Volume 19
CAPÍTULO 10 - Limites do Necromante
Lee Hyun pensou enquanto preparava o café da manhã e limpava a casa:
‘Qual é o valor de um certificado de graduação da universidade? As pessoas querem um
certificado de graduação como se fosse absolutamente necessário, a fim de conseguir um
emprego’.
A vida de conseguir um emprego em uma grande companhia, sendo pago todo mês,
ganhando bônus todo feriado e ganhando um bônus de fim de ano! Não era essa a vida de homem
de negócios pela qual Lee Hyun clamava?!
‘Namorar, comprar um carro sob uma prestação mensal e também ir em uma viagem de
férias de verão através da rodovia lotada’.
O valor de um certificado de graduação da universidade era ilimitado. Entretanto, nem todo
mundo que conseguia um bom emprego em uma boa companhia o tinha em razão do certificado.
‘Eu tenho que ter uma classificação elevada e ser bom em línguas estrangeiras. Eu também
tenho que ter algumas habilitações a fim de estar em uma posição mais vantajosa do que os outros.
Eu terei que fazer algum estágio também!’
Lee Hyun só podia suspirar enquanto continuava a pensar.
Ele era mais velho do que os outros e, para adicionar, havia desistido do ensino médio e
feito o G.E.D1, então ele não podia esperar viver de forma normal como os outros.
“E pensar que frequentar uma universidade seria assim tão doloroso”.
O certificado era mais propenso a se tornar inútil do que útil, exceto para ser uma decoração
de parede agradável.
Foi quando Lee Hyun pegou uma câmera, algumas notas necessárias e seguiu em frente
que ele viu Seoyoon de pé em frente a porta.
Em razão das férias de verão terem acabado de terminar, o tempo ainda estava quente.
Seoyoon, que vestia casualmente uma calça jeans e camisas brancas, parecia estranha.
Comparada com sua beleza ofuscante, as roupas que ela estava usando eram absolutamente
normais e ela parecia ainda mais inocente e bonita.
Quando estava usando um vestido de festa ela era tão bonita quanto uma deusa e, mesmo
quando estava vestindo roupas casuais, ela ainda atrai atenção.
Sua beleza estava no nível de brilhar mesmo quando ela estivesse usando qualquer tipo de
roupa! Lee Hyun bruscamente falou com ela:
“Indo a pé para universidade comigo?”
Seoyoon levemente assentiu.
Ela colocou um pouco de esforço ao ir até a casa de Lee Hyun apenas pela razão de que
ela queria ir para a universidade com ele.
Lee Hyun respondeu amargamente:
“Tudo bem, faça o que quiser”.
Ele floresceu sua imaginação de ter uma noiva caracol2.
Uma menina inocente e gentil que cozinha para Lee Hyun em segredo e por amor! Porém,
quando ele olhou para Seoyoon, ele não pôde evitar de ter o seu sonho destruído.

NT = Nota barafael: G.E.D – General Education Development: Desenvolvimento da Educação Geral, é um
sistema de testes e certificação para obter aprovação, é como se fosse o nosso ENEM ou vestibular.
2 NT = Nota Gabriel: Refere-se a uma história popular coreana onde um caracol se transforma em ser humano
durante a noite e faz todas as tarefas de casa para o agricultor que a tratou bem.
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‘Ela deve ter cozinhando para mim sem muito propósito. Eu cozinhei para ela algumas vezes,
então ela deve estar fazendo isso para pagar pelo que recebeu’3.
Lee Hyun poderia ter esperado pelo ônibus na estação com Seoyoon e depois caminhar
para a universidade, mas depois que ele começou a caçar em Las Phalanx ele decidiu pegar o
ônibus para economizar tempo. Os mortos-vivos, que tinham seu suprimento de mana cortado a
partir de seus mestres necromantes, enfraqueciam e voltavam a ser cadáveres ou desmoronavam.
Para caçar mais e salvar pelo menos mais um morto-vivo, andar de ônibus era necessário.
“O-olh-olhe aquela menina!”
“Tão bonita. Eu nunca vi uma menina tão bonita como ela”.
Quando ele estava com Seoyoon, as pessoas que vinham para observar se abarrotavam
tanto a ponto de a estrada ficar bloqueada.
Lee Hyun havia se acostumado com essa atenção, então ele apenas se sentiu
desconfortável.
“Tem muitas deficiências em ir para a universidade com você. Muitas pessoas vêm para lhe
observar”.
Ao ouvir isso, Seoyoon usou um boné e uma máscara. Depois disso, as pessoas soltaram
suspiros decepcionados e foram cuidar de suas vidas4.
Sem demora o ônibus que eles estavam esperando chegou. Lee Hyun usou seu cartão de
transporte e se dirigiu para um lugar vazio, mas Seoyoon apenas ficou parada.
“O que? Você não tem um cartão de transporte?”
Seoyoon assentiu.
Quando ela alguma vez teria outra chance para andar de ônibus? Desde que esta era a sua
primeira vez andando de ônibus, ela não tinha um cartão de transporte. Ela só agora soube que
precisava de um cartão para andar de ônibus.
Seoyoon escreveu em um papel e mostrou para ele.

“É minha primeira vez andando de ônibus, você entende...”

Lee Hyun pagou para ela também e eles se sentaram juntos em lugares vazios.
“Erm……”
“Da próxima vez, você tem que levar com você um cartão de transporte, ok? Se você tiver
isso, você pode andar em um ônibus e também pode andar de metrô”.
Lee Hyun sinceramente aconselhou ela.
Ao ouvir isso, Seoyoon abriu a sua carteira pensando que talvez...
Lá tinha uma quantia inacreditável de dinheiro e três cartões de crédito. Cartões black
premium, diamante e platina! A taxa de anuidade sozinha era de mais de 1.000.000 won5 para os
cartões, então é claro que eles tinham uma opção de cartão de transporte entre os muitos benefícios
que eles tinham.
Quando Seoyoon mostrou para ele aqueles cartões, Lee Hyun sacudiu-se de raiva.
‘Eu paguei mais do que valia’.
A crueldade dela de fazê-lo pagar o ônibus e lhe mostrar os cartões de transporte depois!
Ninguém além de Seoyoon poderia fazer uma coisa tão terrível.

NT = Nota barafael: realmente, o que você tem de inteligente, você tem de burro.
NT = Nota barafael: “.....”
5 NT = Nota barafael: U$ 900,00 – cotação de setembro de 2016
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Isso foi quando eles chegaram na universidade e Lee Hyun estava indo para a sala de
palestras para ter sua primeira aula. Seoyoon seguiu ele.
“O que? Você se inscreveu para a matéria ciência da cápsula?”
Seoyoon apenas assentiu duas vezes. Eles tiveram uma palestra de três horas juntos e
dividiram uma marmita na grama sob a luz quente do Sol.
Seoyoon seguiu ele quando ele se dirigiu para ouvir a sua próxima palestra.
“Por acaso você também se inscreveu para a matéria teoria da estrutura social em realidade
virtual?”
Seoyoon assentiu de novo. Ela escolheu as palestras que Lee Hyun pegou e se inscreveu
apenas para elas.
“Hyung6, faz um bom tempo”.
“Olá, oppa7!”
Back Soon-Jo, Lee Yoo-Jung8, Min Sura9 e Choi Sang-Jun10 também se inscreveram na
classe de teoria da estrutura social em realidade virtual, então eles puderam se encontrar na sala
de palestras.
Após a palestra, todos os alunos se reuniram na grande sala de palestras.
“Como eu prometi, vamos verificar as suas atribuições hoje”.
Lee Hyun sentou-se na fila de cadeiras à frente na sala de palestras com mais de 300
estudantes.
Era difícil dar uma nota ‘F’ para um estudante que sempre se senta no banco da frente. O
assento para obter o favor do professor!
Lee Hyun, Seoyoon e outros 12 estudantes sentavam-se na frente.
“Então, por favor venham um a um, começando a partir da esquerda”.
O Professor Joo Jong-Hoon reproduziu os vídeos das filmadoras dos alunos em ordem.
A câmera reproduziu uma cena com um céu ensolarado e mar azul, com os pais e sobrinhas
rindo.
“Uma viagem familiar em um resort... deve ter sido divertido”.
O professor deu curtos comentários quando ele checou os vídeos.
“Você trabalhou duro em trabalhos voluntários. Deve ter se sentido orgulhoso”.
“Assistindo uma peça de teatro... bom para a experiência cultural”.
Parecia que os estudantes tinham passado as suas férias de formas muito satisfatórias.
Bem, pelo menos parecia na gravação e, em seguida, chegou a vez de Seoyoon.
Quando ele mostrou as experiências de férias de Seoyoon, a capacidade dos alunos se
concentrarem impulsionou-se mais que nunca.
A luz solar brilhante entrava pela janela. Seoyoon estava dormindo em uma cama com uma
colcha, mas logo se levantou esfregando seus olhos. Ela não estava maquiada, mas com sua beleza
perfeita nem mesmo uma insinuação sobre ter dormido inclinava-se sobre o seu rosto.
“Woof woff!”
Um cão que latia com entusiasmo correu para seus braços. A cena de Seoyoon acariciando
o cachorro enquanto o mantinha em seus braços era reproduzida na tela.

NT = Nota barafael: Hyeong ou Hyung é uma maneira amigável de se dirigir a um homem mais velho.
NT = Nota barafael: maneira amigável de se dirigir a um homem mais velho, se você for uma mulher.
8 NT = Nota barafael: uma das meninas que participou com ele da atividade da faculdade na masmorra
inexplorada.
9 NT = Nota barafael: participou do M.T e foi carregada pelo Lee Hyun.
10 NT = Nota barafael: esse é o playboyzinho da Guilda Black Lion.
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Orelhas animadas, pernas rápidas e uma calda sacudindo frivolamente. O cachorro parecia
familiar.
Era Boshin, o que Lee Hyun havia dado para ela.
Seoyoon segurava uma toalha com uma mão e entrou no banheiro. Ela só teve um momento
para lavar o seu rosto, mas ele brilhava como se uma auréola estivesse atrás dela! Já que nada de
especial aconteceu nas férias, ela decidiu gravar a sua vida diária e pediu para a sua enfermeira
filmar por ela.
Seoyoon levantou-se de manhã para cozinhar. Ela tirou os ingredientes para fazer uma
omelete de arroz e salada de frango. Ela escovou seu cabelo macio, o qual descia paralelamente
em direção aos seus belos ombros e começou a cortar os ingredientes.
Todas as cenas eram como as cenas de um comercial.
A comida deslocada sobre os pratos estava maravilhosamente decorada como a daquelas
de um restaurante de alta classe.
Omelete de arroz, salada e um suco de laranja que foram colocados muito ordenadamente
sobre a mesa branca! Ela comeu com a enfermeira que estava filmando para ela.
Lee Hyun pensou:
‘Por que você se aborrece cozinhando tão cedo de manhã? Apenas quanto mais delícias
você quer comer?’
Se não fosse por sua irmã, ele apenas comeria com simplicidade.
As habilidades culinárias de Seoyoon ficaram ainda melhores quando ela fez almoços para
Lee Hyun, mas ninguém percebeu isso.
Boshin também comeu embaixo da mesa e ela começou a lavar os pratos depois de terminar
a sua refeição.
Alguém entre os alunos soltou uma exclamação de “Uau!” enquanto observava ela limpar
uma gota de água que salpicou em direção de sua testa enquanto lavava pratos.
Não seria desperdício fazer um filme de Seoyoon acordando, lavando seu rosto, cozinhando
e comendo suas refeições, mas Lee Hyun pensava de forma diferente:
‘Ela apenas precisava de metade do detergente que ela usou... Ela espirra muita água
quando ela lava seus pratos’11.
Depois de terminar de lavar os pratos, ela se sentou em uma cadeira de balanço e abriu um
livro.
O título do livro que ela estava lendo era “Diário do Emissário do Museu de Arte”.
Ele é um livro que lhe permite estudar sobre as peças de artes e artistas como se você
tivesse um vislumbre dos museus de arte por todo o mundo.
Enquanto outros estudantes pensavam “como esperado de Seoyoon”, Lee Hyun novamente
pensou diferentemente:
‘Isso é apenas fingimento’.
Ele pensou que ela estava exagerando com uma câmera na frente dela! Depois de ler um
livro, ela entrou em uma cápsula, jogou Royal Road, deu um passeio em um jardim, tomou banho
e se dirigiu para a cama.
Assim que ela se deitou em sua cama, cobrindo-se com uma colcha e com a luz desligada,
o vídeo terminou depois de um pouco de silêncio no final.
O professor disse:
“Essa foi uma obra de arte brilhante que descreveu a sua vida diária de uma maneira bonita”.
Isso foi algo que deu a Lee Hyun um grande choque.
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NT = Nota barafael: kkkkk esse cara é muito muquirana, pelo amor.

Ele passou por um inferno ao ir para a África e Europa para gravar, mas e pensar que
Seoyoon seria elogiada por apenas filmar a sua vida diária!
“Próximo”.
Lee Hyun entregou a sua câmera de vídeo para o assistente com uma cara desapontada.
Eles só viam Seoyoon, de modo que ninguém estava realmente ansioso para ver o vídeo de
Lee Hyun.
Na verdade, não era um exagero dizer que a maioria dos estudantes só queria ver o vídeo
de Seoyoon.
A viagem através do Egito, África e Europa!
Cruzando o deserto em um jipe com tração nas 4 rodas, praticando paraquedismo em um
avião e em um hotel, andando de motocicleta e em um barco a motor, aventurando-se em alto mar
e até mesmo praticando esportes radicais! O professor comentou longamente depois do fim do
vídeo.
“Quando os professores dão atribuições há uma gama de expectativa. Porém, eu nunca
pensei que haveria um estudante que experimentaria um período de férias tão especial! Se eu não
tivesse dado tal atribuição, nós não saberíamos sobre este aluno, saberíamos? Por favor, deem
uma salva de palmas para Lee Hyun que experimentou uma viagem tão especial que ninguém mais
poderia ter feito!”
Alguns estudantes até mesmo tremeram.
“Como esperado do Princess Knight12”.
“Ele foi incrível no M.T. também, você sabe”.
Lee Hyun não ficou feliz enquanto recebia aplausos, pois ele teria ficado mais feliz se ele
pudesse ter uma vida normal enquanto quietamente estivesse comendo em casa, alimentando os
animais que ele criava no quintal, treinando no Dojo e indo para a cápsula para caçar.
Seoyoon estava olhando para ele com olhos de inveja e espanto.
Lee Hyun não estava tão feliz por ser invejado por ela.
‘Eu gastarei minhas férias de inverno em casa sem nenhum custo. Não há nenhuma maneira
de ser dada outra tarefa como esta e, se houver, eu apenas farei um boneco de neve. Se eu precisar
de mais coisas para filmar eu acho que eu posso apenas ter uma luta de bolas de neve com as
crianças da vizinhança’.
Lee Hyun estava prometendo para si mesmo que ia passar suas férias de inverno apenas
em casa.
As gravações dos outros estudantes eram, em sua maioria, mais simples e desinteressantes,
então Lee Hyun cochilou e acabou dormindo.
Seoyoon também estava pensando ao invés de assistir. Ela queria viajar para longe nas
férias de inverno.
Se ela pudesse ir em uma viagem com um amigo em quem ela pudesse confiar, ela pensou
que seria muito bom.
***
“Navios fantasmas? Se você está perguntando sobre o navio que um capitão esqueleto
controla, eu não estou certo. Eu acho que ele estava indo para o Nordeste...”
“Ele comprou muitos peixes desidratados daqui”.

12

NT = Nota Gabriel: Cavaleiro da Princesa.

“Ele também comprou um monte de maças desidratadas por um preço muito barato. Ele
pechinchou os preços com uma habilidade incrível”.
O segundo navio de guerra do Reino de Haven, que chegou na Ilha de Ipia, tinha enviado
rastreadores para reunir informação.
Já que o navio levava mais de 230 usuários únicos reunir informações não demorou muito.
“Não são muitos os lugares que ele pode ir a Nordeste daqui... se ele se dirige para o
Nordeste, depois de sair do Mar Neria, ele se dirigirá para dentro do alto mar”.
“Ele pode ir para a parte do Sul depois de ir ao redor do Leste do Continente de Versalhes,
mas se fosse esse o caso seria melhor simplesmente ir através do canal do Mar Neria”.
“Ele está tentando caçar monstros depois de chegar à ilha? Ou ele está apenas fazendo
uma missão relacionada a viagens marítimas?”
Drinfeld não entendeu as intenções de Weed, mas ele decidiu perseguir o navio fantasma
por ora.
Depois de disparar para dentro do mar à Nordeste, ele mesmo perguntou para criaturas
marinhas e pássaros pela direção que o navio fantasma foi e chegaram ao Porto Planetis após
perseguir o rastro do navio fantasma.
“Um porto escondido em tal lugar... como esperado de Weed. Todos os navios, velocidade
máxima em direção ao Norte!”
Todos os navios de guerra do Reino de Haven zarparam. Foi uma grande visão ver cada um
dos 16 navios partindo.
Navios de guerra colossais se dirigindo para o mar, navegando pelo vento.
Rastros do navio fantasma! Eles seguiram os rastros e se dirigiram ao Norte do mar.
***
O pirata mais famoso do mar, Griffith!
Mais de 50 veleiros e galeões de médio porte que ele dirigia estavam reunidos no Mar Platis.
Os piratas tinham que ter coragem suficiente para lutar até a morte mesmo quando os
exércitos vinham e a coleta de informação devia ser feita rapidamente.
Eles rastrearam os navios do Reino Haven no momento em que deixaram a sua área.
“Então, o almirante da marinha do Reino de Haven saiu por si mesmo, huh”.
Griffith e seus piratas apenas precisavam seguir atrás dos navios do Reino de Haven sem
muito esforço.
“Então, eles procuraram até mesmo por nós para caçar Weed, insatisfeitos apenas com os
navios do Reino de Haven, huh? Ora, ora. Eu não posso deixá-los ter a nossa presa com o nosso
orgulho como piratas na reta. Vamos lá caçar a lenda deste continente!”
Ao ouvir as palavras de Griffith, os piratas gritaram alto.
Os piratas ficavam para trás comparados com a marinha em suprimentos e equipamentos.
Todavia, eles podiam cobrir a sua falta de poder com seus números.
Através da troca de informação secreta dos piratas, os homens do Mar Neria reuniram-se
sob o comando de Griffith.
Este foi um grande encontro para os piratas, o qual podia acontecer apenas uma ou duas
vezes por ano.
***

Weed caçou em lugares incríveis comandando exércitos de mortos-vivos, mas haviam
limites de mobilização para a missão.
Em razão dos exércitos mortos-vivos serem basicamente fracos e baratos, eram requeridos
vários sacrifícios sempre que eles lutavam contra os Bollards.
“Não é fácil de explorar”.
Exércitos mortos-vivos incondicionalmente recebiam a hostilidade dos monstros e, por causa
disso, Weed teve que lutar sem descanso.
Agora, ele constantemente evocava 40 Death Knights13. Esse era o maior exército mortovivo que Weed podia fazer com o seu nível, taxa de recuperação de mana e habilidade de
necromancia.
Mesmo assim, entre 30 e 50 mortos-vivos morriam sempre que lutavam contra os Bollards.
“Por ora nós temos que seguir até o sétimo pico onde os Piratas Armênios se dirigiram.
Porém, nós vamos ter que lutar pelo menos 20 vezes contra os Bollards...”
Sempre que eles lutavam contra os Bollards o número de mortos-vivos reduzia
tremendamente.
Na maioria das vezes os mortos-vivos de baixo nível morriam, mas se o número de mortosvivos fracos se tornasse muito baixo mesmo os Death Knights morreriam.
“Não pode ser evitado além de nos mantermos em movimento enquanto lutamos contra os
Tair Badgers”.
Onde 4 Bollards estavam reunidos, maldições em área eram lançadas. Os Death Knights
atacavam e Skeleton Mages14 lançavam magias.
Um monte de Ghouls e Zumbis avançaram junto com Cervos, que eram do tamanho dos
mortos-vivos, para atacar os Bollards!
Devido ao enorme ataque do exército morto-vivo, as batalhas conduziram a vitórias, mas 23
mortos-vivos desintegraram-se ao queimar, para nunca mais serem convocados novamente.
Em razão deles lutarem contra Bollards após Bollards, pelo menos 100 mortos-vivos ficaram
impossibilitados de serem re-convocados.
“Neste ritmo, isso será problemático”.
Weed agiu para caçar os Tair Badgers, mas quanto mais próximo ele chegava do sétimo
pico, o número de Bollards aumentava e agora pelo menos 5 ou 6 deles perambulavam ao redor
juntos.
Além disso, baseado no que ele tinha observando quando se transformou em um corvo,
mesmo se ele passasse pelos Bollards, os Chaos Warriors15 apareceriam.
“Isso não pode ser evitado. Eu pensarei sobre isso depois e usarei tudo o que eu puder por
ora”.
Weed tirou a sua última carta, a Copper Plate of Rest16.
Este era um item relacionado a Igreja Matallost. Ele permitia um morto-vivo possuir alta
vitalidade, mana e força.
“Há apenas 3 pontos restantes de durabilidade, então... eu terei que usar isso
cautelosamente e devolver ele antes de quebrar”.
Assim que ele tirou o Copper Plate of Rest, a energia preta e azul fluiu através de Weed.
Ding!
NT = Nota barafael: Cavaleiros da Morte.
NT = Nota barafael: Magos Esqueletos.
15 NT = Nota barafael: Guerreiros do Caos/Caóticos.
16 NT = Nota barafael: Placa de Cobre do Descanso Eterno; nesse capítulo a versão americana fala em Mirror
of Eternal Rest/Espelho do Descanso Eterno, mas este item apareceu com o nome anterior no volume 16,
capítulo 2, então mantive o primeiro nome.
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- Um Lich hediondo usou a Copper Plate of Rest.
A vitalidade dos mortos-vivos criados aumenta em 25%.
A mobilidade aumenta em 38%.
Eles usarão vários métodos para se mover como, por exemplo, rastejando sobre quatro
pés ou pulando de uma parede.
Eles possuirão venenos mortais.
Resistência aumentou.
Instinto se torna afiado.
O morto-vivo que cavar e se esconder dentro da terra será capaz de suportar por um
longo período de tempo, mesmo sem o suprimento de mana do necromante.
Você pode usar a habilidade Undead Summoning17 de nível 5.
Você pode convocar um grupo de bruxas que obedecerão ao necromante.
O efeito da habilidade de necromancia aumenta em 55%.
Você é capaz de usar habilidades especiais:
18

Grim Gave , Ghost Cry in Mid of Night19, Acid Breath20, Self Destruction of Anguish21 e
Vitality Transfer22.

Não há muita da durabilidade da Copper Plate of Rest sobrando.

A vitalidade, mana e sabedoria de Weed também aumentaram muito. A inteligência e
sabedoria dele sozinhas aumentaram em 300 pontos e a sua mana máxima dobrou.
“Por ora, todo mundo descanse”.
Weed interrompeu todo o suprimento de mana para os mortos-vivos e desativou a magia de
convocação de mortos-vivos e, em seguida, Zumbis, Ghouls, Esqueletos e Death Knights todos
entraram em colapso em direção ao chão.
Os únicos que restaram foram o Death Knight Van Hawk e Geumini.
“Ascendam novamente. Eu lhes pouparei das torturas no fundo do inferno. Eu lhes darei
poder suficiente para dominar o mundo. Summon Death Knight!”
Ele criou pelo menos 50 Death Knights usando os esqueletos que haviam voltado a ser
cadáveres.
Originalmente, os verdadeiros Death Knight só deveriam ser criados usando o corpo de um
cavaleiro. O efeito é maior se um corpo de um cavaleiro corrupto, ambicioso e injusto for utilizado
para convocar um Death Knight.
Uma penalidade era posta sobre os Death Knights que eram criados usando os ossos que
eram originalmente de bestas.
Ainda assim, a aura magenta fluía dos corpos deles!

NT = Nota barafael: Convocação de Mortos-Vivos.
NT = Nota Gabriel: Sepultura Cruel.
19 NT = Nota Gabriel: O Fantasma Chora no Meio da Noite.
20 NT = Nota Gabriel: Hálito Ácido.
21 NT = Nota Gabriel: Autodestruição de Angústia.
22 NT = Nota Gabriel: Transferência de Vitalidade.
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Com a habilidade de necromancia fortificada, a força e a vitalidade dos Death Knight
também aumentaram.

“Pelo menos nível 270”.
Weed estava muito satisfeito mesmo com essa quantidade.
Se os níveis deles fossem 270, então eles eram mais fortes que a maioria dos Death Knights.
Atualmente os necromantes eram elogiados pela maioria, mas eles não eram invencíveis.
Enquanto você puder conduzir ao redor os exércitos de mortos-vivos, a qualidade de cada unidade
individual era uma droga.
Isso era mais adequado para subir de nível rapidamente, produção em massa e consumo
em massa.
“Nós queremos saber se você tem o direito de nos ordenar”.
Os Death Knights convocados questionaram Weed.
Para obter a lealdade deles, Weed deve provar o seu poder e sua liderança.
Ao invés de inconvenientemente falar muito, ele pegou o Selo Real do Império de Arpen.
“Autoridade do Imperador”.
Uma luminosidade brilhou gentilmente a partir do crânio de cristal!

Você usou a Autoridade do Imperador.

Quando um lorde ou rei usa a autoridade do imperador, a sua habilidade diplomática
aumentará temporariamente.
Você pode suprimir a objeção dos cidadãos com a sua autoridade.
Cavaleiros e nobres seguirão qualquer ordem.
Aumenta a lealdade dos plebeus.
Liderança aumentou em 150%.
Carisma aumentou em 150%.
Atributos irrelevantes para batalha aumentarão temporariamente em 40 pontos.
Até você entrar diretamente em combate, a Autoridade do Imperador será mantida.
Se você batalhar sem cancelar a habilidade, o efeito da Autoridade do Imperador cairá
continuamente até o seu possuidor/proprietário mude.

Um imperador não luta na parte dianteira do exército!
Os Death Knights se ajoelharam quando a condição necessária para a plena utilização da
Autoridade do Imperador foi cumprida.
“Nós seguiremos as suas ordens”.
Por ora ele havia conseguido a promessa de lealdade, então eles não iriam trai-lo facilmente.
Além disso, uma vez que ele, o senhor dos mortos-vivos, os criou por si próprio, o processo básico
já havia sido concluído.
Weed mostrou um sorriso satisfeito e cancelou a habilidade.

“Cancelar a Autoridade do Imperador!”
A aura que decorava a caveira de cristal lentamente desapareceu.
“Se eu caminhar ao redor na cidade sob esse estado, isso será muito útil”.
Weed criou mais tipos de mortos-vivos usando a habilidade Undead Rise23. Os mortos-vivos
eram agora muito mais fortes e tinham seus níveis aumentados de 30% a 40% comparado a antes.
“Vamos lá!”
Weed ordenou os mortos-vivos para irem em direção aos Bollards.
“Death Knights, marquem um para cada. Mortos-vivos, foquem em dar-lhes suporte!”
Ghouls e Zumbis obtiveram de Weed a missão de permanecerem.
Os Skeleton Mages usaram ataques mágicos e o Geumini atirou flechas.
Com os Death Knight se tornando as forças principais, 5 Bollards puderam ser capturados
com um dano mínimo.
Houve momentos em que os Death Knights ficaram em perigo, mas Weed deu a eles sua
vitalidade no último momento.
“Agora isto está mais como caçar!”
Weed usou os corpos dos Bollards para convocar cavalos.
Os cavalos do terror sobre os quais os Death Knights podiam montar!
Depois de caçar Tair Badgers ele convocou mortos-vivos de nível baixo para desacelerar os
monstros um pouco e, depois de caçar os Bollards, ele aumentou o número de Death Knights e
bruxas.
Ele estava num estágio onde ele devia pensar não apenas na quantidade, mas também na
qualidade. Quando as bruxas de Derald eram convocadas a magia usada em batalha variava mais
e o poder também aumentava. A força total do exército de mortos-vivos de Weed estava muito maior
do que antes.
“Invistam!”
Weed marchou economizando tanto tempo quanto possível depois que a durabilidade da
Copper Plate of Rest diminuiu.
Enquanto ele caçava Bollards, o número total de mortos-vivos não diminuiu muito. Como
não haviam mais corpos criados usando os Bollards, não houve muitas perdas.
“Deixe os ossos crescerem e protegerem o corpo, Bone Armor 24 ! Com um suprimento
suficiente de corpos, Weed construiu armaduras de ossos com magia para os Death Knights.
Elas não tinham muita resistência ou defesa, mas os Death Knights podiam lutar mais
facilmente com essa armadura inferior.
“Corpos estão acumulando e acumulando, não há forma de vida existente aqui. Apenas as
tumbas de corpos feitas pelo tempo existem. Tomb of Deceased25!
Uma magia de suporte que aumentava as habilidades do necromante e a taxa de
recuperação dos mortos-vivos em uma área delimitada.
Finalmente, ele rompeu a linha de defesa dos Bollards e chegou no lugar onde o Legado
dos Escultores estava e que apenas podia ser visto quando Weed havia se transformado em um
corvo.
A terra rachada mostrava até 300 metros abaixo do solo e lava fluía de lá.
“Caminhem com cuidado”.
Weed lutou contra os monstros, evitandos as rachaduras.

NT = Nota barafael: Ascenção dos Mortos-Vivos.
NT = Nota Gabriel: Armadura de Ossos.
25 NT = Nota Gabriel: Túmulo do Falecido.
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O Evil Spirit26 de Las Phalanx, o espírito de Daeban e os bárbaros perdidos e furiosos!
“Parece ser melhor evitar os Evil Spirits tanto quanto possível”.
Eles eram mais fracos do que os Tair Badgers, mas era importante para os necromantes
deixar corpos para trás depois de batalhas. Ele evitou o Evil Spirit de Las Phalanx ou os Espíritos
de Daeban e lutou contra os bárbaros.
Os bárbaros lutavam contra os Death Knights com igual força, mas eles não podiam lutar de
igual para igual contra as maldições de Weed ou contra os ataques das bruxas.
Se você não tiver caçado monstros com números esmagadores, você não entenderá o
sentimento. Weed meditou na Tower of Ruins27 por um momento para recuperar a sua mana ao
máximo.
Agora vinha a barreira mais difícil: os Chaos Warriors.
Os Chaos Warriors que caçavam Bollards com um grunhido. Se Weed não puder passar por
eles, ele não será capaz de chegar onde os Piratas Armênios estavam.
“Matem eles!”
O exército de mortos-vivos verteu em direção aos Chaos Warriors.
Havia 8 Chaos Warriors e seus níveis eram desconhecidos!
“Cadáveres podres, sejam purificados com fogo puro”.
Os Chaos Warriors balançaram seus machados e chicotes em direção ao exército de mortosvivos. No momento em que o chicote os tocava, aqueles fracos como os zumbis, ghouls e
esqueletos eram derretidos pelo fogo de elevada temperatura.
Esse era um ataque terrível.
Mesmo Van Hawk resistiu contra os ataques conjuntos de três Chaos Warriors por cerca de
2 minutos e finalmente foi chamado de volta. Mesmo os Death Knights foram cruelmente
esmagados até virar pó pelos Chaos Warriors.
De qualquer forma, foi quando Weed tentou lançar uma maldição quando viu os mortosvivos serem destruídos. Se eles tivessem que correr ou lutar, amaldiçoar o oponente era muito
vantajoso.
*Blink*28.
Os Chaos Warriors brilhavam aqui e ali. Como eles usavam teletransportes de curto alcance,
eles estavam massacrando as bruxas e os Death Knights.
Eles eram rápidos ao ponto onde Weed não poderia se atrever a lançar uma magia de
maldição em área. Enquanto ele hesitou por um momento, o número de mortos-vivos rapidamente
foi reduzido.
“Moooo!”
Yellowly rapidamente chorou e correu.
“Vamos correr, mestre”.
Weed concordou.
“Geumini, corra!”
Em tempos como esse, o rápido Geumini até mesmo soltou as Wings of Light29 para correr!
Quando ele contou as unidades posteriormente, apenas cerca de 7 zumbis que pareciam estar no
tempo de serem enterrados, 2 Death Knights e 10 esqueletos foram tudo que sobrou.
Mesmo que os mortos-vivos lutassem de qualquer forma, embora eles quisessem prosseguir
sem a ordem do necromante, depois que Weed correu foi horrível.
NT = Nota Gabriel: Espírito Maligno.
NT = Nota Gabriel: Torre de Ruínas.
28 NT = Nota barafael: “piscada”; o som feito por um teletransporte.
29 NT = Nota barafael: Asas de Luz.
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Comparado a isso os 8 Chaos Warriors, que estavam mastigando carne de Daebet no
horizonte, pareciam estar bem.
“Isso não dará certo”.
Weed teve que aumentar o número de mortos-vivos novamente.
Onde o Legado/Herança do Escultor estava, ele caçou Tair Badgers e Bollards e quando
havia mais mortos-vivos, ele tentou novamente.
“Nós viemos para a vingança! Matem todos eles!”
Ele reuniu mortos-vivos e tentou mais duas vezes contra os Chaos Warriors, mas ele
conseguiu caçar apenas 1 com ataques excessivamente focados. No geral, foi um fracasso! Mesmo
quando ele caçou 1 Chaos Warrior ele usou a habilidade Undead Rise.
Quando ele fez isso, os outros Chaos Warriors ficaram muito furiosos, de modo que mesmo
a sua vida estava na linha. Ele não pôde evitar de recuar.
“Há muita diferença nos níveis, então mesmo que eu consiga renascer é quase impossível”.
Mesmo se Weed for ressuscitado com a habilidade Power to Reject Death30, isso apenas
aumentaria o número de mortes na contagem.
Isso também causará uma grande queda no domínio das habilidades, mas ele também não
podia parar de lutar.
Weed reuniu o maior número de seu exército de mortos-vivos possível.
“Se eu apenas matar mais 3 e os amaldiçoar, há uma chance de vencer”.
No entanto, eles se moviam muito rápido para lançar maldições sobre eles.
Com o exército de mortos-vivos diminuindo rapidamente, ele recuou novamente!
Na quarta batalha, ele teve de voltar mais uma vez só para perder seu exército de mortosvivos.
Se ele não tivesse o exército de mortos-vivos como um necromante, Weed, Yellowy ou
Geumini teriam morrido.
É o necromante que é elogiado como uma das melhores classes que existem... além disso,
uma vez que um necromante pode comandar um exército de mortos-vivos por si mesmo, eles são
de longe os melhores lutadores enquanto indivíduos.
É claro, eles comprariam mercenários com muito dinheiro, mas quando se olha apenas para
os níveis e habilidades, a melhor classe de combate era o necromante.
Isso apenas poderia ser diferente se o nível se tornasse muito alto e o domínio da habilidade
estivesse quase no nível mestre.
Os necromantes usavam principalmente mortos-vivos baratos.
Havia mortos-vivos de nível elevado como o Bone Dragon31 que você poderia fazer usando
métodos específicos, mas mesmo esses mortos-vivos não são invencíveis.
Os mestres espadachins que tem ataque e defesa altos derrotarão esses mortos-vivos e se
eles estiverem bem equipados, eles não morrerão facilmente.
A magia de alto nível de magos cujo domínio de habilidade é difícil de aumentar é suposto
ter um poder tremendo.
De qualquer forma, até mesmo o necromante, tão chamado de melhor classe, não poderia
andar livremente em Las Phalanx.
Em vez de lutar contra os Chaos Warriors, Weed decidiu focar-se em caçar com o exército
de mortos-vivos.
Nos 10 dias posteriores, ele subiu 5 níveis.
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NT = Nota barafael: Poder de Rejeitar a Morte.
NT = Nota barafael: Dragão de Ossos.

A durabilidade da Copper Plate of Rest passou a ser 1 ponto.

No fim, a durabilidade da Copper Plate of Rest alcançou o limite, então ele a colocou em sua
mochila antes dela quebrar.

Os efeitos da Copper Plate of Rest desapareceram.

Os mortos-vivos e seus atributos mudaram novamente. A mana e a taxa de recuperação
deles também caíram.
Alguns mortos-vivos que não conseguiram ser controlados pelo necromante vagaram ao
redor, no entanto eles foram destruídos ao caírem em fendas ou por monstros.
Weed não podia mais usar a habilidade Undead Summon de nível 5, mas ele poderia manter
as bruxas que ele previamente convocou.
“Eu terei que caçar Tair Badgers ou Bollards novamente”.
Weed caiu em pensamentos profundos.
Um necromante tem a sua liderança e carisma aumentados em todos os momentos. Ainda
assim, seria melhor voltar a ser um escultor e aumentar o domínio de várias habilidades, além da
resistência e paciência.
Se ele fizesse pelo menos 10 esculturas e outorgasse vida a elas, não seria tão ruim de
caçar os Deabit mesmo que não fosse muito como agora. Enquanto Weed estava perturbado,
alguém se aproximou de longe.
“Eu tenho certeza de que os monstros não vêm aqui”.
Ao longo do horizonte, um homem com um rosto pálido e uma capa negra e uma menina
incrivelmente linda estavam caminhando em direção a ele.
A terra abandona, Las Phalanx. Os dois que caminhavam em direção ao lugar em que os
mortos-vivos estavam.
“Havia outros usuários que estavam explorando a região? Essa garota é certamente bonita
como Seoyoon”.
Weed não conseguia entender que poderia haver uma menina tão bonita quanto Seoyoon.
Se houvesse pelo menos 5 de tais belezas, ele sentia como se as taxas de suicídio em todo o
mundo diminuiriam enormemente.
“Os homens especialmente não iriam se suicidar”.
Olhando para ela de longe faria eles queimarem com a alegria de estarem vivos e enche-los
com a motivação para viverem depois de tudo.
Salvadora do desespero. Mesmo os NEETs32 que não saem dos seus quartos correrão para
fora se eles verem a Seoyoon através da janela.
Death Knight Van Hawk também comentou de lado.
“As roupas pretas, a altura e o rosto pálido é igual à do Tori, mestre”.
“Sim, ele com certeza se parece com ele”.
NT = Nota barafael: é uma classificação do governo, usada primeiramente no Reino Unido. Logo depois
passou a ser utilizada em outros países, inclusive o Japão. A sigla é: "Not currently engaged in Employment,
Education or Training", algo como "Atualmente sem Emprego, Educação (não é estudante) e Formação
profissional (estágio)”.
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Enquanto Weed os assistia com o exército de mortos-vivos, os dois caminharam em direção
a ele.
Tinha sido muito tempo desde que eles viram um ao outro depois de lutarem contra o Bone
Dragon e em razão de seus equipamentos terem mudado, eles não os reconheceram facilmente.
Porém, quando os seus rostos chegaram perto o suficiente do ponto em que eles podiam ver o rosto
deles claramente, eles eram, de fato, Seoyoon e Tori.
***
O navio do Reino de Haven comandado por Drinfeld seguiu exatamente a maneira que o
navio fantasma navegou.
Usando o que as criaturas marinhas testemunharam, ele chegou ao Mar Deron.
“Incrível. Eu ouvi dizer que ele não conhece muito sobre o mar, então como ele viajou tão
longe?”
Ao contrário do que eles esperavam, vendo Weed navegar uma distância tão longa, Drinfeld
ajustou a sua opinião sobre ele.
Weed veio até a área de aurora e da geleira do Mar Deron.
“Apenas qual é o destino da missão para fazer ele viajar tão longe?”
Os navios de guerra tiveram que parar diversas vezes para reabastecer a comida e para
descansar.
Com exceção de Drinfeld, os usuários do Reino de Haven aprenderam a habilidade de pesca
previamente. Você pode dizer que essa é uma habilidade que um homem do mar deve ter, mas isso
não era o suficiente para alimentar toda a frota.
“Capitão, está frio!”
À medida que eles navegaram através das áreas glaciais, muitos marinheiros despreparados
pegaram gripe.
“Eu nunca pensei que ele realmente viria para o Mar Deron. O dano nos tripulantes será
enorme”.
Drinfeld não esperava viajar uma longa distância conduzindo a marinha do Reino de Haven.
Se houvesse de ter qualquer dano ao navio ou aos tripulantes do Reino de Haven, ele teria que
assumir toda a responsabilidade por eles.
Ele precisava de resultados periódicos para manter a sua autoridade, mas se ele não agisse
com cuidado, ele seria responsabilizado por tudo.
O vice capitão abriu a sua boca preocupadamente:
“Nós podemos voltar agora. Devemos desistir de rastrear Weed e voltar?”
Drinfeld balançou a sua cabeça e disse:
“Não, é muito tarde para voltar atrás quando já estamos aqui. Prossigam até o fim”.
A marinha do Reino Haven passou pela área glacial e durante o processo, 273 dos
tripulantes haviam morrido. Foram principalmente os membros da tripulação que tinham roupas
leves e que ajustavam as velas e observavam as estrelas.
Se ele não tivesse mudado a sua direção ao ouvir das criaturas do mar que o caminho do
navio fantasma mudou, o dano teria aumentado enormemente.
‘Apenas onde ele está indo...’
Várias conjecturas e suspeitas surgiram entre os usuários do Reino de Haven e Drinfeld.
“Será que ele encontrou alguma ilha do tesouro? Como um lugar coberto de ouro em todo o
lugar e com armas de alta classificação”.
“Aqueles tesouros com os quais todo os usuários do mar sonham?”

“Eu acho que ele está procurando um navio submerso cheio de pedras preciosas em vez de
uma ilha do tesouro”.
“É de Weed sobre quem estamos falando, então talvez ele esteja perseguindo alguma lenda
do Mar Deron. Alguma coisa sem preço como armas lendárias ou uma coroa coberta de pedras
preciosas”.
“Vamos nos dirigir para qualquer lugar!”
O entusiasmo correu alto. Quanto mais eles perseguiram Weed, mais severo o seu caminho
se tornava e eles acreditavam que um preço digno estava esperando por eles.
Os navios de guerra da segunda divisão, que estava cheia de navios simplificados para o
lucro do reino, eram frequentemente atacados quando encontravam navios de outros reinos.
Eles estavam perseguindo Weed, cheios de vontade de tomar seu equipamento e até
mesmo a sua missão.
***
Os comerciantes do Continente Central que visitaram Morata tinham muitas queixas.
“O imposto de trânsito era de apenas 3% antes, então por que ele foi aumentado para 5%?”
“Ele pode realmente apenas aumentar os impostos como este apenas por que ele é o lorde?”
Os comerciantes se reuniram e enviaram suas reclamações, mas eles não puderam obter
qualquer apoio positivo dos usuários de Morata.
5% para o imposto de trânsito era bem barato. No Continente Central, 15%, 20% e até
mesmo 35% para o imposto de trânsito eram frequentemente o caso.
Além disso, o imposto sobre o trânsito não era para os comerciantes de Morata, mas apenas
para os comerciantes de outros distritos pagarem. Isso era algo que os comerciantes de Morata
acolhiam bem, de modo que eles não apoiaram as queixas deles.
“Eu não consigo entender como ele pode aumentar as taxas desse jeito”.
“Há limite para o quanto nos subestimar. O Lorde de Morata não saber quem está por trás
de nós? É a união dos comerciantes!”
Os comerciantes se reuniram e causaram uma confusão. Então, alguém gritou:
“Nós não deveríamos falar entre nós mesmo desse jeito. Vamos para o castelo do Lorde”.
“Vamos lá falar com ele!”
Os comerciantes se amontoaram até o castelo do lorde. É claro, eles estavam fazendo isso
enquanto sabiam muito bem que o lorde de Morata, Weed, estava ausente.
Eles reclamaram para os guardas.
“Para aumentar subitamente os impostos de trânsito desse jeito. Como você pôde fazer
isso?”
“Nós viemos para encontrar com o responsável por isso”.
A fama e a autoridade dos comerciantes do Continente Central eram ultrajantes.
Os guardas gentilmente levaram eles para o departamento que estava encarregado do
comércio dentro do castelo do lorde.
“Esse é o Departamento de Comércio onde cuidam dos assuntos para os comerciantes que
permanecem em Morata”.
Os comerciantes bateram na porta violentamente, mas o chão estava coberto com palha e
vacas estavam cuidando de bezerros.
“Quem diabos decorou o Departamento de Comércio desta forma? Onde está a pessoa
encarregada?!”
Ao lado do alimentador do Departamento de Comércio, havia uma placa de identificação:

Representante do Comércio de Morata – Yellowy33

Yellowy estava atualmente ausente.
“Nós não podemos ficar aqui assim. Nós não temos que reclamar com a pessoa encarregada
do imposto de trânsito?”
“Aquele seria o único com quem falar”.
Os comerciantes saíram novamente e olharam para o Departamento de Finanças, mas
Geumini não estava presente também. E, os Wyverns eram aqueles que tinham o assento de 1º
vice chefe do setor de taxação! Eles sentavam-se no topo das torres e algumas vezes visitavam
Morata.
Em razão disto, também era difícil encontrar qualquer Wyvern.
Os comerciantes tentaram usar a fama e habilidades de conversação deles para persuadir,
mas não havia ninguém para persuadir. É claro, seria uma maravilha se os Wyverns fossem
pacientes o suficiente para ouvir esses humanos falarem.
“E pensar que todas as pessoas encarregadas estão ausentes... então e quanto a nos reunir
com os outros diretores de Morata? Nós seremos capazes de influenciá-los um pouco sobre o
governo de Morata”.
“Eu concordo”.
O representante dos comerciantes saiu do Departamento de Finanças e foi para o
Departamento das Forças Armadas.
Devido a restauração e melhoria no castelo do lorde, novos departamentos foram formados
e havia diretores para cada um deles.
O diretor do Departamento das Forças Armadas: Bingryong e da Caça: Fênix.
Weed deu os assentos para as formas de vida esculturais para formar praticamente uma
ditadura. Por causa disto, foi impossível para os comerciantes fazerem lobby ou persuadir para
pressionar o governo a mudar.
Esta era a verdadeira ditadura!
Posteriormente, os cavaleiros e comerciantes que empilharam contribuições poderiam ser
promovidos para lugares mais altos, mas atualmente, Weed governava com poder absoluto.
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