 Mulheres e homens de todas as idades lotaram o Centro de Treinamento. Isso ocorreu em 

razão da habilidade de maestria com a espada dos Geomchis ter subido para o nível avançado, o 

que causou uma mudança na capacidade deles como instrutores. Se eles ensinassem enquanto 

faziam demonstrações de esgrima, os iniciantes copiariam aquele manejo com a espada. Mesmo 

com apenas isso, a proficiência da maestria com a espada dos iniciantes crescia rapidamente. 

 Jogadores iniciantes que se consideravam discípulos se reuniram. 

 “Por favor me ensine, instrutor!” 

 “Eu quero caçar. Por favor nos guie pelo caminho certo”. 

 “A que horas é a lição de hoje?” 

 

*** 

 

 Com a notícia de que as lições dos Geomchis aumentariam a habilidade em maestria com 

a espada dos alunos, toneladas de pessoas se reuniram.  

 Mesmo as pessoas que tinham deixado a aldeia depois de 4 semanas e estavam caçando 

retornaram para o Centro de Treinamento. Também havia um número considerável de jogadores 

de nível intermediário que estavam acima do nível 200.  

 O Centro de Treinamento, onde os espantalhos estavam estabelecidos, foi transformado 

pelos Geomchis em um campo de aprendizado para as reais artes marciais. Era irritante para os 

discípulos porque havia mais pessoas, mas os Geomchis recebiam as pessoas como seus 

estudantes enquanto houvesse entusiasmo em aprender. Mesmo que os iniciantes não tivessem 

dinheiro, eles eram tratados como estudantes.  

 “A taxa de admissão para se tornar um discípulo oficial é de 9 pedaços de pão de cevada”. 

 “Ack!” 

 “Você não pode se tornar um verdadeiro lutador se você não conhecer a fome. A fome 

desperta a força fundamental de um ser humano”. 

 Os alunos dos Geomchis, homens e mulheres de todas as idades, estavam se espalhando 

por todo o Continente de Versalhes. 

 Seus ombros robustos e olhos penetrantes, bem como as conversas implícitas que eles 

mantinham entre si, circularam através do Reino de Rosenheim e das Cordilheiras Yuroki. 

 Um grupo com uma espada inscrita no lado direito de seu peito procurava por companheiros 

de time na praça. 

 “É um prazer”3.  

 “A quanto tempo não o vejo. Eu acredito que eu vi você uma vez no Centro de Treinamento. 

Nós devemos ir caçar?” 

 “Parece bom. Mas quantos anos você tem?” 

 “Dezenove”. 

 “Nós estamos na mesma idade. Qual é a sua linhagem?” 

 “Meu mestre é o Geomchi385-nim”. 

 “Eu recebi ensinamentos do Geomchi417-nim, sahyung”. 

 Os Geomchis eram chamados de professores da espada no Reino de Rosenheim e nas 

Cordilheiras Yuroki. 

                                                           
3 NT = Nota barafael: segundo a versão americana eles conversam de uma maneira muito viril, com um estilo 
de conversa arcaico, como se fossem espadachins antigos; é basicamente a lavagem cerebral criada pelos 
Geomchis. 



 Os Geomchis também não esqueceram suas aspirações de caçar os monstros mais fortes 

no Continente de Versalhes. 

 “Nós também temos uma honra para conservar. Nós não deveríamos capturar algo como 

um Bone Dragon4 ou um Imoogi dentro de um mês?” 

 Eles ocasionalmente caçavam mesmo enquanto estavam dando instruções e também se 

esforçavam arduamente para aumentar suas habilidades na maestria com a espada. A maestria 

com a espada poderia ser aumentada rapidamente se você lutasse e superasse monstros mais 

fortes do que você próprio. 

 Os Geomchis sequer prestavam atenção aos monstros fracos que eles podiam matar 

facilmente. A maioria da fama deles subiu puramente através da caça. Mesmo um penhasco 

íngreme era absurdamente transformado em uma planície se apenas dois Geomchis fossem juntos. 

 “Sahyung, eu estou entediado. Você gostaria de ir subir aqui?” 

 “Parece divertido”. 

 Os Geomchis intensificavam as suas concentrações enquanto subiam os penhascos das 

Cordilheiras Yuroki. Essa era uma chance para que eles pudessem ganhar a preciosa experiência 

de passar por um terreno difícil e perigoso de propósito. Geomchi4 e Geomchi5 subiram ao longo 

do cume do penhasco, onde era difícil até mesmo dar um passo. 

 “Geomchi5”. 

 “Sim, Sahyung?” 

 “Será que nós morreremos se cairmos daqui?” 

 Elas eram tão estonteantemente altas que havia nuvens na encosta da montanha. Geomchi5 

olhou para baixo a partir do cume e balançou a sua cabeça: 

 “Nós sobreviveríamos. Nós poderíamos nos segurar nos galhos das árvores que crescem 

das encostas enquanto estivermos caindo e usar o ricochete para saltar e, em seguida, deveríamos 

ser capazes de encaixar a espada em uma pequena fresta na rocha e deslizar para baixo”. 

 “Hmmm, nós não morreríamos depois de tudo então, não é?” 

 “É claro”. 

 “Estou entediado, então você quer tentar saltar para baixo a partir daqui?”5 

 Eles prontamente disseram palavras que surpreenderiam outros que as ouvissem.  

 Mesmo que a proficiência deles reduzisse, seus níveis caíssem e eles, até mesmo, 

pudessem perder os equipamentos que eles estivessem usando com uma chance de uma em dez 

mil se eles morressem, eles não tiveram escrúpulos.  

 Geomchi5 levou isso como se não fosse nada também. 

 “Parece que isso seria divertido, certo?” 

 “Eu pularei primeiro”. 

 Era uma curta distância até a borda, mas o Geomchi4 saltou do cume a toda velocidade. 

 Eles estavam vivendo livremente como o vento enquanto sentiam o gosto dos desafios. 

 

*** 

 

 Depois de entrar na prisão subterrânea, Weed chegou dentro de quatro dias no lugar onde 

os prisioneiros da Igreja Matallost estavam sendo mantidos. Ele teria sido capaz de encurtar muito 

o tempo se ele se focasse unicamente em romper através dos monstros. Entretanto, ele eliminou 

todos os monstros da área conforme avançava, o que demorou mais. 

                                                           
4 NT = Nota Antonio: Dragão de Ossos. 
5 NT= Nota Antonio: Sério mesmo!? Meus Deus...; Nota barafael: nego não bate bem da cabeça. 



 Teria levado um pouco mais de tempo para destruir todos aqueles monstros com apenas o 

dano de Weed, mas a participação de Yellowy na batalha também foi de grande ajuda. Quando eles 

estavam sobre as planícies, houve muitas ocasiões em que Weed montou nele e o usou 

principalmente como um cavalo, pois era o inocente Yellowy.   

 Se Weed lutasse enquanto acelerava sobre um cavalo, apenas isso aumentaria a 

experiência e a proficiência da corrida. Em uma masmorra onde não há muito espaço para correr, 

Weed usou Yellowy principalmente para reunir a pilhagem.  

 Contudo, desta vez, Yellowy achou um uso valioso para si mesmo. Ele desencadearia um 

poderoso chute com suas pernas traseiras sobre os Dark Knights6 que Hwaryeong tinha posto para 

dormir com a Seduction Dance7. 

 O coice de um touro! 

 Quando ele chutava poderosamente com a sua força tremenda, os Dark Knights saíam 

voando brutalmente. Esse ataque era tão bom quanto o ataque da Sword Kaiser8 de Weed.  

 Tendo recebido um enorme golpe, ele era poderoso o suficiente para fazer os Dark Knights 

morrerem em um instante se Da’in e Hwaryeong apenas os acertassem com uma clava ou espada 

curta. Enquanto as garotas tomavam conta dos Herectic Hunters9, Discípulos e outros monstros 

com Yellowy, a eficiência deles na caçada aumentou ainda mais. 

 Mooooooo! 

 Como um touro lutador, Yellowy saboreava a sua vitória sempre que ele acertava os 

monstros com suas patas traseiras. 

 “Muito bom, Yellowy”. 

 Quando Da’in acariciava a sua cabeça, Yellowy apreciava enquanto balançava a sua cauda 

curta. Weed tinha falado um pouco sobre suas aflições tristes em relação a Da’in, mas Yellowy não 

prestou nenhuma atenção a isso e se deu bem com ela. Não havia um provérbio que dizia que falar 

com uma vaca era como bater na porta de um homem surdo por nada? 

 Weed avaliou brevemente que a velocidade da batalha tinha se tornado mais rápida. 

 “Ele finalmente vale o preço da sua grama”. 

 Weed era infinitamente avarento com seus elogios! Já que Yellowy estava seriamente 

carregando uma mochila e até mesmo participando da batalha, mesmo palavras ligeiramente 

positivas vieram de Weed. 

 “Qual o preço de mercado para as vacas coreanas hoje em dia? Antes de aparecer uma 

pessoa que comprará carne a um preço elevado, será melhor não o vender”. 

 Rompendo através da prisão subterrânea!  

 A prisão era um labirinto enorme, mas Weed nem sequer se esforçou no meio dela. Ela era 

uma masmorra que os outros já haviam explorado, então ele tinha determinado o caminho geral 

através do Dirtman10 e estava correndo com precisão. 

 Os sacerdotes da Igreja Matallost estavam magros e vestiam robes negros e sujos. 

 “Quem é você?” 

 “Eu derrotei a Igreja Embinyu e vim resgata-los”. 

 Weed mostrou para eles a relíquia da Igreja Matallost. Só então os sacerdotes acreditaram 

nele. 

 “Por que você só veio agora para nos salvar?” 

                                                           
6 NT = Nota barafael: Cavaleiros das Trevas. 
7 NT = Nota barafael: Dança da Sedução. 
8 NT = Nota barafael: Espada de Kaiser; 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. 
9 NT = Nota barafael: Caçadores Hereges. 
10 NT = Nota barafael: Homem Poeira/Sujeira. 



 “Maldição, eu pensei que nós velhos ficaríamos presos aqui para sempre e apenas 

morreríamos”. 

 Eles estavam realmente irritados pelo fato de que ele não os tinha salvado rapidamente. Se 

você não atravessasse uma missão seriamente, estes tipos de complicações aconteceriam. 

 Weed também tinha muito a reclamar. 

 ‘Eu vim o mais rápido que pude depois de fazer as esculturas, vender a pilhagem e vender 

a missão. Eu fiz o melhor que eu podia’. 

 Ele tinha o orgulho que lhe permitia se justificar em qualquer situação! Outros jogadores, 

que não teriam paciência, poderiam até mesmo se irritar com os velhos sacerdotes por serem tão 

inescrupulosos, mas Weed não era assim. 

 “Eu peço desculpas. Isso ocorreu porque eu estava tentando transporta-los em segurança, 

visto que os remanescentes da Igreja Embinyu podem ter se escondido. Por ora, por favor venham 

conosco”. 

 Já que os velhos sacerdotes também eram seus clientes, ele não se esqueceu de colocar 

um sorriso amigável. 

 “De qualquer forma, obrigado por vir nos resgatar”. 

 Os sacerdotes se levantaram de seus assentos. Weed foi capaz de libertá-los facilmente das 

correntes em seus tornozelos mesmo ele não sendo um ladrão. Ele usou a sua habilidade em 

ferraria para se livrar das correntes completamente. Não havia nenhuma maneira de que ele 

perderia a chance de conseguir um bom material de ferro.11 

 “Por favor, nos liberte também!” 

 Muitos outros prisioneiros estavam amarrados em lugares onde os sacerdotes da Igreja 

Matallost estavam sendo mantidos. Havia 35 pessoas entre anões, elfos, bárbaros e raças de 

caçadores que estavam dispersos no Norte em pequenas escalas. Weed libertou todos eles 

também. 

 Em torno desse momento, as pessoas que tinham recebido a missão ‘Resgate dos 

Prisioneiros da Igreja Matallost’ e que estavam caçando na área se reuniram. 

 “O que, ele já está aqui?” 

 “Como ele veio tão rapidamente?” 

 Os participantes da missão que tinham ficado espantados não tinham pensado que ele 

chegaria tão rapidamente, mesmo que ele fosse o Weed. 

 Agora era a hora de deixar a prisão subterrânea. O caminho até a saída não era muito difícil, 

de modo que eles foram capazes de sair rapidamente porque os espectadores, que tinham seguido 

Weed, estavam caçando em pontos importantes da prisão subterrânea e os jogadores que estavam 

participando da missão eliminaram os monstros. 

 “Nós o agradecemos por nos salvar”. 

 “Eu simplesmente fiz o que eu tinha que fazer”. 

 “Há algo que devemos fazer o mais rápido possível, então você poderia esperar um 

momento?” 

 “Sim. Se for um ato justo, eu esperarei o tempo que for preciso”. 

 Sob o olhar atento de Weed e dos participantes da missão, os sacerdotes da Igreja Matallost 

foram ao templo, o limparam e acenderam tochas. Em seguida, eles realizaram um ritual que 

apaziguou os espíritos vingativos do Rio das Lamentações. 

 SWOOSH! 

                                                           
11 NT = Nota barafael: kkkkkk, o cara não desperdiça nem uma moeda de cobre, ele é o verdadeiro Tio 
Patinhas. 



 Então, as águas estagnadas e turvas do Rio das Lamentações fluíram suavemente rio 

abaixo. 

 Ding! 

 

Resgate dos Prisioneiros da Igreja Matallost 

O Rio das Lamentações foi revivido. 

O rio que flui com as lágrimas das almas que sofreram mortes injustas! 

Os sacerdotes da Igreja Matallost arrepender-se-ão de seus erros que surgiram a partir da cobiça e 
retomarão o trabalho de guiar as almas. 

 

Contribuição para a Igreja Matallost aumentou em 2.700 pontos. 

Nível aumentou. 

Com a purificação do Rio das Lamentações, a fama aumentou em 320 pontos. 

Fé aumentou em 37 pontos. 

Sorte aumentou em 4 pontos. 

 

 Essa foi uma compensação considerável. A recompensa foi dada a partir da Igreja Matallost, 

que guiava os mortos e se tornou ativa novamente. 

 Weed não tinha explorado a prisão subterrânea para salvar os prisioneiros. Ele havia 

deixado a maioria das tarefas irritantes para os outros jogadores, mas, mesmo assim, o seu nível 

subiu em 1. 

 Yurin, Da’in e os outros jogadores subiram de 10 a 20 níveis graças à enorme experiência 

que eles ganharam como recompensa. 

 “Yahoo!” 

 “Esta missão é a melhor!” 

 Para aqueles que tinham participado, essa era uma missão que tinha dado uma grande 

recompensa, a qual era difícil de ser trocada por qualquer tipo de tesouro. 

 Weed não se importou com o aumento de nível como os outros. Naturalmente, você ficaria 

mais forte se seu nível aumentasse. Entretanto, atributos ou proficiência em habilidades eram mais 

importantes do que aquilo. Se você apenas aumentasse o seu nível rapidamente, então, no final, 

seus atributos ficariam abaixo do seu nível. Isso faria seu crescimento ficar lento, de modo que era 

efetivamente mais rápido retroceder um pouco. 

 Com a mudança a partir da realização da missão, o outrora contaminado Rio das 

Lamentações, que tinha se tornado obscuro com uma cor amarelada, lentamente se tornou limpo. 

 

Enquanto o Rio das Lamentações gradualmente volta a desempenhar o seu papel, a 

semente da inquietação no Continente de Versalhes diminuiu. 

A vida diminuirá devido à morte e a possibilidade de desgraça diminui em 13%.  

Ao criar mortos-vivos, os necromantes precisarão de um pouco mais de mana. 

 

 O velho mercenário Smith falou pesadamente: 



 “Então é isto que aconteceu. A Igreja Matallost… eu pensei que era uma igreja que só tinha 

prejudicado o Continente de Versalhes…” 

 Ding! 

 

A segunda curiosidade do velho Smith. 

A missão ‘A Segunda Curiosidade do Velho Smith’ foi concluída. 

O velho beberrão Smith veio a conhecer a verdade sobre a verdadeira identidade do Conde Savoid e 
sobre a Igreja Matallost.  

O velho mercenário curiosíssimo foi capaz de resolver uma das memórias não muito corretas de seu 
passado. 

 

Fama aumentou em 260 pontos. 

Os pré-requisitos para a missão ‘Agente do Império Nilfheim’ foram concluídos. 

 

 A missão de classificação de dificuldade ‘A’ foi resolvida. Ele tinha pego Smith e procedido 

com a purificação do Rio das Lamentações e com a luta contra os perseguidores da Igreja Embinyu. 

Essa não era apenas a conclusão da curiosidade de Smith sobre o Conde Savoid, ela também tinha 

sido considerada como a resolução de uma parte de toda a missão em cadeia. 

 O velho mercenário Smith disse: 

 “Então venha a qualquer hora para a taverna onde eu estava. Já que é você quem me deu 

um monte de álcool, eu deveria ser capaz de lhe comprar alguma bebida. Eu sei bastante, então 

me pergunte se houver algo sobre o que você esteja curioso a qualquer hora”. 

 Essa foi a recompensa absurdamente diminuta do pobre mercenário Smith. Quanto de vinho 

e conhaque ele tinha engoliu até agora...? No entanto, Weed não discutiu. Ele tinha recebido muitas 

missões irracionais por causa de sua incontrolável fama elevada. Havia momentos em que a 

recompensa era grande, mas também em que ela era pequena. 

 Ele tentou ser compreensivo e com mente aberta. 

 ‘Parece que eu vou ter um pesadelo esta noite’. 

 Em troca, ele resolveu escrever uma tonelada de insultos sobre Smith em seu diário. 

 “Eu ganhei muitas experiências porque eu fui capaz de fazer isso com você, ancião. É uma 

pena que nós não possamos mais viajar o Continente de Versalhes juntos”. 

 O mercenário Smith riu, revelando as lacunas em seus dentes esparsos. 

 “É o momento do velho ‘eu’ retornar para a taverna. É o suficiente eu ter feito aventuras 

quando eu era jovem. Mesmo se eu tiver uma curiosidade, eu não acho que serei mais capaz de 

me mover pessoalmente. Isso é certo, eu também não preciso mais do meu cartão de mercenário. 

Eu darei ele para você”. 

 

Você adquiriu um Cartão de Mercenário de categoria S da Guilda Mercenária Aliada 

Proam12.  

 

 Weed não era de recusar um presente ou um suborno dado a ele. 

                                                           
12 NT = Nota barafael: mais detalhes sobre a aliança no capítulo 10, do volume 15. 



 “Identificar!” 

 

Cartão de Mercenário da Guilda Mercenária Aliada Proam: 

Um cartão de mercenário feito com bronze. 

Durabilidade: 30/30 

Categoria: S 

Opções: 
Pode carregar todas as missões da Guilda Mercenária.  

Pode receber 200% a mais pelas taxas de pedidos. 

 

 Era um cartão de mercenário, que poderia ser chamado de um tesouro precioso para 

aqueles, mesmo se eles não fossem mercenários de fato, pois muitas pessoas usam a Guilda 

Mercenária para receber missões. 

 ‘Deve ser bom se eu vendê-lo’. 

 Considerando a escassez de cartões de mercenários, ele seria capaz de conseguir um 

enorme preço por ele. Ele poderia dizer apenas pelo fato de que os jogadores, que tinham 

participado da missão ‘Resgate dos Prisioneiros da Igreja Matallost’ com ele, estavam todos 

agitados sobre o cartão. 

 O velho mercenário Smith lhe deu outro presente: 

 “Tome isso também”. 

 Weed pegou o outro presente. 

 Era um selo antigo que tinha uma marca feita de jade e um dragão dourado trabalhado com 

ouro que poderia ser utilizado como um identificador. Um item muito antigo, logo a sua cor não era 

como a das mercadorias de hoje em dia. Uma parte da marca de jade também estava quebrada. 

 “Identificar!” 

 

Selo Desconhecido: 

Este é um objeto muito precioso feito por um escultor extremamente excepcional. 

Esse é um item que o velho mercenário Smith não vendeu apesar de suas dívidas de álcool terem se 
acumulado. 

Tendo passado através de uma guerra e de um longo período de tempo, há um leve dano nele. 

Durabilidade: 3/20 

Opções: Garante uma singular boa sorte. 

 

 Weed levantou a sua cabeça. Ocorreu-lhe que este era um item notável. 

 “O que é isto?” 

 “É algo que eu peguei na mansão do Conde Savoid nos meus dias de mercenário. Eu tenho 

valorizado este selo porque parecia que a boa sorte estava vindo em minha direção após obtê-lo, 

mas... você pode usá-lo agora”. 

 “Eu vou recebê-lo com gratidão”. 



 Weed colocou o selo em seu bolso. 

 Ding! 

 

Você obteve um tesouro imperial do Império Nilfheim. 

 

 Era como ele esperava de antemão. 

 ‘Parece que a missão ‘Agente do Império Nilfheim’ acontecerá com isto’. 

 Se ele quisesse descobrir as origens exatas do item, ele precisava de uma identificação 

ligeiramente mais poderosa. 

 ‘Há algo que eu preciso tomar conta primeiro’. 

 Weed olhou em volta. Havia muitos jogadores que estavam fascinados enquanto 

observavam a transformação do Rio das Lamentações. Já que ele causaria uma mudança histórica 

no Continente de Versalhes, também não era difícil ver alguém ocupado enviando um sussurro. 

 

“Meu nível aumentou em 4 e eu consegui um monte de fama também”. 

 

“Sério, merda. Eu deveria ter pego a missão também. Eu ouvi que a caçada na prisão 

subterrânea foi muito boa, certo?” 

 

 Ele também podia ver que os jogadores, que tinham adquirido a missão ‘Resgate dos 

Prisioneiros da Igreja Matallost’, estavam felizes. 

 Weed falou a eles: 

 “Todo mundo”. 

 “...?” 

 “A missão não acabou com o resgate dos prisioneiros da Igreja Matallost”. 

 “Ela era uma missão em cadeia?” 

 “Então você compartilhará outra missão?” 

 Como um homem generoso da zona rural, Weed colocou um grande sorriso em seu rosto 

enquanto concordava: 

 “É claro. É uma missão que nós começamos juntos, então não deveríamos segui-la até o 

fim juntos?” 

 A missão em cadeia da Igreja Matallost! 

 Os sacerdotes da Igreja Matallost estavam andando em direção a Weed. 

 “Embora nós tenhamos sido dispensados de uma grande aflição, há muitas coisas que ainda 

devem ser feitas. Nós também temos que escolher novos devotos, a fim de corrigir a igreja…” 

 “Eu tenho uma sensação inquietante de que ainda existem aqueles que seguem a Igreja 

Embinyu nesta área”. 

 As missões ‘Destruição da Décima Primeira Seita da Igreja Embinyu’ e o ‘Desejo Há Muito 

Estimado da Igreja Matallost’ ainda permaneciam não resolvidas. 

 ‘Os remanescentes da Igreja Embinyu... deveria haver um grupo bem poderoso sobrando, 

então eles provavelmente terão que ser completamente derrotados e, para o desejo há muito 



estimado da Igreja Matallost, eles provavelmente quererão pegar um monte de devotos e prosperar 

tanto quanto as outras igrejas’. 

 Ele poderia dizer grosseiramente que tipo de solicitações foram deixadas apenas a partir 

dos nomes das missões por si só. 

 Não era ruim para Morata também. A Igreja Matallost era um grupo militante com um 

considerável poder sagrado! Com a cura, bênção e magia ofensiva sagrada que eles tinham 

mostrado ao escapar da prisão subterrânea, haveria um monte de pessoas que iriam querer se 

tornar devotas.  

 Se ele também permitisse que os iniciantes utilizem o portal de teletransporte para o Rio das 

Lamentações, o renascimento da Igreja Matallost, pelo menos, seria bom para Morata!  

 Mesmo que fosse uma missão em cadeia, a ‘doçura’ da missão tinha sido sugada depois de 

destruir a Fortaleza da Igreja Embinyu e até mesmo de resgatar os prisioneiros da Igreja Matallost.  

 Weed planejou compartilhar as missões com os outros que estavam lá em vez de cumpri-

las por si próprio. 

 "WOAH!" 

 “O lorde de Morata, o Deus da Guerra Weed compartilhará a missão em cadeia”. 

 “Urra para o lorde Weed!” 

 As pessoas que tinham sido incapazes de esconder seus ciúmes enquanto olhavam para o 

Rio das Lamentações se reuniram rapidamente. 

 “Por favor compartilhe ela comigo!” 

 “Eu! Eu primeiro!” 

 Eles eram como pintinhos que estavam abrindo seus bicos para receberem um verme que 

o pássaro mãe havia apanhado! 

 Weed falou: 

 “No entanto, há uma taxa de participação fixa de 998 moedas de ouro...”13 

 “.....” 

 “.....” 

 Houve um silêncio calmo. 

 Apenas as palavras de Weed se espalharam: 

 “Esta é uma oportunidade que acontece poucas vezes. Eu darei um desconto de 30 moedas 

de ouro para aqueles que trouxerem pelo menos 2 amigos ou companheiros de equipe. Se pelo 

menos 7 pessoas vierem, eu até mesmo lhes darei um desconto em grupo”. 

 Isto era inequivocamente um roubo. 

 Igual a fazer lucros excessivos em uma praia na temporada de férias de verão, era um roubo 

pelo qual eles realmente não poderiam recusar! 

 Apenas Hwaryeong sorria lindamente enquanto se alegrava: 

 “Quão impressionante Weed-nim é por até mesmo compartilhar com os outros uma missão 

que ele conseguiu com dificuldade. Ele é um espécime em extinção”.  
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