Volume 18
CAPÍTULO 7 - Defendendo Morata.
As reclamações do Rei Hydra e do Black Imoogi estavam se acumulando e eles pareciam
prontos para explodir. As esculturas não estavam sequer cansadas, contudo, desde que lhes foi
outorgado vida, a eles apenas havia sido dito para esperar, mesmo depois que a batalha havia
começado.
‘Devo esperar até que eu possa comer’.
‘Para me tornar um verdadeiro dragão eu devo comer esses caras. Porém, eu não posso
me mover em razão do comando do mestre’.
As características da espécie do Rei Hydra eram a brutalidade e a voracidade. Quando a
Aliança do Norte se aproximasse, os olhos do Rei Hydra se alargariam.
‘Eu quero comer. Eu quero comer’.
‘Eu quero comer eles’.
‘Nós temos sete cabeças com as quais comer’.
‘Isso cheira tão… tão delicioso’.
Saliva espessa pingava de cada uma das cabeças do Rei Hydra. A saliva ácida derrubada
a partir da forma de vida escultural se misturou dentro do lago nas proximidades, matando os peixes.
A Aliança do Norte ainda não havia notado a presença do Rei Hydra em razão da batalha em curso.
Entretanto, uma vez que Weed apareceu, o Rei Hydra alcançou o limite da sua paciência.
“Kaaaaaaaa!”
O Rei Hydra mergulhou através do rio e comeu os usuários da Aliança do Norte. Com suas
cabeças, ele engoliu 9 usuários com suas enormes bocas.
“É um lanche. A refeição está deliciosa, uma guloseima”.
O som dos usuários sendo triturados! O Black Imoogi se preparou para atacar
elegantemente ao convocar uma Fireball (NT = Nota barafael: Bola de Fogo). O enorme feitiço
mágico de fogo pairava no ar, pronto para atacar.
O Rei Hydra e o Black Imoogi não eram os mesmos daqueles durante a luta contra a Igreja
Embinyu. Eles eram similares, mas o nível deles era bem mais baixo e estavam muito mais
vulneráveis do que antes. Eles eram fracos em todos os aspectos, mas os usuários da Aliança do
Norte não podiam fazer tal julgamento calmo.
“Vamos lá!”
Os cavaleiros do Reino de Kallamore estavam causando pânico aos usuários, o Rei Hydra
estava comendo aleatoriamente os usuários com suas cabeças e o Black Imoogi havia convocado
e derrubado Fireballs. Em vez de lutar, os membros da Aliança do Norte tentaram escapar do Rei
Hydra que havia comido dezenas de pessoas.
O Black Imoogi derrubou suas fireballs causando o extermínio de mais de 100 pessoas. As
chamas se espalharam amplamente ao redor dos escombros. Os magos tentaram lançar um feitiço
mágico protetivo e os arqueiros tentaram planejar um desvio.
Contudo, mais pessoas pensaram a respeito de tentar fugir para salvar suas vidas. Os
jogadores membros da Aliança do Norte não tinham tido qualquer experiência na realização de um
cerco. Embora, mesmo se eles tivessem experiência, ela não os ajudaria em tal situação.
Além disso, esta não era uma luta normal sobre um poder que se poderia prever. Com o
medo e a ansiedade, a outrora poderosa Aliança do Norte estava se desmantelando rapidamente e
algumas das guildas começaram a lançar ataques mágicos em direção à Weed.
“Fire Burst!” (NT = Nota barafael: Explosão de Fogo)
“Frost Circle!” (NT = Nota barafael: Círculo de Congelamento)

“Thunder Storm!” (NT = Nota barafael: Tempestade de Trovões)
Os feitiços foram lançados e atingiram o chão. Poderosos cavaleiros investiram em direção
à Weed e arqueiros atiraram suas flechas.
O objetivo era Weed! Eles queriam caçar Weed, o God of War.
‘De qualquer jeito, o vencedor da batalha não importa’.
‘Apenas importa o fato de que eu posso ficar famoso depois de matar Weed’.
Os usuários que estavam acima do nível 300, o centro do poder da Aliança do Norte,
lançaram seus ataques sobre Weed. Havia uma quantidade significativa de usuários que estavam
conservando suas manas a fim de mirá-las em Weed.
“Kaaaaaa”.
A Fênix voou para a frente de Weed, dedicada a proteger a vida do seu mestre. Havia
ataques mágicos e físicos a partir de mais de 37 pessoas, os quais atingiram as asas da Fênix.

A magia Fire Burst foi absorvida.
A magia Frost Circle diminuiu a sua vida em 4.269 pontos.
O corpo da Fênix falhou em absorver a magia Thunder Storm, 3.210 pontos de vida
foram perdidos.

Os ataques mágicos de gelo e de água corroeram a vida da Fênix, mas a magia de fogo a
restaurou. Flechas também ficaram presas no corpo dela. A Fênix conseguiu manter-se forte diante
dos ataques mágicos e físicos.
“Kieeee!”
A Fênix estava sofrendo de uma dor horrível. Mesmo com o seu enorme nível e vida, os
golpes poderosos e consecutivos causaram uma quantidade pesada de dano. Os ataques contínuos
poderiam ter sido possivelmente fatais. A Fênix perdeu vida até que chegou ao patamar de 24%
restantes e Weed imediatamente começou a culpa-lo:
“Esse bastardo ignorante!”
“Kieeg?”
“Não importa, todos os pássaros são iguais. Mesmo se eles tiverem uma cabeça, eles não
sabem como usá-la!”
Se Weed tivesse se ferido então ele teria começado a importunar os Wyverns e o Bingryong.
Tal fato foi impedido em razão dos atos da Fênix.
‘Aquilo foi bom’.
‘Ele foi capaz de tomar conta do mestre melhor do que eu’.
‘Aquele é nosso calouro’.
As formas de vida esculturais queriam viver uma vida boa e egoísta!
Weed não queria a morte da última Fênix e também pensava o mesmo em relação as outras
formas de vida esculturais. Mesmo se vencesse a guerra, se ele perdesse uma escultura seria uma
grande perda.
Dar vida a outra obra-prima ou a um punhado de peças clássicas custaria a ele mais do que
10 níveis, de modo que ele já havia falado isto para os Wyverns e para o Bingryong várias vezes.
“Não morram”.
A voz de Weed mergulhou e ecoou ligeiramente úmida e doce. Bingryong começou a ter
lágrimas congeladas se formando no canto de seus olhos.
“Você ainda mesmo tem que quebrar”.

“…..”
“Você precisa trabalhar, no mínimo, pelos próximos 20 anos para cobrir as perdas que eu
tive ao cria-lo, certo? Não tome quaisquer atitudes arriscadas ou você estará desperdiçando meu
dinheiro desta forma”.
Mesmo se eles quisessem morrer, eles não poderiam até que Weed tivesse feito um monte
de dinheiro.
“Vamos preparar o ataque mágico novamente. Weed ainda está no céu”.
“Vamos todos atacar ao mesmo tempo”.
Você não podia dar aos seus inimigos uma oportunidade no campo de batalha. Havia um
denso número de usuários na Aliança do Norte, então Weed não podia perder uma oportunidade
agora.
“Fênix, Bingryong. Comecem agora. Não percam perante os mais jovens”.
O Black Imoogi e o Rei Hydra, que haviam sido esculpidos por Weed, já estavam andando
por aí e atacando. As formas de vida esculturais recém-criadas eram poderosas, mas havia uma
considerável quantidade de usuários de nível 300, os quais eram perigosos. Ele não sabia a respeito
dos cavaleiros do Reino Kallamore e sobre os Geomchis, mas o Rei Hydra e o Black Imoogi seriam
surpreendentemente fáceis de se caçar.
“Kiyaaaaa”.
A Fênix começou a voar para o centro em velocidade máxima. Por todos os lugares por onde
ela passou uma chuva de fogo caiu por meio do seu poder! Conforme a chuva de fogo caía, os
cavaleiros e soldados começaram a queimar rapidamente assim que o fogo encostava no corpo
deles.
O dano de fogo era limitado a um indivíduo, mas agora ele estava dando dano em uma
escala incrivelmente ampla. O chão estava coberto por chamas e elas podiam ser removidas com
magias relacionadas à água a partir dos magos ou dos sacerdotes. Porém, a chuva de fogo caiu
em uma escala tão grande que cobriu toda a área. Isso significava o acúmulo de uma enorme
quantidade de dano.
“Tomem cuidado quando estiverem lutando, Wyverns. Não sejam gananciosos!”
“Tudo bem, mestre”.
Os Wyverns eram muito mais fracos no início do nível 300, de modo que um grupo de 10
magos podia facilmente derrota-los se eles fossem um alvo único. Eles precisavam evitar serem
derrotados por magia e caírem para a morte. Felizmente, os magos eram classes muito difíceis de
se subir de nível. Na Aliança do Norte, havia possivelmente cerca de apenas 500 magos e a maioria
deles já havia exaurido seus ataques mágicos (NT = Nota Gabriel: leia-se exaurido a mana).
“Geumini, vá ajudar os Wyverns”.
“Tudo bem, mestre”.
“Eu lhe emprestarei as asas (NT = Nota barafael: Wings of Light/Asas de Luz) para que você
possa caçar com elas”.
Para permitir ao Geumini lutar com os Wyverns, ele lhe emprestou a Wings of Light. Ele não
queria que as preciosas barras de ouro, com as quais Geumini foi feito, caíssem no chão e
desaparecessem sem uma palavra.
“Bingryong, certifique-se de lutar bem. Ajude os Wyverns”.
“Deixe os Wyverns para mim, mestre”.
Weed saltou do Bingryong e as pessoas, que estavam assistindo cada um de seus
movimentos, gritaram. Elas queriam matar o God of War!
“Weed caiu”.
“Lá está ele!”

Havia paladinos, guerreiros, magos, ladrões, assassinos e espadachins. Weed checou o
número de classes de combate corpo a corpo que estavam sendo engolidas pelas chamas e fugindo
e, em seguida, caiu no meio da Aliança do Norte e bateu no chão, esmagando um anão.
“Este cara é...!”
O anão gritou!
Com o peso de Weed, ocorreu uma enorme quantidade de dano sobre a vida do anão, bem
como infligiu o estado de confusão sobre o mesmo. Os usuários que estavam ao redor de Weed
ficaram muito surpresos.
“Sculpting Blade! (NT = Nota barafael: Lâmina de Esculpir)”
Weed tirou facilmente a vida do anão com a sua espada. Ele rapidamente saqueou o anão
à medida em que este se transformava em uma luz cinza. Pilhagem! O sentimento de algo que entra
instantaneamente em sua posse!
‘Consegui!’
Weed não teve tempo de checar a janela de mensagens. Era a sensação de roubar um lugar
e não ter tempo de checar se as joias eram autênticas ou não, pois havia inimigos por todo o lugar.
“Bênção do Sumo Sacerdote!”
Weed abençoou-se com o Anel do Sumo Sacerdote de Freya. Ele também havia se
preparado mais cedo com suas habilidades de afiar a espada e de polir a armadura. Havia um
tempo limite de 20 minutos na bênção.
“Heraim Sword Skill (NT = Nota barafael: Habilidade de Espada dos Heraims – habilidade
adquirida na Torre dos Heróis – vide capítulo 10 do volume 12)”.
Weed avançou constantemente sem parar com a sua habilidade com a espada! Ele havia
obtido a antiga habilidade com a espada no quarto andar da Torre dos Heróis. O contínuo aumento
dos ataques elevava os atributos de força e agilidade. Weed correu como um louco.
‘A armadura de peito parece um pouco barata. A espada é barata. O nível máximo daquele
equipamento é 210’.
Ele passou imediatamente por aqueles.
‘Ele está vestindo um bom capacete. As outras coisas parecem ser quase o mesmo. Em
torno do nível 250. Há um monte de peças de armaduras, então ele deve ter uma vida alta, mas a
durabilidade está um pouco desgastada. Há uma alta probabilidade de a armadura ser derrubada’.
Weed usou a sua espada para golpear o seu oponente.
Puuk!
A espada perfurou as emendas da armadura.

Dois ataques contínuos foram bem-sucedidos.
40% de aumento no atributo força.

As habilidades em ferraria que Weed havia aprendido foram úteis. A armadura não tinha
uma defesa uniforme em todos os locais da mesma. Havia emendas e setores finos que não tinham
muita durabilidade e podiam ser penetrados mais facilmente.
Weed, como um passatempo, era capaz de instantaneamente falar o nível geral dos usuários
através dos equipamentos que eles vestiam. O quadro de informações sobre itens da União dos
Dark Gamers, bem como dos sites de leilão, que estavam catalogados na cabeça de Weed, agora
estavam trabalhando aqui!
Os usuários se transformaram em uma luz cinza, conforme Weed dava o golpe final para
impedi-los de se recuperar.

Posteriormente, Weed começou a escolher os usuários. Arqueiros! Ele oprimiu os arqueiros.
Havia um Arco Blue Magic (NT = Nota barafael: Azul Mágico) entre os arqueiros!

Três ataques contínuos foram bem-sucedidos.
O atributo de agilidade aumentou por um adicional de 40%.

Era possível para Weed usar a Heraim Sword Skill para realizar até oito golpes. Com cada
ataque bem-sucedido, a força e a agilidade estavam se elevando grandemente. Royal Road era um
reflexo da realidade, de modo que ao aumentar o atributo força aumentaria ligeiramente a
resistência, bem como aumentar o atributo agilidade melhoraria a precisão e o tempo de resposta.
O peso e a velocidade faziam a diferença quando se estivesse correndo 100 metros.
Contudo, aumentar 100 pontos do atributo força não aumentava incondicionalmente 100 pontos no
dano. Havia muitas variáveis quando se tratava do dano máximo de ataque. É claro que isso se
manifestaria se uma espada não fosse empunhada apropriadamente, pois a arma poderia
escorregar e o dano não seria totalmente utilizado contra o adversário.
Mais do que apenas força e agilidade eram necessários, de modo que não havia razão se o
corpo apenas tivesse alta agilidade.
Também não havia razão se o corpo fosse muito grande e pesado, o que o tornaria difícil de
se lutar. Bingryong tinha uma produção de dano enorme, mas se exigia um monte de força apenas
para sustentar o seu corpo e esta era uma desvantagem.
Por outro lado, os anões não tinham muito peso corporal, então eles não se mantinham bem
no campo de batalha. Eles compensavam a sua falta de poder ao usar armas como machados e
martelos.
Weed matou mais três pessoas com mais quatro ataques. Tudo o que restava era um
cavaleiro! Porém, o cavaleiro estava usando uma boa espada, que era uma incrível arma com um
elevado poder de penetração. A espada era uma arma muito cara para um cavaleiro usar! Ela era
uma boa arma para se usar contra inimigos.
“Aquele é meu!”
Weed usou a Heraim Sword Skill para atacar e golpeou o cavaleiro como um raio. A espada
poderosa caiu em uma linha reta. Entretanto, naquele momento, Weed se enganou. Uma espada
veio por trás enquanto o cavaleiro começava a balança-la em direção a ele.
“Então parece que os cavaleiros não são tão frágeis!”
Os itens valiosos!
Weed repetiu a Heraim Sword Skill novamente, desta vez com mais poder. O último dos oito
ataques estava de 3 a 4 vezes mais poderoso do que o primeiro. Algumas vezes a habilidade
excederia o limite de durabilidade da armadura e das espadas e, frequentemente, as quebrava. Ele
pulou adiante com o seu poder total, visto que a habilidade não melhorava apenas a força, mas
também a agilidade.
Graças a sua alta agilidade, ele podia flexionar a sua espada e mudar o seu ataque em
qualquer direção.
“Sim!”
Em seguida, Weed viu outro cavaleiro. No meio de seu ataque, ele confirmou um ponto fraco
e mudou a direção de sua lâmina em um período de tempo muito curto, espetando sua espada no
cavaleiro.
Era um grande desafio para Weed mudar a direção de seu ataque baseado na situação, em
razão da sua força e de sua elevada velocidade de ataque. Todavia, ele naturalmente agarrava o

peso da pesada e girava seu corpo no ar. A Heraim Sword Skill ainda estava ativa e ele girou seu
corpo para tornar o seu ataque mais forte para destruir a vida e as defesas do cavaleiro!
Kwaaaang!
A espada balançou precisamente do lado do cavaleiro e ele sequer teve tempo para gritar
antes de se transformar em uma luz cinza e morrer.
Syasyasyag.
Weed usou sua mão esquerda para levar os itens. Mesmo que fosse apenas uma moeda de
cobre, ele usaria os movimentos rápidos e precisos de sua mão para apanhá-la.
“Ueueu....”
“É realmente Weed!”
Os usuários próximos não ousaram se mexer. O cavaleiro que tinha acabado de morrer era
um dos usuários mais fortes e o restante dos usuários não teve tempo de reagir. Nenhuma das
classes de combate corpo a corpo resistiriam a Weed!
Os cavaleiros sobre seus cavalos e outros usuários começaram a se aproximar. Mesmo que
eles tivessem bom senso, não havia um senso de unidade e eles tinham uma organização patética,
de modo que Weed decidiu-se por outro alvo.
‘Eu já vi aquele anel anteriormente. Ele tem a propriedade de aumentar a quantidade máxima
de mana’.
Weed tinha o talento de identificar as características dos itens! O anel era um item muito
bom e ele não podia perder a oportunidade de obter tal item caro do inimigo.
“Convocar Death Knight (NT = Nota barafael: Cavaleiro da Morte) Van Hawk!”
O Death Knight foi invocado, porque Weed iria começar a lutar com um grande número de
inimigos e cavaleiros.
“Eu pegarei este aqui, mestre”.
“Heraim Sword Skill!”
Weed não hesitou e não parou o seu ataque. Ele manteve-se avançando para frente do
inimigo. Ele havia caído no meio da Aliança do Norte e havia inimigos por toda parte.
“Weed é meu!”
“Sinta a minha espada, Lightning Sword! (NT = Nota barafael: Espada Relâmpago)”
Os inimigos não perderam tempo e usaram suas habilidades sem hesitação. Weed tomou
uma posição ofensiva contra os inimigos que estavam entre os níveis 200 e 300. Ele matou aqueles
que estavam exaustos ou gravemente feridos. Depois de esgotar a Heraim Sword Skill ele
conseguiu matar cinco pessoas. Todavia, isso não foi suficiente.
“Sculptural Destruction! (NT = Nota barafael: Destruição Escultural) Converter os atributos
em força!”

A habilidade Sculptural Destruction foi usada.

A tristeza a partir da destruição de uma bela peça! A aflição!
Cinco pontos do atributo arte desapareceram permanentemente e a fama decaiu em 100
pontos. O atributo da arte foi convertido em força.
Os músculos do corpo de Weed estavam em ebulição com a força! Era um desperdício muito
grande usar uma obra-prima, então ele apenas usou uma bela peça. Mesmo este tanto era um
desperdício.
“Retornem-me quinze vezes mais o meu montante!”

Weed gritou aos seus inimigos. O aumento da sua força junto com a sua precisão aumentou
ainda mais a sua letalidade.
Os ladrões e assassinos negligenciavam em usar as suas habilidades de ataque a longa
distância e possuíam uma defesa deplorável, de modo que eles, bem como os usuários de outras
classes, eram fáceis de atacar. Weed pulou e matou 25 inimigos. Nessa ocasião, um cavaleiro de
aparência forte veio correndo com outras dez pessoas e Weed não pôde ignorar isto!
‘Aqueles estão, pelo menos, no nível 340’.
Eles eram o núcleo do poder da Aliança do Norte. Weed podia usar normalmente a Heraim
Sword Skill para matar os usuários em um ou dois golpes e agora um cavaleiro forte estava se
aproximando dele. Ele moveu incansavelmente a sua espada em direção aos seus inimigos.

Quatro ataques contínuos foram bem-sucedidos.
O atributo de força aumentou por um adicional de 40%.

Kkwagwagwang!
A espada emitia explosões ensurdecedoras conforme ele golpeava a armadura de ombro do
cavaleiro. O cavaleiro ficou surpreso com o poder do golpe. Mesmo com uma elevada vitalidade, o
usuário foi forçado a um estado de pânico. Em razão da armadura e do escudo de níveis elevados
ele tinha uma defesa suficientemente alta para não morrer em um único golpe.

Cinco ataques contínuos foram bem-sucedidos.
O inimigo está agora em um estado de confusão.
O inimigo teve o seu espírito de luta reduzido.
O atributo agilidade aumentou por um adicional de 40%.

Seis ataques contínuos foram bem-sucedidos.
O atributo força aumentou em 50%.
15% do dano é causado em uma onda de choque.

Sete ataques contínuos foram bem-sucedidos.
O atributo agilidade aumentou por um adicional de 30%.
O atributo força aumentou por um adicional de 20%.
1.500 pontos de mana foram gastos. (NT = Nota barafael: eu já disse que essa
habilidade é muito roubada? Acho que consegue ser tão roubada quanto a habilidade
da espada sem forma e a sword of kaiser)

O cavaleiro foi morto!
Depois que ele matou o cavaleiro, ele matou mais três cavaleiros.
O último cavaleiro levou um total de oito golpes para ser derrotado.
“Esta é uma habilidade forte. Não bloqueiem! Desviem!”

Os cavaleiros começaram a se espalhar. Contudo, mesmo que os cavaleiros escapassem
rapidamente, eles ainda estavam dentro do alcance do ataque de Weed.
Weed fez com que os jogadores fracos corressem! A espada dele causava grandes
quantidades de dano, mas a habilidade acabava rápido em razão do grande consumo de mana.
Todavia, ele podia conservar mana e aumentar ainda mais a proficiência de suas habilidades.
Devido a sua habilidade sculptural destruction, ele podia causar um alto dano na vida dos inimigos
e atravessar as defesas deles.
Weed ainda estava cercado por cavaleiros e usuários de outras profissões, de modo que ele
estava em uma situação desfavorável.
“Isso não é um pouco extremo!?”
Weed não perdeu a sua concentração enquanto ele olhava ao redor para os seus inimigos.
Neste meio tempo, ele estava reunindo os itens que foram derrubados por aqueles que haviam
morrido!
“Ueueu...”
“Eu não posso acreditar nisso. O nível dele é muito alto”.
Os usuários estavam cansados! Depois dos ataques mágicos e das flechas, mais de 100
usuários novatos haviam investido contra cada um deles.
Weed havia saltado para a batalha depois que as flechas e feitiços haviam sido lançados e
usou a Heraim Sword Skill nos cavaleiros. Os magos sobreviventes se reuniram para usar suas
manas e lançar um feitiço de ataque sobre Weed. Ele não podia desviar de um ataque mágico que
atacava a todos indiscriminadamente, além do que ele havia emprestado a Wings of Light para
Geumini, então não poderia escapar para o céu. Weed também havia enviado Geumini para lutar
em um lugar que não atrairia atenção, embora agora ele estivesse exposto a ser atacado.
“Eu gostaria que minha classe tivesse mais algumas habilidades de combate para usar...
Moonlight Sculpting! (NT = Nota barafael: Esculpir o Luar)”
Os olhos de Weed estavam lacrimejando. Ele havia aprendido esta habilidade depois de
atingir um nível avançado em esculpir. A luz que esculpia! Ela exigia um consumo de mana, mas
ela envolvia o corpo todo em luz e podia agir como um elemento de defesa.
Cheuchyuchyuchyu!
Weed lançou a luz multicolorida para todas as direções. Cada uma delas tinha uma
tonalidade absolutamente linda. Os vários ataques mágicos e flechas ricochetearam e mudaram de
direção. Entretanto, o nível de sua habilidade era baixo, então ela apenas podia fazer este tanto.
‘Eu morrerei desta forma?’
Weed sentiu medo. Não era certo que ele viveria se ele fosse atingido por um ataque mágico
desta magnitude, mas ele ainda tinha a opção de reviver ao usar a habilidade Power to Reject Death
(NT = Nota barafael: Poder de Rejeitar a Morte) e naquele momento ele podia mostrar o verdadeiro
poder do morto-vivo em um lugar como este. Todavia, se ele morresse, então ele derrubaria
equipamentos e perderia níveis e habilidades.
A habilidade Moonlight Sculpting não estava em um nível elevado, mas as suas habilidades
em esculpir e de produção/artesanato eram realmente difíceis de elevar! Weed havia aprendido um
grande número de habilidades e a queda de proficiência em cada uma delas seria evidente.
Weed instintivamente se preparou para uma morte inevitável e envolveu o seu corpo tanto
quanto foi possível com a habilidade Moonlight Sculpting. Depois que ele revivesse como um mortovivo, ele não precisaria de mana.
“Closed Eyes! (NT = Nota barafael: Olhos Fechados)”
Weed aumentou a sua defesa ao usar a habilidade Closed Eyes.
“Eu protegerei você, mestre”.

O Death Knight Van Hawk bloqueou a frente de Weed com um escudo e o ataque mágico
envolveu a área.
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