
Volume 2 

CAPÍTULO 1 – Terra de Mitos 

 

 Ghandilva, o ancião da Aldeia Baran, estava em um enorme dilema. A aldeia outrora era 

uma vila tranquila localizada na província do sul do Reino de Rosenheim e era o lar de cerca de 

500 famílias, mas então foi invadida por monstruosos Lizardmen1 e os aldeões foram dispersos ou 

capturados. 

 “Eu gostaria de ouvir a história sobre as origens da semente”, perguntou Weed. 

 Os olhos sem cor de Ghandilva brilharam com esperança. 

 “V-você poderia nos ajudar se eu lhe disser o que eu sei?” perguntou Ghandilva 

desesperadamente. 

 “Mesmo se você não me disser, eu ainda ajudarei o seu povo. Quando inocentes são 

mantidos prisioneiros por monstros maléficos, como pode um homem companheiro deixá-los 

sozinhos e seguir o seu próprio caminho?” 

 “Oh!”  

 Ghandilva foi golpeado com uma vontade de gritar de alegria. Enquanto todos os outros 

indeferiram seu pedido de ajuda, aqui estava um bom samaritano que ofereceu sua espada para o 

resgate dos inocentes. 

 “Darius-nim recusou meu pedido ... porque tudo o que eu poderia oferecer em troca foi 

esta semente”, disse Ghandilva desanimado. 

 Certos de que Darius já estava fora do alcance de sua voz, Weed disse cuidadosamente: 

 “Aqueles que pesariam o valor de uma boa ação? É inimaginável para mim”.  

 “E pensar que o mundo ainda teria tal grande homem restando nele...” o ancião murmurou. 

 Os olhos de Weed casualmente viraram-se para o punho cerrado de Ghandilva. 

 “De qualquer forma, sobre esta semente ...” 

 “Oh, isto? Eu não sei o que ela produz”. 

 “Você nem sabe de onde ela vem?” 

 “Esta semente tem sido transmitida na minha família a gerações. Meus ancestrais me 

disseram para guardá-la com zelo, pois é inestimável. Eles me disseram para dar isto somente em 

troca de um grande favor ou para um grande guerreiro”. 

 “Entendo”. 

 Tudo se encaixou como se duas peças de quebra-cabeças tivessem finalmente se unido. 

Ainda assim, o que Weed estava planejando ainda tinha uma chance de 50% de sucesso e era 

um grande risco. 

 Ela era a semente que mostraria a Weed o caminho para a Cidade do Céu, ou era apenas 

uma semente de uma planta aleatória? 

 Entre inúmeras profissões em Royal Road, também há jardineiros e agricultores. Sem 

surpresa, eles são muito poucos para encontrar em qualquer lugar. 

 “Você resgatará meu povo?”, O ancião suplicou mais uma vez. 

 *Ting* 

 

A Calamidade da Aldeia Baran: 

Baran era uma vila pacífica e animada, até que a fronteira oriental foi devastada por monstros 
horríveis. Quando os Lizardmen invadiram a aldeia, o ancião Ghandilva não teve tempo suficiente 

                                                           
1
 NT = Nota Carlos: Homens-Lagarto. 



para salvar todo o seu povo. 

O ancião escapou, pegando apenas as crianças. Os adultos decidiram ficar para trás para ganhar 
tempo. Os Lizardmen perversos capturaram os adultos que resistiram e, em vez de decapitá-los, os 

escravizaram em uma fortaleza no Vale Ocidental. 

Resgate os pais das crianças. Se o tempo se esgotar, os Lizardmen não mostrarão nenhuma 
hesitação em matar os aldeões um após o outro. 

Dificuldade da Missão: D 

Recompensa: Uma semente desconhecida. 

Número de Prisioneiros: 55 

 

 Uma missão com grau de dificuldade nível ‘D’. Era igual à missão da Força Punitiva. Weed 

ainda tinha uma missão de nível ‘A’ para completar, chamada de ‘A Vontade de Zahab’, mas ainda 

estava muito além de suas capacidades no momento. 

 Para sua decepção e incômodo a missão ‘A Vontade de Zahab’ pegou um dos três 

espaços valiosos na janela de missões. Essa missão era mais difícil do que qualquer coisa que 

Weed já tinha feito, mas ele leu a descrição da missão repetidas vezes, ignorando a parte do nível 

de dificuldade. 

 Pais. A memória sobre os pais de Weed cessou quando ele tinha oito anos de idade. 

Desde então, ele só poderia evocar as horas mais escuras da sua vida, quando os agiotas o 

intimidavam. 

 ‘Foi o único legado deixado para mim’. 

 Weed pensou amargamente. 

 Ainda assim, Weed perdeu seu pai e sua mãe. Ele pagaria qualquer preço para trazê-los 

de volta à vida, se fosse possível. 

 Enquanto o candidato a salvador estava aprofundado em pensamentos, o Ghandilva aflito 

perguntou: 

 “Eu suponho que você não esteja satisfeito com a recompensa?” 

 “.....” 

 “Uma vez que a minha aldeia esteja restaurada, nós pagaremos o débito com você ao 

longo do tempo”. 

 “Não, a recompensa é mais do que suficiente. É mais do que eu poderia pedir. Eu 

terminarei a missão o mais rápido possível”. 

 *Ting* 

 

Você aceitou a missão! 

 

 “Obrigado. Os Lizardmen foram em direção ao vale, perto de uma montanha a oeste da 

minha aldeia. Eu esperarei ansiosamente pelo seu retorno e por boas notícias”. 

 Quando Ghandilva saiu, os companheiros de Weed vieram. 

 “Weed-nim, o que você fez?” 

 “Você acabou de aceitar a missão?” 

 Pale e Surka olharam para Weed com descrença. Ele tinha acabado de aceitar uma nova 

missão que iria recompensá-los com uma mera semente. 



 “Não façam perguntas e apenas aceitem a missão que eu peguei”. 

 Weed era o líder de fato do grupo. Por insistência dele, Surka confiou que deveria haver 

uma razão, foi até Ghandilva e aceitou a missão. 

 “Eu estou com Weed-nim”. 

 “Nós também queremos nos juntar ao resgate dos moradores”. 

 *Ting* 

 

Seu grupo aceitou a missão! 

 

 Quando o resto do grupo de Weed aceitou a missão, mesmo sem entender a razão, Pale 

inclinou a sua cabeça em confusão e disse: 

 “Eu não posso entender porque você desistiu da missão da Força Punitiva e, em vez disso, 

escolheu esta missão depois de vir todo o caminho até aqui”. 

 “Esta missão apresentará uma grande oportunidade se eu não estiver enganado. E, 

mesmo que eu esteja, ela ainda será melhor do que participar na missão da Força Punitiva”.  

 “O que você quer dizer com isso?” 

 “Suponha que lutemos contra os Lizardmen com a Força Punitiva... Nos nossos níveis, nós 

não podemos ganhar muito em termos de experiência e fama”. 

 Eles concordaram com Weed. Seus níveis eram muito inferiores aos de Darius e do grupo 

dele. 

 Eles estavam originalmente interessados nas missões de busca e destruição que 

ocorreriam após as tropas expulsarem os Lizardmen da cidade, por isso a batalha em larga escala 

pouco significava para eles. 

 Prensados no meio de duas centenas de outros usuários em níveis semelhantes ou 

superiores, o grupo de Weed não poderia realmente fazer muito. 

 “Eu tenho um pressentimento de que seria melhor nós mudarmos para esta missão”, Weed 

disse. 

 “Mas o nível de dificuldade da missão é ‘D’ ... Você não acha que é muito difícil para nós 

cinco?”, Surka perguntou. 

 “Não se preocupe, eu tenho um plano”, Weed disse maliciosamente. 

 “Ok, Weed-nim. Estamos com você”, Pale disse resolutamente. 

 Weed decidiu aceitar a missão de Ghandilva e, com esta decisão tomada, ele e o seu 

grupo saíram das fileiras. Logo, dois homens vieram em direção ao grupo de Weed. Eles eram 

Becker e Dale, oficiais denarions e soldados de dentro do Exército de Rosenheim. 

 “Comandante! Onde você está indo?”, Becker perguntou. 

 “Estamos prestes a sair e lutar contra os Lizardmen”, Weed respondeu com determinação. 

 “Meus colegas e eu estamos partindo para libertar os moradores, pais e mães das crianças 

agora sem abrigo, a partir da fortaleza dos Lizardmen”. 

 “Esta é uma missão difícil!”  

 Becker foi surpreendido pela declaração de Weed e Dale parecia incrédulo. 

 “Será que vocês cinco serão suficientes para realizar esta missão?”  

 Dale perguntou com os olhos bem abertos de preocupação. 

 Dale avaliou o grupo de Weed. Ele concluiu que eles pareciam mais fracos do que ele, 

então ele bateu no peito e ofereceu seus serviços. 

 “Comandante, nós queremos apoiá-lo nesta missão”, Dale disse. 



 “Sim. Nosso comandante nos dará permissão para acompanhá-lo se explicarmos a 

situação para ele”, Becker disse. 

 A amizade que Weed tinha construído com estes NPC tinha mostrado-se mais uma vez. É 

claro que, de acordo com a situação, há momentos tais como motins ou matança em massa de 

aldeões inocentes, o que manteria os soldados seguindo ordens, independentemente da sua 

lealdade para com o seu comandante. 

 Liderança e bom relacionamento não podem motivar os soldados a menos que sejam 

apoiados por fama e status do líder, ou uma causa justa. 

 Aos olhos do Dale e Becker, foi considerado um ato heroico Weed se oferecer para 

resgatar os moradores do perigo. 

 Como também foi em grande parte associado com a missão da Força Punitiva original, 

eles se sentiram justificados em ajudá-lo. No entanto, após um momento de silêncio, Weed disse: 

 “Eu estou mais do que grato de ouvir isso de ambos, mas isso não é possível. Vocês estão 

atualmente encarregados de ajudar a Aldeia Baran sob o comando de Darius-nim, não estão?” 

 “Mas…” 

 “Quanto menos pessoas nesta missão, melhor! Peço-lhes que façam o seu melhor em sua 

tarefa. E se nós formos bem sucedidos em trazer de volta esses pais, apenas para descobrir que 

não há lugar para permanecer com as famílias resgatadas?” 

 “Sim, comandante”, eles responderam. 

 Becker e Dale foram persuadidos e aceitaram a recusa dele. Se Weed pudesse conseguir 

a ajuda dos 200 soldados do Exército de Rosenheim, seria mais fácil libertar os prisioneiros da 

fortaleza dos Lizardmen. 

 Esta era uma ocasião especial, já que estes dois Denarions costumavam servir Weed. A 

missão seria menos onerosa se ele tivesse aceitado o apoio deles. 

 O status e alta liderança de Weed poderiam transformá-los em uma força formidável mais 

uma vez. 

 Infelizmente, a desvantagem de permitir que os dois Denarion e seus homens seguissem 

Weed e seu grupo, seria que Darius rapidamente ficaria consciente de tal desaparecimento de um 

grande número de soldados e, uma vez que isso ocorresse e chegasse aos seus ouvidos, ele iria 

certificar-se de investigar porque seus homens estavam abandonando a sua força. O que seria 

ruim para Weed e seu grupo. Do modo atual, Darius provavelmente não perceberia que Weed e 

seu pequeno grupo desertaram da Força Punitiva principal de três centenas de usuários. 

 

*** 

 

 Weed e seus colegas rapidamente se dirigiram para a montanha oeste da Aldeia Baran, 

como descrito por Ghandilva. A montanha Ocidental situada a oeste tinha um comportamento 

sombrio e escuro. 

 Uma névoa úmida resultante das cachoeiras no vale criava as melhores condições para os 

Lizardmen. 

 “Eu acho que o seu território estende-se por aqui”. 

 Pale, o ranger2, tinha melhorado suas habilidades de visão e de observação para coincidir 

com a sua classe. Para os Rangers ela era uma habilidade essencial, uma vez que lhes permitia 

interceptar os inimigos à distância. Ela também ajudava na análise de diversas paisagens. 
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 NT = Nota barafael: são guerreiros que possuem ligações com forças da natureza, a quem são devotados 

e buscam proteger. Acostumados com o ambiente selvagem, eles sabem de coisas relativas a esse meio, o 
que geralmente os torna excelentes rastreadores e caçadores, bem como peritos em sobrevivência, no 
D&D. 



 Pale estava se concentrando nas habilidades passivas dos Rangers, tais como o Rapid 

Fire3 e Penetration4. Como era o caminho mais fácil até a segunda profissão da classe Ranger. 

 Enquanto isso, Weed, cuja classe era a de um escultor, era em média mais forte do que os 

outros no domínio da espada, graças a sua habilidade sculpture mastery5 e sculpting blade6 de 

Zahab. 

 “Sim, eu acho que os Lizardmen cruzaram a fronteira oriental e acamparam aqui”. 

 Weed respondeu bruscamente, estudando a paisagem. O local era chamado de vale, mas 

era maior do que a maioria. Eles estavam tremendo em receio de que os Lizardmen pudessem 

surpreendê-los vindo da floresta circundante. 

 Finalmente, eles encontraram os guerreiros Lizardmen. Havia 5 Lizardmen em um 

pequeno grupo agindo como sentinelas. Os répteis assemelhavam-se a lagartos gigantes sobre 

dois pés e com a pele escorregadia e esverdeada. O nível deles era próximo a sessenta. 

 “Ew, brutos”, comentou Romuna. 

 Weed não podia discordar dela. Os monstros em geral eram repugnantes e desagradáveis. 

No entanto, eles quase não o assustavam. 

 ‘Eu apenas usarei a mesma estratégia que eu usei com os Goblins’. 

 Weed pensou enquanto os avaliava. 

 Os níveis dos Lizardmen eram aproximadamente dez vezes superiores aos dos Goblins, 

mas eles eram monstros de campo. Monstros em masmorras ou à noite eram 50% mais fortes e 

davam mais experiência. Em geral, a força dos Lizardmen era semelhante à dos Goblins se você 

tivesse de compará-los. 

 Weed equipou-se com a espada de ferro, em vez de seu arco. 

 Ele esteve tão ocupado cozinhando refeições, vendendo estátuas e longe dos campos de 

batalha por tanto tempo que seu corpo estava louco por sangue. 

 ‘Agora eu posso tentar uma das técnicas de espada’. 

 Weed lembrou com um sorriso cruel. 

 Os cinco movimentos registados nos livros de habilidades eram os seguintes: 

 

Habilidade: Imperial Formless Sword Technique7: 

Primeira forma: Triple8 

Com esplendor, você golpeia consecutivamente um inimigo três vezes. Conforme a habilidade 
melhora, o número de ataques e o dano aumentam. 

Consumo de Mana: 300 

 

Segunda forma: Backstab9 

Você se move instantaneamente para trás de um inimigo e ataca as suas costas. 
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 NT = Nota Carlos: Fogo Rápido. 

4
 NT = Nota Carlos: Penetração. 

5
 NT = Nota Carlos: domínio em esculpir. 

6
 NT = Nota Carlos: Lâmina de Esculpir. 

7
 NT = Nota Carlos: Técnica da Espada Imperial Sem Forma 

8
 NT = Nota Carlos: Tripla. 

9
 NT = Nota Carlos: Apunhalar Pelas Costas. 



Consumo de Mana: 400 

 

Terceira forma: Power Break10 

Você destrói a arma de um inimigo usando cinco vezes o seu poder de ataque. 

Consumo de Mana: 600 

 

Quarta forma: Sword Dance11 

Você mira em um ponto vulnerável do inimigo com movimentos semelhante à dança. 

Consumo de Mana: 1.000 

 

Quinta forma: Sword of kaiser12 

Você se harmoniza com a sua espada, concentra toda a sua mana e a explode em um único ponto. 
A mana é totalmente consumida e, se a quantidade de mana for inferior a 2.000, a sua vida 

também será reduzida. 

 

 Aquela técnica de trabalho de pés era uma habilidade de combate ativa para esquivar do 

ataque inimigo com sete passos rápidos. 

 Weed apelidou cada forma da técnica de espada individualmente. 

 A primeira forma foi nomeada de Triple e as outras de Backstab, Power Break, Sword 

Dance e Sword Kaiser, respectivamente. 

 A mana de Weed totalizava 940 pontos graças ao Comprimido Medicinal do Imperador. Ele 

poderia executar a habilidade Triple três vezes, a Backstab duas vezes e a Power Break apenas 

uma vez. 

 Ir além da terceira forma estava fora de cogitação porque a sua mana não poderia 

sustentar as habilidades. Ele poderia ativar a quinta forma, Sword Kaiser, sem mana, mas era 

muito perigoso arriscar a sua vida em uma única tentativa. 

 Ele chamou o trabalho de pés do livro de habilidade de ‘Seven Celestial Step13’. Ela 

sozinha consumia 100 pontos de mana e, felizmente, ela durava pelo menos um minuto depois de 

ativada. 

 “Vamos ver o que eu posso fazer”. 

 Weed não tinha lutado desde que aprendeu a técnica Imperial Formless Sword. 

 “Em plena luz do dia, eles não são tão fortes quanto deveriam ser”. 

 Weed disse aos seus companheiros de equipe, em voz baixa: 

 “Os Lizardmen podem lutar com o melhor de suas habilidades em pântanos, mas eles são 

muito mais fracos em um vale. Eu vou primeiro e lutarei contra eles”. 
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 NT = Nota Carlos: Ruptura de Poder. 
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 NT = Nota Carlos: Dança de Espadas. 
12

 NT = Nota Carlos: Espada de Kaiser. 
13

 NT = Nota Carlos: Sete Passos Celestiais. 



 Monstros que se adaptaram a um clima seco, como os poisonous scorpions14 e os 

sandworms15, são mais fortes no deserto ou em áreas muito quentes e secas. Os Lizardmen, 

cujos habitats naturais são os pântanos, eram enfraquecidos em campo aberto. 

 Ainda assim, seus companheiros ficaram surpresos. Weed tinha acabado sugerir que eles 

atacassem a fortaleza dos Lizardmen. 

 Eles tinham seguido-o até este ponto, mas contavam com ele para ter um esquema para 

subjugar os Lizardmen, que estavam em maior número. 

 “Es-espere um segundo Weed! Nós realmente podemos simplesmente entrar na fortaleza 

deles?”, Pale perguntou. 

 “Sim, nós podemos”, Weed respondeu. 

 “Mas essa missão tem um nível de dificuldade ‘D’ ...”, Pale disse. 

 “Para o nível de dificuldade ‘D’, pelo menos oitocentos Lizardmen estão acampados ali. Eu 

estou correto?” Weed perguntou. 

 Pale concordou silenciosamente. 

 “Oitocentos, mais ou menos”. 

 “Tenho certeza de que era exatamente o caso quando nós aceitamos o pedido de 

Ghandilva. Mas temos o Darius nos ajudando”. 

 “Darius está nos ajudando?” Pale perguntou confuso.  

 Enquanto Pale sacudia a cabeça em perplexidade, Weed distribuiu minúsculos frascos aos 

seus outros companheiros de equipe. 

 “O que é isso? Não é uma poção?”, Romuna perguntou. 

 ”Esta é uma bebida que eu fabriquei antes de sairmos da Cidadela. Eu comprei frascos 

vazios de uma farmácia a um preço barato”, Weed disse. 

 “Por que você está nos dando agora...?”, Surka disse. 

 “Beba-a primeiro e você verá”, Weed disse. 

 Weed engoliu a bebida. 

 *Ting* 

 

Brandy of Vitality16: 

Você bebeu Brandy of Vitality. 

Efeitos: 

+ 100 de vida. 

+ 10 de força. 

+ 5 de agilidade. 

Diminui sua sensação de dor em caso de lesão. 

 

 Os companheiros de equipe de Weed esvaziaram os frascos e pareceram atordoados. 

 “Não posso acreditar no que este conhaque faz ...”, Irene disse. 

 Surka recentemente tinha atingido a idade legal para beber, então ela estava 

particularmente suscetível ao álcool. Atraída pela fragrância do conhaque, ela bebeu até a última 

gota e achou a doçura agradável e bastante saborosa. 

 “Não foi fermentada durante um longo período de tempo, de modo que o efeito é limitado. 

O resultado é, no entanto, que você pode beber com as refeições sem ressacas”, Weed disse. 
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 NT = Nota Carlos: escorpiões venenosos. 
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 NT = Nota Carlos: vermes da areia. 
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 NT = Nota Carlos: Conhaque da Vitalidade. 



 Weed, que tinha acabado de beber o conhaque, já estava se movendo na direção onde ele 

presumiu que os guerreiros Lizardmen estavam estacionados. 

 

*** 

 

 Darius se considerava um homem de sorte. Se não, ele não poderia ter sido atribuído a 

uma missão tão rara quanto a de liderar a Força Punitiva. 

 A missão da Força Punitiva se dirigia à Aldeia Baran. Ela poderia elevar a sua fama para 

um nível superior. Um maior nível de fama era acompanhado de muitos benefícios, e missões não 

eram exceções. 

 Ele poderia conhecer figuras ilustres detentoras de posições-chave que ele teria sido 

negado de conhecer de outra forma e ganharia facilmente mais missões de alto risco e elevada 

recompensa. 

 Com três centenas de tropas sob seu domínio, Darius já via a si mesmo como uma espécie 

de general de exército. A Força Punitiva que era liderada por ele finalmente chegou às imediações 

da Aldeia Baran. 

 As cercas de madeira, que tinham sido criadas para manter os monstros para o lado de 

fora, haviam desmoronado, e a porta de cada casa tinha sido arrombada e quebrada. 

 As tropas olharam para a cena de cima da colina. Não havia um único monstro a ser visto 

na aldeia, mas eles não podiam relaxar. Darius virou-se e pediu a um de seus companheiros: 

 “Parros, vá explorar a área”. 

 “OK. Fique aqui e espere até eu voltar”. 

 Parros era um ladrão. Com uma agilidade extremamente elevada e habilidades de 

observação, ele rapidamente se esgueirou até a aldeia. Cerca de uma hora depois, ele retornou 

ofegante e relatou: 

 “Há centenas de Lizardmen escondidos dentro! Eles estão esperando que nós cheguemos 

mais perto”. 

 “Eles estão visando uma batalha caótica”, Darius murmurou. 

 Os olhos de Darius brilharam friamente. Obviamente, os Lizardmen, que excediam em 

números as suas tropas, estavam tentando reduzi-las em um combate corpo a corpo em grande 

escala. Por outro lado, ele também congratulava este tipo de combate. 

 No clímax da confusão da batalha, Darius e seu grupo, que tinham os níveis mais elevados 

entre as tropas, poderiam matar mais e, como resultado, obteriam a maioria da glória. 

 “Uma emboscada conhecida não é uma emboscada. Apenas invistam adiante para a 

Aldeia Baran!” 

 As tropas invadiram a aldeia. Subitamente, todos os Lizardmen que estavam escondidos 

nas casas chocaram-se para fora como uma onda escamosa. 

 *Roar17*  

 “Seres humanos!”, eles sibilaram. 

 Os Lizardmen, que eram basicamente répteis musculosos, seguravam um escudo em uma 

mão e balançavam uma lâmina na outra. 

 A maioria dos usuários ficou chocada com a quantidade de Lizardmen investindo em 

direção a eles. Darius tinha decidido não informar-lhes que os Lizardmen estavam escondidos lá. 

Decapitando um guerreiro Lizardman, Darius murmurou para si mesmo em voz baixa: 

 “Eu não preciso dos fracos. Tudo que eu quero são os fortes que são leais a mim. Então, 

por que partilhar experiência e fama com estes fracos?”  
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 NT = Nota barafael: rugido. 



 Darius usou estas táticas de propósito, ao risco de baixas pesadas, unicamente porque ele 

estava preocupado de que a sua quota de experiência e fama seriam reduzidas se elas fossem 

distribuídas igualmente entre os outros trezentos usuários18.  

 Os soldados do Exército de Rosenheim seguiram Darius por trás. Seu comandante era Sir 

Jovantes. 

 Quando os cavaleiros perceberam que estavam presos em um combate corpo a corpo, 

rodeados por Lizardmen que estavam saltando de todas as direções, ele gritou: 

 “Mantenham suas posições! Formem um círculo por pelotão e defendam-se!” 

 Pelotões de dez soldados começaram a construir cercas humanas circulares, a formação 

de batalha típica do Exército de Rosenheim. Os líderes de pelotão eram Denarions, como Becker 

e Hosram. 

 “Entrem em formação defensiva!” 

 “Assumam uma formação defensiva!” 

 “O mesmo para nós!”, Hosram gritou para seus homens. 

 Quase todos os Denarions que tinham sido educados por Weed tomaram a mesma 

decisão. Defesa vem em primeiro lugar! Apenas Becker destacou-se: 

 “Vamos pegá-los!”, ele gritou. 

 Os soldados de Rosenheim que estavam formando círculos defensivos distraíam e atraíam 

os Lizardmen em uma formação favo de mel. 

 Eles bloquearam o inimigo, que entrou em um labirinto de passagens sem fim. 

 Dentro e fora dos círculos defensivos, Becker e seus dez soldados emergiram do nada e 

massacraram os Lizardmen que se perderam. 

 

*** 

 

 Conforme Weed se aproximava dos guerreiros Lizardman, eles soltavam seus gritos 

agressivos habituais. 

 “Humano!” 

 “Ser Humano tolo! Você veio para morrer ?!” 

 Os cinco guerreiros Lizardmen partiram em direção a ele, brandindo suas lâminas. O nível 

de cada Lizardman era baixo, mas isso era compensado por seus números. 

 Se Weed fosse cercado por eles, ele teria que enfrentar cada um deles de todas as 

direções, colocando-o em uma posição desvantajosa. 

 Contudo, Weed estava confiante. Ele conseguiu elevar quarenta pontos de força, agilidade 

e vitalidade em um mês no Centro de Treinamento. 

 Se você ouvisse falar sobre isso, você provavelmente pensaria que era uma coisa simples 

de se fazer. Então, você poderia se perguntar por que ninguém mais fez a mesma coisa. 

 Com estatísticas mais elevadas, é muito mais fácil caçar monstros. Mas pense nisso com 

cuidado. Ele levou um mês inteiro batendo no espantalho. Um looooooongo mês. Você seria 

capaz de tolerar o tédio e o sofrimento físico? 

 Se você fizer isso durante vinte horas por dia, serão seiscentas horas dentro de um mês. 

 Você tem que repetir a mesma ação continuamente enquanto suporta a dor constante, 

sentindo como se seus músculos estivessem sendo espremidos e queimados ao mesmo tempo. 

Até mesmo os atletas profissionais não vão tão longe. 
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 Os atletas profissionais em geral gastam mais de cinco horas por dia se exercitando. Weed 

fez o equivalente ao que um atleta normal faria em 120 dias. 

 Se você olhar para ele a partir de uma perspectiva diferente, é equivalente a se exercitar 

seriamente por uma hora todos os dias em uma academia durante dois anos. 

 Não havia muitas pessoas que sacrificariam tanto tempo a fim de aumentar quarenta 

pontos de vários atributos. 

 O fato de que Weed terminou o curso em apenas um mês exemplifica quão perseverante 

ele era. Ele também tinha as técnicas de espada que ele não tinha tentado anteriormente. Ele 

saudou os Lizardmen. 

 Weed e Surka estavam na linha de frente para confrontar a incursão dos Lizardmen. Dado 

que seu grupo não dispunha de um guerreiro ou de um cavaleiro, os dois tiveram de assumir o 

papel de combatentes corpo a corpo. 

 “Eh, bem, Weed-nim”, Surka disse. 

 “Sim?” Weed perguntou de volta. 

 “Se eu morrer, por favor, salve-se”. 

 Surka parecia pessimista em face aos cinco Lizardmen. 

 “Não se preocupe, Surka-nim. Se algum de nós morrer, serei eu o primeiro, visto que eu 

serei aquele a atraí-los”, Weed disse confiantemente. 

 “Weed-nim, você é um escultor. Oh, a propósito, qual é o seu nível?”, Surka perguntou. 

 “É 68”, ele respondeu. 

 Weed rapidamente mergulhou em uma abertura entre os Lizardmen. 

 “Cuidado!”, Surka disse. 

 Sua ação repentina jogou seus companheiros de equipe em total confusão, mas ele estava 

calmo. 

 “Seven Celestial Step!”, Weed gritou. 

 Ele confiantemente ativou a técnica de pés que ele havia nomeado, uma habilidade que 

desvia dos ataques inimigos com sete passos imprevisíveis e excêntricos. 

 Enquanto avançava, ele subitamente desapareceu bem na frente de um Lizardman e 

emergiu à direita dele no instante seguinte. 

 “Primeira forma, Triple!”, Weed gritou. 

 Weed moveu-se vertiginosamente e balançou a sua espada. Três silhuetas atingiram a 

parte inferior, central e superior do corpo do Lizardman ao mesmo tempo. 

 *Bam Bam Bam!* 

 Os Lizardmen eram mais fortes do que os Goblins. Seus corpos tinham a flexibilidade dos 

répteis e uma alta velocidade. O poder de ataque global deles não era tão impressionante, mas o 

que era aterrador era a pele escamosa e esverdeada deles. 

 A espessura da escama era uma defesa por si própria e eles estavam até mesmo vestindo 

armaduras saqueadas de outras raças, o que os tornava ainda mais difíceis de lidar. 

 *Kwaak* 

 Atingido pela habilidade de Weed, o Lizardman chorou fortemente de dor. Ele até agora 

havia perdido 80% de sua vida e estava perto da morte. O consumo de mana do Power Shot19, 

habilidade típica do ranger Pale, era de 25 pontos. 

 Comparado a isso, as habilidades de Weed eram vias de drenagem de mana. No entanto, 

tanto quanto ela drenava 300 pontos de mana, o poder dela era tão mortal quanto à drenagem. 
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 Surka, bem ao lado de Weed, assistiu toda a cena que se desenrolava diante de seus 

olhos. Ela havia passado por uma série de batalhas com ele até agora, mas nada como isto... 

 Desde que ele matou o lobo e salvou seus companheiros abnegadamente, ele tinha sido o 

líder do grupo deles. Desde então ele se tornou um escultor e havia começado a cozinhar. 

 Era algo totalmente incompreensível, parecia que a capacidade de combate dele não tinha 

desaparecido. 

 ‘Eu não sei qual habilidade era, mas foi incrível!’ 

 Surka pensou. 

 Ela sentiu como se três espadas tivessem perfurado o Lizardman quase ao mesmo tempo 

quando Weed usou a habilidade Triple. 

 'Eu não posso perder para ele!' 

 Surka socou o Lizardman que Weed já havia atacado. Ela queria derrubar um deles por 

ora. O Lizardman tinha caído, atordoado pelo ataque triplo, por isso não pôde desviar do soco. 

 “Rapid Shadow Fist20!”  

 Já que o inimigo tinha um nível mais elevado do que Surka, ela usou a sua melhor 

habilidade no começo. Cerrando seu punho, ela deu cinco jabs seguidos. 

 Ela era básica, mas uma das habilidades mais populares de combate para os monges. O 

índice de aptidão de Surka no Rapid Shadow Fist já estava em 65%. 

 *Pabababak!* 

 O Lizardman que foi atingido no peito e no plexo solar21 se transformou em um flash cinza. 

 “O que?!” 

 Surka ficou petrificada por um momento devido ao choque, mesmo que ela estivesse no 

meio de uma batalha feroz. 

 “Claro que ele estava atordoado. Mas por que morreu tão depressa?” 

 No modo atordoado, um monstro é incapaz de se mover e sofre o dobro de dano quando 

atingido. 

 Ainda assim, Surka sentiu-se enganada de que um Lizardman, que estava no nível 

sessenta, fosse nocauteado tão facilmente por seus socos. 

 Os outros Lizardmen também não estavam parados. Quando seu companheiro foi atacado, 

eles gritaram em fúria. Quatro lâminas foram voando em direção a Weed quase ao mesmo tempo, 

cortando todas as opções possíveis para se esquivar. 

 No entanto, seu corpo escapou como uma palha ao vento. Três das lâminas mal rasparam 

a cabeça, perna e ombro dele. O último, o qual ele não pôde esquivar, cortou a sua lateral, 

deixando uma ferida longa, mas o dano foi reduzido por um terço. 

 *Ting* 

 

Você perdeu 350 Pontos de Vida! (-350 HP) 

 

 Uma das muitas penalidades para a classe de escultor é que eles não estão autorizados a 

vestir uma armadura pesada feita de ferro. 

                                                           
20

 NT = Nota Carlos: Soco Rápido das Sombras. 
21

 NT = Nota Carlos: um complexo de gânglios e nervos radiais do sistema nervoso simpático na boca do 
estômago. 



 Equipamentos de defensa feitos de materiais que não fossem metais são tipicamente 

fracos em defesa a menos que eles sejam feitos de materiais especiais ou encantados com um 

feitiço permanente. 

 Embora Weed estivesse vestindo uma jaqueta de couro básico que ele tinha comprado a 

um preço muito barato de uma loja de segunda mão, até mesmo um único golpe sobre ele poderia 

ser mortal se ele não tivesse cuidado... 

 “Sculpting Blade22!” 

 A espada de Weed, envolta em um flash translúcido, foi em direção a um dos Lizardmen 

mais uma vez. O Lizardman foi alvejado no pescoço que parecia bem resistente. 

 *Pierce23*  

 Foi mais uma das habilidades típicas de Weed que visava um ponto vital com grande 

precisão! 

 *Ting* 

 

GOLPE CRÍTICO! 

 

 A técnica Sculpting Blade ignorando a defesa do inimigo deu um grande dano ao 

Lizardman. A única falha era que ela consumia uma enorme quantidade de mana. Se esse não 

fosse o caso, ele a teria usado o tempo todo. 

 Junto veio o feitiço de Romuna. 

 “Fire strike24!”, ela gritou. 

 Um pilar de fogo dividiu-se em quatro bolas de fogo no ar e atingiu os Lizardmen. O efeito 

colateral do feitiço era empurrar o inimigo para trás, dando temporariamente a lutadores de corpo 

a corpo uma preciosa pausa para recuperar o fôlego. 

 “Fire arrow25!” 

 Pale colocou em xeque os Lizardmen com flechas. Suas flechas continham o elemento 

fogo que era fatal para eles. 

 “Healing Hand26!” 

 Irene rapidamente regenerou a vida diminuída de Weed. Em seguida, ela lançou um feitiço 

de bênção sagrada. 

 “Deusa Freya, coloque sua proteção do Espírito Santo sobre Weed. Fortaleça-o contra os 

poderes do mal. Abençoe!” 

 Bênçãos sagradas capacitam a defesa e a força. Existem inúmeros tipos de magias 

destinadas a impulsionar vários atributos. 

 Arte vodu de uma Xamã acelera e aumenta a força e a agilidade temporariamente. A aura 

de um Cavaleiro Sagrado sobre um grupo inteiro também é considerada bastante eficaz. 

 Porém, ela é, em última análise, a benção de um Sacerdote ou Sacerdotisa supera todos 

os outros feitiços no campo do impulsionamento. Se você lutar por um longo período de tempo 

sob a influência de uma bênção de uma sacerdotisa, você se sentirá quase impotente sem tais 

bênçãos. 
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 Uma vez que Irene terminou o que ela foi originalmente designada a fazer, ela lançou 

bruscamente para Weed: 

 “Weed-nim, você foi muito imprudente neste momento”. 

 Weed assentiu desculpando-se. Na verdade, ele tinha lutado desprotegido contra o 

Lizardman com o propósito de experimentar a força dele. 

 Além disso, ele tinha estado interessado em descobrir o quanto de dano a técnica Imperial 

Formless Sword poderia produzir. 

 O resultado superou as suas expectativas. Cada uma das habilidades de combate que 

Weed tinha naquele momento exigia uma quantidade insustentável de mana. Assim, ele não podia 

permitir uma luta prolongada, porque suas habilidades de combate simplesmente consumiam 

mais mana do que ele poderia manter. 

 Porém, as habilidades eram o mais dominante em uma batalha de pequena escala. Elas 

davam a Weed uma quantidade ridícula de poder até sua mana se esgotar. 

 Quando a quantidade utilizável de mana aumentasse, de acordo com o aumento de nível, 

bem como quando o consumo de mana para as habilidade relacionadas com a espada caísse, 

graças a um melhor nível em seu domínio na Sword Mastery27 e na Habilidade de Artesanato, as 

técnicas Imperial Formless Sword iriam brilhar. 

 No entanto, aos olhos dos companheiros de Weed, ele apenas parecia imprudente. Eles 

não sabiam que seu nível estava no sessenta e oito e eles tinham preconceito contra a classe de 

escultor, pensando que ela era mais fraca do que as demais correspondentes. 

 Era verdade que a defesa de um escultor era patética. Com exceção das classes 

especializadas em magia, a classe de escultor era uma dos mais vulneráveis em Royal Road. 

 Em vez de equilibrar isso, Weed tinha a Sculpting Blade e, desde a conversão da classe, o 

efeito da Sculpture Mastery foi completamente misturado ao seu poder de ataque sem igual. 

 Um escultor frágil. Embora o futuro ainda fosse desconhecido, Weed era mais um damage 

dealer28 do que um espadachim mais forte por ora. 

 Ele sorriu para os buffs de Irene já que a sua força tinha aumentado em vinte por cento e 

ele se sentia confortável. 

 *Ting* 

 

Você perdeu 230 Pontos de Vida! (-230 HP) 

 

 Weed deixou um dos Lizardmen golpeá-lo novamente. Ele sofreu menos dano devido à 

proteção sagrada de Irene. Isso mostrou que ela tinha, de fato, elevado a sua taxa de aptidão na 

habilidade. 

 'Isso é o que eu amo sobre caçar em grupo’. 

 Weed pensou presunçosamente. 

 Sacerdotes e sacerdotisas são respeitados e valorizados em todos os lugares pela sua 

capacidade distinta. Independentemente do seu nível de habilidade, qualquer grupo está ansioso 

para convidá-los. 

 Mesmo que o nível de Irene fosse um pouco baixo, ela havia afiado suas habilidades e foi 

o bem mais necessário para caçar monstros. 

 A habilidade de bandagem/primeiros-socorros que Weed tinha aprendido só funcionava 

quando ele não estivesse em combate. Embora ainda fosse incomparável com a benção Healing 
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Hand de uma sacerdotisa no local de caça. Depois de repreendê-lo, Irene deu um pequeno 

sorriso. 

 “Mas é assim, já que Weed-nim está encarregado dos monstros”. 

 Weed nunca virava as costas para monstros que vinham ataca-lo, porque neles havia 

aqueles adoráveis pontos de experiência! Exceto por lutar contra monstros que ele achava muito 

difícil em seu nível atual, Weed gostava de saltar para dentro de hordas de monstros e matá-los. 

 Enquanto movia seus braços e pernas como um louco, ele sentia o vento da liberdade. Ele 

coletou os pontos de experiência, subiu de nível, pegou os itens e aprimorou as suas habilidades. 

 Cada passo era muito divertido e o resultado valia cada gota de seu suor e sangue. 

Anteriormente, no Continent of Magic29 e mesmo agora, Weed sempre foi o primeiro homem a se 

envolver com monstros ao sinal deles. 

 “Triple! Backstab!” 

 Assim que a sua mana fosse regenerada, Weed desencadeava suas habilidades de 

combate. Era sua prioridade elevar o nível de suas habilidades. A mana consumida estava sendo 

reabastecida, de qualquer maneira. 

 *Ting* 

 

Você falhou em ativar a habilidade! 

 

 Já que o seu nível de habilidade em muitas habilidades de combate era praticamente zero, 

muitas vezes ele não conseguia ativar a habilidade. 

 Quando as técnicas de espada não funcionavam, ele ficava atordoado e imóvel durante 

alguns segundos. Durante este momento, Weed contava com seus companheiros de equipe e 

persistia em experimentar as suas habilidades de combate. 

 Ele se sentiu confortado em saber que havia alguém cuidando da sua retaguarda. Seus 

ataques intangíveis cuidavam dos Lizardmen em um piscar de olhos. 

 “..…” 

 Quando a batalha terminou, seus companheiros de equipe olharam para Weed confusos. 

Eles estavam tensos por enfrentar cinco Lizardmen, mas acabou mesmo antes de Surka ou Pale 

chegarem perto de qualquer perigo grave. 

 “Weed-nim, aquela habilidade...” 

 “É muito forte”. 

 Pale e Surka queixaram-se quase ao mesmo tempo. 

 “Uh, bem...”, Weed disse. 

 “Você subiu tanto de nível. Eu não acho que você realmente precise de nós”, Romuna 

disse. 

 “Isso não é verdade”. 

 Weed sacudiu a sua cabeça e continuou: 

 “Ela me custa pelo menos trezentos pontos de mana e isso é para o movimento mais fraco. 

Então eu não posso usá-la mais de três vezes seguida”. 

 “Ehhhhh!?”  

 Todos eles disseram ao mesmo tempo. 

 Weed esperou o choque passar. 
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 “Eu só tenho duzentos e trinta pontos de mana totais. Isso significa que eu não posso nem 

tentar uma vez... Então, Weed-nim, você pode nos dizer quanto de mana você tem, já que você 

pode usá-la três vezes?” 

 Pale perguntou, incrédulo. 

 “Um pouco mais de 900 pontos”, Weed respondeu. 

 “Ó meu Deus!” 

 Pale parecia chocado. Romuna, a maga, e Irene, a sacerdotisa, tinham cerca de 500 

pontos de mana. 

 Os pontos de mana delas estavam bem acima de seus níveis, mas a incrível quantidade 

de mana que Weed disse ter fez as mandíbulas delas caírem. 

 Weed informou-os sobre o que tinha acontecido com ele. A missão dele na conversão à 

classe Legendary Moonlight Sculptor30 estava simplesmente além de qualquer sabedoria 

convencional. 

 Um usuário seleciona a sua classe primária no nível cinco, em média, e ali estava um 

homem que se converteu à classe escultor em torno do nível 60 e depois de superar numerosas 

dificuldades. 

 Pale suspirou: 

 “Você não era apenas um escultor, mas o Moonlight Sculptor. Uma classe escondida. Eu 

também não sabia que você era o escultor celebridade dos rumores na cidade”. 

 “Rumores?” Weed perguntou de volta. 

 “Nós ouvimos dizer que um cara estava fazendo estátuas e vendendo-as na Cidadela de 

Serabourg. Nós queríamos comprar algumas, mas estávamos sem dinheiro”, Irene disse. 

 Irene olhou para Weed com os olhos cheios de anseio. Era inequívoco o que ela queria 

dele. 

 “Eu realmente não estava tentando esconder isso de vocês, mas, de qualquer maneira, eu 

farei uma estátua para cada um de vocês mais tarde”. 

 “Obrigado, Weed-nim!”, ela gritou alegremente. 

 “O mesmo aqui”. 

 “Eu gostaria de ter uma se você não se importar”, disse Pale. 

 Weed prometeu fazer uma estátua para cada companheiro de equipe em seu grupo. 

 “Agora nós descansamos o suficiente. Vamos lá matar mais alguns Lizardmen. Essa 

missão tem um prazo, por isso é melhor terminá-la antes que seja tarde demais”. 

 “Certo”. 

 Weed continuou conduzindo seus companheiros através dos Lizardmen que ficaram no 

caminho. Na maioria dos casos, Weed começou causando um dano crítico ao inimigo e Pale e 

Surka pegavam os que Weed deixava e os eliminavam rapidamente. 

 Romuna foi responsável pela eliminação de um ou dois Lizardmen à distância se houvesse 

mais do que os outros poderiam lidar. 

 O resto foi derrubado por Weed e Surka enquanto os outros companheiros de equipe 

descansavam para recuperar alguns pontos de mana. Suas táticas de combate coordenado foram 

bem adaptadas. 

 No passado, muitas raposas, lobos e ursos tinham sido vítimas deles, deixando a pele e a 

carne para trás, e agora as vítimas tinham mudado para Lizardmen desavisados. 

 O ritmo estava muito mais rápido do que quando Weed tinha caçado por conta própria e, 

em contraste com as operações de limpeza no Covil de Litvart com os soldados de Rosenheim, 

                                                           
30

 NT = Nota Carlos: Lendário Escultor do Luar. 



Weed e seus companheiros estavam sincronizados em um sistema de grupo, o que significava 

que os pontos de experiência ganhos eram recolhidos e distribuídos de forma justa entre eles. 

 Weed não precisava tentar dar o golpe final a um inimigo que estivesse morrendo. Ele teria 

recebido uma quota mínima de pontos de experiência se tivesse ficado de braços cruzados, 

devido à sua pequena contribuição, mas isso não aconteceria com Weed. 

 “Uau! Estes répteis são mais ricos do que parecem, não são?” 

 Surka exclamou com a visão dos itens derrubados pelos Lizardmen mortos. O espólio 

incluía uma luva de aço e um peitoral. Além disso, eles obtiveram um anel. 

 *Ting* 

 

Item: Anel de Mana: 

Equipado: +3% no valor máximo de Mana. 

 

 Foi a primeira vez que o grupo tinha visto um acessório como um anel. 

 “Quem é que vai ficar com isso?” 

 Com as palavras de Surka, todos olharam uns para os outros, mas o anel de mana acabou 

na posse de Irene, uma vez que eles concordaram que as batalhas seriam mais seguras conforme 

a sacerdotisa tivesse mais mana para apoiar os outros. 

 A regra para divisão dos despojos no grupo era que quem pegasse um item o mantinha. 

Um item raro geralmente mudava de mãos de acordo com a vontade geral, mas itens diversos 

eram destinados ao armazém geral e qualquer um podia pegar. 

 Parecia uma regra muito irracional, mas eles a consideravam aceitável dada a natureza do 

grupo deles. Se eles tivessem escolhido alguém para tomar conta do armazenamento de itens 

eles facilmente excederiam o limite de peso para o quanto ele poderia levar. Foi por isso que eles 

não deixaram que ninguém recolhesse itens até o seu limite de peso. 

 Weed e Surka, que estavam ativos durante as batalhas, eram geralmente os últimos a 

pegar um item, conscientes que quando eles não pudessem carregar mais nada, era porque a 

batalha estava cada vez melhor. 

 Essa era a estrutura padrão de um grupo, então não havia realmente muita escolha.  

 Uma vez que eles começaram a lutar, eles percorreram todo o caminho até o fim. Uma vez 

que já tinham decidido penetrar todo o caminho até a fortaleza dos Lizardmen, a batalha não 

acabaria enquanto eles não tivessem matado o último Lizardman de pé. 

 

 

Tradutor: Carlos Yang 

Revisão/Adaptação: barafael 

Formatação: barafael 

Edição: barafael 

Fonte da tradução: http://royalroadweed.blogspot.com.br/2014/11/volume-2-chapter-1.html  

Visite-nos: https://lmsnovelbr.wordpress.com/  

 

 

http://royalroadweed.blogspot.com.br/2014/11/volume-2-chapter-1.html
https://lmsnovelbr.wordpress.com/

