
Volume 2 

CAPÍTULO 4 - A Cidade do Céu, Lavias 

 

 A Dra. Cha Eunhee do Great Society Rehabilitation Center1 era uma psicóloga mundialmente 

famosa, que havia patenteado um novo método de terapia para o tratamento de doenças 

psicológicas. O seu horário de trabalho inflexível normalmente a deixava sem tempo para 

descansar. 

 Ela era constantemente bombardeada com pacientes para atender e artigos de revistas 

semanais para apresentar, em um ciclo interminável de monotonia. 

 “Chato. Maçante. Tedioso”.  

 Estas eram as suas queixas diárias. Porém, apesar de seu desejo de escapar de tudo isso, 

ela simplesmente não podia se livrar e simplesmente abandonar as suas responsabilidades. 

 Consequentemente, agora ela se encontrava no meio de uma sessão de aconselhamento 

com uma mulher de meia-idade. 

 “Eu realmente sinto muito pela situação de sua filha”, a Dra. Cha disse, piscando para retirar 

a umidade de seus olhos. 

 “Eu sei que já faz 5 anos”.  

 A mulher sorriu tristemente quando ela confidenciou à Dra. Cha. 

 “Mas desde que a criança tentou jogar a sua vida fora, eu não tenho sido capaz de me 

concentrar em nada”. 

 “É o momento de você afastar seus pensamentos em relação ao bem-estar da sua filha e 

começar a procurar o seu próprio propósito de vida”. 

 “Na verdade, doutora...”  

 A mulher perguntou, segurando a mão da Dra. Cha firmemente. 

 “...Eu acredito que ela está presa em algum lugar... Ela é...” 

 

*** 

 

 A Heavenly Tree2 estendia-se aleatoriamente em direção ao céu, mas logo disparou em uma 

direção específica. 

 Weed e seus companheiros mantiveram-se firmes no tronco, uma vez que ele crescia em 

direção ao seu objetivo em uma certa velocidade. Os fortes ventos os golpeavam e o chão abaixo 

era uma memória distante. Dentro de segundos a Aldeia Baran tinha desaparecido de vista. 

 Eles passaram através das nuvens e chegaram a uma ilha aparentemente grande. Uma ilha 

que estava flutuando no céu! Montando no caule crescente da Heavenly Tree, Weed e seus 

companheiros subiram acima da névoa que cobria a área. 

 “Esta é a Cidade do Céu!” 

 O grupo exclamou, festejando seus olhos sobre seus arredores. 

 Um labirinto de edifícios esparramava-se diante deles. No centro do extenso labirinto subia 

uma torre enorme com uma infinidade de pássaros empoleirados em cima dela. Além da grande 

torre havia colinas e campos verdejantes. 

 “Oh! A árvore está definhando!”, Irene gritou quando ela olhou novamente para a árvore. 

 O tronco da Heavenly Tree murchou e estilhaçou-se diante dos olhos deles. Os fragmentos 

desapareceram nas nuvens, separando a ilha flutuante da terra distante abaixo. 

                                                           
1 NT = Nota barafael: Grande Centro de Reabilitação da Sociedade. 
2 NT = Nota Carlos: Árvore Celestial. 



 “O nosso caminho de volta foi destruído. O que faremos agora?” Surka começou a se agitar. 

Seus companheiros, por outro lado, não pareciam particularmente preocupados. 

 “A verdadeira aventura começa aqui. Já que a árvore se foi, nos preocuparemos com o 

retorno quando chegar a hora”, Pale disse. 

 “Mas, Pale-nim...” Surka estava à beira das lágrimas, já sentindo falta do chão firme. 

 Weed tentou animá-la e disse: 

 “Se há vontade, há um caminho”.  

 Porém Surka não parecia convencida pelas palavras de encorajamento de Weed, de modo 

que Weed disse indiferentemente: 

 “Bem, se nós não pudermos encontrar uma maneira sempre podemos saltar, certo?” 

 “M-mas...” 

 “Bem, você certamente morreria uma só vez, mas definitivamente acabaria no chão”. 

 O rosto de Surka ficou branco. Verdade seja dita, ela sempre teve medo de altura. 

 Enquanto a Heavenly Tree crescia, ela se segurou com todas as suas forças, com medo de 

despencar para a morte. 

 Talvez ela deixasse passar esta aventura se soubesse que teria que subir todo o caminho 

até aqui. 

 O grupo continuou e consolou Surka ao longo do caminho. 

 

*** 

 

 A Cidade do Céu era o lar de uma espécie única. 

 “Eles se parecem com aves...” 

 De pé sobre duas pernas, com seus pequenos olhos redondos, bicos pontudos, grande 

envergadura de asas e bochechas arredondadas, eles se assemelhavam a pardais. 

 Os velhos pássaros pareciam ter barbas brancas em torno de seus bicos. 

 “Kyaa! Tão fofo!” 

 Surka exclamou, seu afeto pelos pássaros ofuscou a sua acrofobia. Ela não estava mais 

tremendo de medo, mas excitada. 

 O pássaro velho caminhou lentamente em direção ao grupo, ignorando o afeto indesejado 

de Surka. 

 “Saudações viajantes, bem-vindo a Lavias”. 

 Toda o grupo olhou para Weed. 

 Com base em experiências anteriores, Weed era considerado o mais adequado para liderar. 

 Além disso, tornou-se claro para o grupo que cada movimento de Weed era calculado, já 

que ele tinha um tipo de fala mansa com qualquer NPC e sempre conseguia o que queria. 

 “Obrigado. Nós suportamos uma jornada perigosa a partir de terras distantes antes de firmar 

nossos pés cansados neste lindo lugar. Porém, em face de tal esplendor inimaginável, a nossa 

fadiga se dissipou totalmente. Este lugar é Lavias?” 

 “De fato! Nossa cidade é o lar dos nobre e dignos Avians. Só aqui você vai encontrar o sol 

tão brilhante e o ar tão fresco!” 

 O pássaro de barba branca transbordou com o seu orgulho enquanto balançava as suas 

asas. Mesmo as suas penas tremeram de emoção com o elogio. 

 “O ar aqui é realmente o mais fresco e a luz do sol a mais impressionante. Sem dúvida as 

nuvens que passam pintam um belo retrato, mas quais são as especialidades aqui em Lavias?” 



 Weed aproveitou a chance para aprender sobre as especialidades da cidade. Se houvesse 

itens exclusivamente encontrados em Lavias, ele faria um monte de dinheiro comprando-os em 

massa e revendendo-os no Reino de Rosenheim. 

 “Nós não estamos em termos familiares ainda para permitir-lhe fazer uma pergunta tão 

impertinente. Você precisa me conhecer melhor. Seria bom se você pudesse me trazer algumas 

guloseimas deliciosas. Na verdade, eu gostaria muito disso”. 

 O pássaro barbudo bateu as suas asas e foi para longe deles. 

 Weed tentou perseguir o pássaro, mas logo desistiu e voltou para o seu grupo. 

 “Ok, vamos nos dividir para explorar a cidade a partir daqui”. 

 Se todos os cinco explorassem a cidade em conjunto, demoraria muito. Por isso, eles 

decidiram se separar, a fim de cobrir mais terreno. 

 “A cidade parece ser segura, visto que não existem zonas hostis”. 

 “Ainda assim, Lavias parece ser uma cidade muito grande para explorar sozinho. Vamos 

todos nos encontrar aqui em 2 horas”. 

 “Se vocês se depararem com uma boa missão durante a sua exploração, apenas voltem por 

ora e a compartilhem com o resto do grupo. Nós decidiremos juntos sobre qual missão é melhor. 

Agora, vamos começar”. 

 “Ok, entendo”. 

 E assim eles partiram para explorar a cidade. 

 Para começar, Weed procedeu em direção ao movimentado centro da cidade para ver se 

havia alguma loja. 

 Os comerciantes estavam gingando como patos pelas ruas, vendendo seus produtos para 

os pedestres. 

 Como o nome sugeria, os moradores da Avian City3 possuíam traços comuns com as aves: 

torsos rechonchudos, pernas atarracadas eram a norma e as suas cabeças variavam entre as de 

corujas e de falcões. 

 ‘E pensar que havia uma cidade como esta, incrível...’, Weed pensou. 

 A abertura de um restaurante de frango aqui seria definitivamente o movimento errado, já 

que os moradores locais poderiam interpretar mal de que isso fosse canibalismo. 

 Ao contrário das cidades humanas, carruagens não existiam já que os próprios pássaros 

eram grandes o suficiente para transportar os cavalos. Se as estradas fossem bloqueadas, tudo o 

que eles tinham que fazer era abrir as suas asas e voar para longe. 

 Com todos os olhares que ele recebeu, Weed sentiu-se como um macaco no zoológico 

enquanto caminhava entre os Avians. 

 Weed entrou em uma loja de armas. 

 “Bom dia”, Weed disse quando ele entrou. 

 “Ah! Um viajante humano! Existe algo que você precise?” 

 “Há muitas coisas que eu preciso. No entanto, eu não estou familiarizado com os itens em 

exposição. Eu gostaria de olhar com mais atenção”. 

 “Como quiser.” 

 Weed inspecionou alguns dos itens. 

 *Ting* 

 

 

 

                                                           
3 NT = Nota Carlos: Cidade Aviária/dos Avians. 



Baravo’s Steel Beak4: 

Durabilidade: 90/90 

Dano: 21~23. 

Opções Quando Equipado: 

Capacidade de pegar itens alimentares que concedem bônus. 

O comprimento longo faz com que seja fácil de alcançar 
vermes enterrados. 

Preço: 100 moedas de ouro. 

 

 Weed suspirou e voltou a sua atenção para um item diferente. 

 *Ting* 

 

Silver Pitchfork of Saigon5: 

Parte de um conjunto. Tem baixa durabilidade, uma vez que é feito de prata. 

É bom para arrebatar as cabeças dos mortos-vivos enquanto estiver voando baixo. 

Durabilidade: 30/30 

Dano: 17~19 

Preço: 70 moedas de ouro. 

 

 *Ting* 

 

Feathers of the Goddess6: 

As penas brilhantes, cintilantes e multicoloridas concedem assistência a partir de ataques inimigos 
quando estiverem equipadas. 

Luz suficiente que você nem mesmo pode senti-la. Permite planar de forma inigualável e garante a 
prevenção de quedas. 

Durabilidade: 15/15 

Restrições: Somente para mulheres. 

Efeito: Encantamento. 

                                                           
4 NT = Nota Carlos: Bico de Aço de Baravo 
5 NT = Nota Carlos: Forquilha de Prata de Saigon. 
6 NT = Nota Carlos: Penas da Deusa. 



Preço: 45 moedas de ouro. 

 

 Os itens variavam de forquilhas e telescópios a armas peculiares e ocas, com formas cônicas 

e afiladas na ponta. Estas pareciam ser as armas usadas pelos Avians. 

 “Você tem armas adequadas para os seres humanos?”  

 Weed perguntou ao lojista, que se parecia bastante com um texugo. 

 “É claro que eu tenho! Apenas espere um momento. Já que os clientes humanos são tão 

raros, eu tive que colocar elas no armazém”. 

 Enquanto Weed esperava, ele sentiu olhares intensos a partir do exterior. 

 Uma a uma, os Avians que passavam pararam em suas trilhas para novamente observar 

Weed como se ele fosse um macaco que escapou de um zoológico. 

 “Eu ouvi dizer que esse cara é um ser humano!” 

 “Que estranho. Deve ser difícil para comer com um bico chato”. 

 “Olhe aquilo. Não há quaisquer penas. Ele deve congelar durante o inverno, pobrezinho”. 

 Nenhum pássaro normal jamais poderia aproveitar o frio. Da perspectiva deles, parecia que 

Weed facilmente congelaria até a morte. 

 Um Avian em Rosenheim ou em qualquer cidade do continente abaixo também chamaria a 

atenção de uma multidão. Porém, em Lavias, a cidade dos Avians, o ser humano Weed era o 

espetáculo. 

 “Aqui estão as coisas pelas quais você pediu”. 

 O dono da loja possuía algumas armaduras, um escudo, dois martelos e cinco lâminas 

diferentes. O escudo não tinha nenhuma utilidade para Weed, então ele imediatamente andou até 

as lâminas e armaduras. Depois de tudo, ele tinha apenas 70 moedas de ouro com a venda dos 

itens saqueados a partir dos Lizardmen7. 

 *Ting* 

 

Clay Sword8: 

Uma espada mágica imbuída com o espírito de gelo. 

Dá 2~5 pontos extras de dano em alvos com armaduras e diminui o movimento. 

Durabilidade: 90/90 

Dano: 23~25 

Restrições: 
Nível 60. 

Força 200. 

Opção Quando Equipado: Concede de 2~5 pontos adicionais de dano elemental de gelo. 

Preço: 188 moedas de ouro. 

                                                           
7 NT = Nota barafael: Homens Lagartos. 
8 NT = Nota Carlos: Espada de Argila. 



 

 *Ting* 

 

Sword of the Dusk Wraith9: 

Um trabalho do anão Theodore. Forjada a partir do aço extraído da Floresta da Morte. 

Reduz a vitalidade e tem pequena chance de causar dano triplo em um acerto crítico. 

Durabilidade: 200/200 

Dano: 14~15 

Efeito: Item amaldiçoado. 

Restrições: 
Nível 70. 

Força 250. 

Opção Quando Equipado: Chance rara de dar um ataque mortal. 

Preço: 160 moedas de ouro. 

 

 Weed parou de olhar naquele momento e balançou a sua cabeça. 

 Os preços eram ridiculamente exorbitantes, mas não eram completamente inesperados uma 

vez que esta era uma cidade Avian depois de tudo. Mesmo que a Clay Sword e a Sword of the Dusk 

Wraith fossem evidentemente itens raros, eles só conseguiriam vende-las por metade do preço na 

Cidadela de Serabourg. 

 “Eu não tenho dinheiro suficiente agora, então eu não comprarei qualquer coisa”. 

 “Nesse caso volte mais tarde, entretanto estes itens já podem ter sido vendidos, de modo 

que é melhor você ganhar dinheiro o mais rápido possível”, disse o proprietário da loja que parecia 

um texugo, parecendo desapontado. 

 O grupo de Weed eram os únicos viajantes humanos aqui e, para a maioria, fazer negócios 

eram o seu foco principal. 

 Weed saiu da loja e lentamente fez o seu caminho para o lado leste da cidade. 

 Além da periferia da cidade estendia-se uma expansão infinita de campos e trechos de nada 

estavam aqui e ali. 

 “Chirp Chirp10!”  

 “Cheep!”  

 “Tweet tweet!” 

 Crianças Avians fofas estavam cantando, empoleiradas no topo de varais. Dentre elas os 

pintinhos amarelinhos eram particularmente adoráveis. 

 “Oi?”, disse Weed para eles, andando para olhá-los. Porém, eles simplesmente riram e não 

deram nenhuma outra resposta. 

 “Bom dia”. 

                                                           
9 NT = Nota Carlos: Espada do Fantasma Sombrio. 
10 NT = Nota barafael: som de piado. 



 Weed cumprimentou todos os Avians com quem ele se deparou. 

 Um dos Avians, que estava na frente da loja de armas, animadamente perguntou-lhe: 

 “Você é um viajante que eu não tinha visto anteriormente. Você faz parte do grupo forte da 

terra abaixo?” 

 “Eu ainda não sou forte. Embora eu ame a paz e admire o céu, eu também respeito as artes 

militares, pois a força é necessária para garantir a paz”. 

 “Eu me sinto da mesma forma. Acontece que eu tenho um pedido que você pode ser capaz 

de cumprir. Sinceramente, Lavias não é tão pacífica quanto parece. Esta é uma terra antiga e há 

grandes males que repousam no subsolo, agrupando os seus poderes para nos destruir. Você me 

ajudará?” 

 *Ting* 

 

The Undead of Lavias11: 

Mortos-vivos se escondem nas profundezas da Cidade do Céu, Lavias. 

Os Avians residentes não podem dormir devido ao choro noturno dos mortos-vivos. 

Se você retornar depois de matar pelo menos 30 Skeleton Soldiers12 na Underground Passage13, 
coisas boas podem acontecer. 

Nível de Dificuldade: D 

Requisitos da Missão: A falha diminuirá o nível de amizade com os corvos. 

Recompensa: Desconhecida. 

 

 Weed e seu grupo não esperavam que a Cidade do Céu seria mais do que uma cidade 

regular desconhecida e só tinham a esperança de comprar ou alcançar itens exclusivos que não 

poderiam ser encontrados na Cidadela de Serabourg. 

 Eles tinham presumido que uma missão relacionada ao Reino de Rosenheim era o melhor 

que eles poderiam obter. 

 Surpreendentemente, havia áreas de caça na Cidade do Céu. Sem mencionar que era um 

raro terreno de caça a mortos-vivos. Skeleton Soldiers eram conhecidos por estarem mais ou menos 

em torno do nível 80. 

 Weed pensou por um segundo e sacudiu a sua cabeça. 

 “Eu entendo que derrotar os mortos-vivos é a minha missão, mas eu estou aqui com 

companheiros. Eu voltarei depois de consultá-los”. 

 Weed continuou passeando na área e falou com os Avians por onde ele passou. 

 Para alguns, era a primeira vez deles vendo um viajante humano, de modo que eles fizeram 

alguns pedidos. Eles eram em sua maioria relacionados com os mortos-vivos que assolavam a 

região. 

 Através de várias conversas com os habitantes da cidade, Weed reuniu informações sobre 

as áreas subterrâneas em torno de Lavias e os caminhos que levam até lá. No entanto, o lugar era 

                                                           
11 NT = Nota barafael: Os Mortos-vivos de Lavias. 
12 NT = Nota Carlos: Soldados Esqueletos. 
13 NT = Nota Carlos: Passagem Subterrânea. 



praticamente uma zona de guerra. A maioria dos seus habitantes eram esqueletos, assim como 

Death Knights14, Demonic Wardens15, Dullahans, Liches, Specters16 e Shades17. 

 Os Dullahans eram mortos-vivos poderosos e completos, que carregavam as suas próprias 

cabeças. Não só eles estavam em torno do nível 140, como também eram rápidos e tinham 

excelente capacidade de combate, tornando-os muito difíceis de derrotar. 

 Os Liches especializavam-se em magia negra e, devido à sua alta inteligência, eles eram 

conhecidos por fugir se eles encontrassem perigo. 

 Não é necessário dizer que os Death Knights eram os precursores da morte. Eles montavam 

cavalos, assim como os Ringwraiths18 do filme “O Senhor dos Anéis”. Eles eram a essência dos 

pesadelos! Em termos de nível, eles estavam próximos do 200! 

 E pensar que tais mortos-vivos poderosos residiam no subsolo. O coração de Weed 

começou a bater rápido. 

 ‘Oh, adoráveis pontos de experiência’, Weed pensou com um sorriso de lobo em seu rosto. 

 Enquanto passeava pela cidade, Weed descobriu uma grande tabuleta. Em grandes letras, 

lia-se: 

 

“Beginner Class Training19”.  

 

 Weed entrou como se impulsionado por uma força mística. 

 “Bem-vindo. Eu vejo que você é um ser humano”, saudou o instrutor, que se parecia com 

um galo. Seu cabelo, que se assemelhava a uma crista de um galo, era particularmente perceptível. 

 “Eu estava apenas passando e quis oferecer as minhas saudações. Eu completei o Centro 

de Treinamento Iniciante do Reino de Rosenheim”. 

 Todos os instrutores nos Centros de Treinamento tinham grande consideração por aqueles 

que respeitavam as artes militares e que desprezavam o mal. Completar o treinamento também 

dava alguma reputação. Weed tinha entrado no Centro de Treinamento esperando construir uma 

conexão instantânea com o instrutor e obter algumas informações úteis. Porém, a reação que ele 

recebeu caiu longe de suas expectativas. 

 ”Mmph?” 

 O instrutor Avian ocultou uma risada. Seus olhos mostravam sua diversão mesmo quando 

seu bico permanecia imóvel. 

 “Isso não pode ser. É quase impossível você ter concluído o Centro de Treinamento 

Iniciante. Você não tem essa aparência sobre você”. 

 “Hã? Mas eu concluí o Centro de Treinamento Iniciante na Cidadela de Serabourg”. 

 “Eles só têm um Basic Training Hall20 lá”. 

 Os olhos de Weed iluminaram-se com as chamas do desejo. 

 ‘Centro de Treinamento Básico! Então este lugar é a próxima fase!’, Weed pensou 

animadamente. 

 “Eu posso tentar o Centro de Treinamento Iniciante uma vez?” 

                                                           
14 NT = Nota Carlos: Cavaleiros da Morte. 
15 NT = Nota barafael: Guardas Demoníacos. 
16 NT = Nota Carlos: Espectros. 
17 NT = Nota Carlos: Sombras. 
18 NT = Nota Carlos: Espectros do Anel; Nota barafael: os Nazgul. 
19 NT = Nota Carlos: Curso/Centro de Treinamento Iniciante. 
20 NT = Nota Carlos: Centro de Treinamento Básico. 



 “Parece que sim. Aqueles que completaram o Centro de Treinamento Básico são elegíveis. 

Todavia, isso aqui é diferente do seu Centro de Treinamento Básico. Há uma alta possibilidade de 

perigo, então não se force”.  

 “Eu quero tentar”, Weed disse ansiosamente. 

 “Você quer dizer o treinamento?” 

 “Foi o que eu disse”. 

 “Seu espírito é admirável. Bem, então me siga”. 

 Weed, por conseguinte, seguiu o instrutor. 

 Ele levou Weed a uma estrutura na parte de trás do Centro de Treinamento. A sua entrada 

era um corredor dentro do qual havia uma passagem escura. 

 “Tudo o que você precisa fazer é passar por essa passagem e sair são e salvo na 

extremidade oposta. É simples certo? No entanto, as suas habilidades de combate não estarão 

disponíveis. Além disso, um conselho: não acenda uma fogueira, o que tornaria isso muito fácil, 

não, muito conveniente”. 

 “Entendido”. 

 A resposta de Weed foi breve e com passos largos ele entrou na passagem. 

 No início, não havia nada que poderia desanimar Weed. Contudo, conforme ele progrediu 

através da passagem, a sua determinação lentamente começou a desvanecer-se. 

 Ele começou a usar as suas mãos e pés para sentir cegamente o seu caminho através da 

passagem. Ele não sabia o que poderia surgir a partir da passagem assustadoramente calma. E 

então... 

 *PYIING!* 

 Weed reflexivamente abaixou a sua cabeça sob a investida de golpes. Quando fios de cabelo 

voaram, ele percebeu que a calma já havia terminado. 

 ‘Um ataque? Ótimo!’ 

 Seu corpo se moveu assim que ele registrou o ataque. 

 Weed já tinha puxado a sua espada e a impulsionado para frente. Embora ele não pudesse 

ver, ele podia sentir algo se aproximando. 

 *CLANG21!*  

 A Iron Sword22 entrou em confronto contra algo metálico. Julgando pelo impacto, o golpe 

não foi nem bloqueado por um escudo nem desviado. O corpo do inimigo era tão duro quanto pedra! 

 ‘A partir da direita!’  

 Weed sentiu o ataque vindo tal como ele cortava através do ar. Agora ele estava certo de 

que o próximo também viria da direita. Já que ele não podia ver, ele não tinha escolha a não ser 

confiar em seus outros sentidos. Weed tinha fé em seus instintos. 

 Naquele momento, a espada de Weed moveu-se como se tivesse mente própria. Ela 

suavemente balançou para desviar o ataque que se aproximava na escuridão negra. Alguém que 

não tivesse experiência na vida real com uma espada nunca seria capaz de fazer isso. 

 ‘Dez, talvez mais!’, Weed pensou. 

 Os ataques implacáveis não lhe deram descanso. 

 “Yatz!”  

 Weed deu um grito de guerra enquanto ele se atirava no ar. Enquanto ele rolava em direção 

ao chão, ele segurou firmemente a espada lateralmente com o objetivo de cortar na altura dos 
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22 NT = Nota Carlos: Espada de Ferro. 



tornozelos. Faíscas voaram conforme a sua espada raspava contra algo feito de ferro. Naquele 

instante, a área foi brevemente iluminada. 

 Havia dezenas de Bárbaros vestidos completamente em aço. Eles seguravam espadas, 

bastões, marretas, machados, clavas e martelos. 

 ‘Bela porcaria!’ 

 Um arrepio percorreu a espinha de Weed enquanto a sua força de vontade ardente se 

apagava como uma vela no vento. Porém, os ataques dos Bárbaros de Ferro não tinham acabado. 

 Weed foi capaz de desviar de vários outros ataques, mas na passagem sem luz era 

impossível lidar com todos os ataques ao mesmo tempo. Um golpe acertou as suas costas, 

quebrando-o no chão. Os Bárbaros o atacaram de todas as direções, como hienas. 

 

*** 

 

 “Você falhou”. 

 Ouvindo a voz do instrutor, Weed sentou-se lentamente. Todo o seu corpo estava dolorido. 

 ‘Que lugar é esse?’ 

 Ele pensou enquanto olhava em volta. Ele rapidamente percebeu que estava de volta à 

entrada do Centro de Treinamento. O instrutor deve tê-lo transportado de volta até aqui. A sua barra 

de vida tinha diminuído e ele tinha sido atacado até o ponto em que o seu HP23 estava menor do 

que 30 pontos, onde até mesmo um leve toque poderia matá-lo. Felizmente, ele não estava 

sangrando, então o seu HP já não estava diminuindo. 

 “Isto é o que acontece quando aqueles sem habilidade suficiente desafiam este lugar. Eu 

salvei você desta vez, mas se você tentar de novo, você morrerá”. 

 Weed sacudiu a sua cabeça para recuperar a sua inteligência e perguntou: 

 “Eu preciso estar em um nível mais elevado a fim de ter sucesso?” 

 “Não é isso. Os homens de aço infinitos se ajustam ao nível do desafiante”. 

 “Então isso significa que as minhas verdadeiras habilidades não são equivalentes”. 

 “Aparentemente sim”. 

 “Quanto tempo se passou desde que eu entrei?” 

 “Cerca de 4 horas”. 

 “Meus companheiros devem estar todos esperando por mim. Eu terei a certeza de voltar”.  

 Weed prometeu, deixou o Centro de Treinamento e prosseguiu para o lugar designado para 

a reunião. 

 

*** 

 

 Weed correu rapidamente! No ponto de encontro, ele encontrou o resto do grupo. Os rostos 

deles estavam brilhando com excitação. 

 “Me desculpe, eu estou atrasado...”, ele disse em tom de desculpa. 

 “Weed-nim!” 

 Surka exclamou, rapidamente correndo até ele. 

 “Nós encontramos uma grande missão!” 

 “Nós estávamos esperando você voltar, Weed-nim, então todos nós poderíamos decidir se 

devemos pegá-la”. 
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 Enquanto Weed tinha ido embora, o resto do grupo tinha zelosamente explorado Lavias a 

fim de reunir o máximo de informação possível. 

 A primeira era como voltar para o chão. As Feathers of Lightness24, que são vendidas no 

supermercado, atrasariam a descida de qualquer objeto em queda. Usar a pena para pular de 

Lavias podia ser estimulante para Weed, mas seria uma experiência terrível para alguém com 

acrofobia como Surka. 

 A segunda informação foi a levemente decepcionante notícia de que o grupo de Weed não 

foi a primeiro a descobrir Lavias. Eles tinham estado esperando por isso até certo ponto, visto que 

a fama deles não tinha aumentado quando eles pisaram pela primeira vez na Cidade do Céu. 

 Em seguida foram as missões! 

 Irene tinha encontrado uma missão para matar 20 Skeleton Knights25. A recompensa era um 

anel que aumenta a taxa de regeneração de mana em 10%. 

 Os Skeleton Knights eram, naturalmente, adversários difíceis de enfrentar com seus níveis 

variando perto dos 100, mas o grupo estava enfeitiçado pela recompensa. Depois de tudo, um anel 

que aumenta a taxa de regeneração de mana era muito raro. Seu valor era inestimável em qualquer 

das grandes cidades do Continente de Versalhes! 

 “Onde é o lugar?”  

 Weed perguntou, também maravilhado com a recompensa. 

 Bem desta forma, eles aceitaram a missão para matar os Skeleton Knights. 

 *Ting* 

 

Nova Masmorra:  

Vocês são os primeiros jogadores a descobrir o Memphis Hall26. 

Benefícios: 

Fama aumentou em 200 pontos (200 Fama). 

Experiência dobrada e 2x a taxa de queda de itens normais. 

O primeiro monstro morto derrubará o item de melhor qualidade que pode cair. 

 

 As palavras flutuaram em uma janela de mensagem no instante que Weed e seus 

companheiros entraram na passagem subterrânea. Eles imediatamente congelaram no local. 

 “Isto é…” 

 “Nós somos os primeiros visitantes!” Surka e Romuna exclamaram alegremente 

 Pale tinha um sorriso largo em seu rosto também. Locais de caça que concedem o dobro de 

pontos de experiência valiam a pena entrar, não importa quão perigosos eles fossem. Era um 

desperdício sair e perder todo esse potencial de pontos de experiência. 

 ‘Outros podem ter chegado em Lavias primeiro, mas eles não vieram a este território de 

caça. Não, talvez eles não foram capazes de descobri-lo. Não vamos ter esperanças muito altas’.  

 Weed pensou. 

 Weed tentou manter a compostura, mas a sua excitação era inegável. 

 “Por enquanto, vamos passar um tempo olhando ao redor. Nosso principal objetivo é derrotar 

os Skeleton Knights, no entanto, já vez que precisamos saber se podemos mesmo fazer isso, 

devemos caçar tudo pelo que nós passarmos. Irene-nim”. 

                                                           
24 NT = Nota Carlos: Penas da Leveza. 
25 NT = Nota Carlos: Cavaleiros Esqueletos. 
26 NT = Nota Carlos: Salão Memphis. 



 “Sim!” 

 “Por favor, cuide de nós, especialmente com a sua cura”. 

 “Sim e já que este lugar é infestado com os mortos-vivos, eu definitivamente também 

oferecerei as minhas bênçãos”. 

 Priestly Blessings27 e Holy Magic28 eram fatais para os mortos-vivos. As bênçãos serviam 

para aumentar o dano em 1,5 vezes contra diferentes inimigos e infligia danos adicionais se os 

adversários fossem mortos-vivos. 

 “Vamos lá”. 

 Todos no grupo de Weed obtiveram cada buff29 disponível, aumentando a sua força e 

vitalidade. Buffs defensivos foram focados principalmente em Weed e Surka e, em seguida, eles 

começaram a se mover. 

 “Hu...mano? São... seres humanos vi-vivos”.  

 De quatro a cinco esqueletos tinham se reunido na passagem subterrânea. 

 O grupo pequeno e diversificado de mortos-vivos consistia de dois Skeleton Mages30, um 

Skeleton Soldier31 e um Skeleton Archer32. 

 “Hu... manos”.  

 As órbitas oculares vazias dos esqueletos brilharam. A aura vermelha assassina explodiu 

enquanto eles corriam em direção ao grupo. Os ossos deles estavam chacoalhando conforme eles 

se movimentavam. 

 “Preparem-se para lutar”. 

 *CLANG* 

 Weed foi o primeiro a saltar para a frente, bloqueando a espada do Skeleton Soldier. Em vez 

de parar em um simples bloqueio, Weed suavemente desviou o ataque para o lado e desferiu um 

contra-ataque. 

 Não era uma habilidade de dentro do jogo. Weed tinha naturalmente executado a arte de 

lutar com espadas usando movimentos apropriados de pulso. 

 “Triple33!”  

 *POP* *SNAP* *CRACK34*  

 Ele deu três ataques consecutivos. Por natureza, a habilidade “Triple” era muito difícil de 

seguir com os olhos. Ele impulsionou para a frente, então cortou diagonalmente e, conforme a 

espada recuava, ele utilizou o impulso do corpo inteiro para cortar mais uma vez em um ataque 

contínuo! O domínio da habilidade dava o potencial para ataques de corte adicionais, mas, mesmo 

assim, ele ainda seria chamado “Triple”, visto que o nome era derivado dos três ataques originais. 

 No meio do ataque corpo a corpo intenso, Weed executou a habilidade sem gritar “Triple”. 

 Mesmo uma fração de segundo podia determinar a diferença entre a vida e a morte. 

Especialmente se a pessoa fosse capaz de utilizar aquele momento para mirar nos pontos fracos 

do inimigo. 

 Se todos os três ataques contínuos fossem de alguma forma bloqueados, poderia haver uma 

chance para um quarto corte ser executado. No caso deste também ser desviado, havia sempre a 

possibilidade de um quinto golpe impressionante. 

                                                           
27 NT = Nota Carlos: Bênçãos Sacerdotais. 
28 NT = Nota barafael: Magia Sagrada. 
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31 NT = Nota Carlos: Magos Esqueletos. 
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da espada sem forma; ela utiliza 300 de mana e acerta o inimigo três vezes consecutivas. 
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 “Triple” foi originalmente concebido para ser três cortes rápidos, que se aproveitavam das 

fraquezas do inimigo para entregar um ataque bem-sucedido. Além de tudo isso, Weed era capaz 

de manobrar a espada usando as suas habilidades inatas para criar aberturas na defesa de seu 

oponente. Sem surpresa, as costelas do Skeleton Soldier foram completamente destruídas sob o 

ataque da espada de Weed. 

 Só alguém como Weed poderia pensar em usar um método tão dominador e cruel para matar 

os seus inimigos. 

 Naquele ponto, os Skeleton Mages na parte traseira começaram a entoar cânticos de feitiços 

direcionados a Weed. No entanto, o feitiço de Romuna foi o primeiro a ser lançado. 

 “Fire Strike35!”  

 Devido à sua alta proficiência em usar essa habilidade, seis bolas de fogo foram disparadas 

em sucessão nos Skeleton Mages. Isso serviu para interromper e cancelar efetivamente os feitiços 

que eles estavam prestes a lançar. 

 “Você é meu!” 

 Pale estava focado no solitário Skeleton Archer. Os dois estavam furiosamente disparando 

flechas um no outro. 

 “Coma isso! Blessed Arrow36!” 

 Pale soltou uma flecha que emitia um clarão de luz ofuscante. 

 Por natureza, os mortos-vivos odiavam a luz e esqueletos como estes eram particularmente 

fracos contra ela. Os mortos-vivos de nível superior, no entanto, poderiam andar em plena luz do 

dia, sem quaisquer problemas. 

 As flechas de Pale se alojaram dentro do esqueleto e cintilaram brilhantemente. 

 Enquanto isso, Surka socava os Skeleton Mages de perto com Romuna a apoiando. Já que 

esta foi a primeira vez lutando contra um oponente formidável, todos eles estavam colocando as 

suas vidas em risco. 

 Weed só teve que lidar com o Skeleton Soldier. 

 “Morraaaaa...” 

 Os ossos do Skeleton Soldier sacudiram quando ele saltou no ar e executou um corte 

poderoso enquanto descia. Embora a sua espada estivesse cheia de dentes e rachaduras, a força 

por trás do ataque era grande demais para ignorar. 

 ‘Mesmo assim, os movimentos são muito óbvios’. 

 Weed ativou uma habilidade. 

 “Backstab37!”  

 No momento em que a espada do esqueleto atingiu o seu alvo, apenas a imagem residual 

de Weed permaneceu. Weed, que já estava atrás de seu inimigo, cortou o pescoço do esqueleto. 

 *Ting* 

 

GOLPE CRÍTICO! 

 

 Um golpe crítico! 

 Mesmo um milésimo de segundo importava na execução de um golpe crítico bem-sucedido. 

                                                           
35 NT = Nota barafael: Golpe/Ataque de Fogo. 
36 NT = Nota Carlos: Flecha Abençoada. 
37 NT = Nota barafael: Apunhalar pelas Costas. 



 Contudo, visar tal golpe tinha seus próprios riscos, portanto, ter sucesso era ainda mais 

satisfatório. 

 Tendo sofrido danos tanto da habilidade “Triple” quando da habilidade “Backstab”, os ossos 

do esqueleto desmoronaram em uma pilha sem vida. 

 “Weed-nim, aqui!”  

 Surka gritou, a fadiga estava evidente em sua voz. 

 Lutar contra dois Skeleton Mages era demais para ela e ela foi gradualmente perdendo 

terreno. 

 Como uma monja, ela tinha alta agilidade para que seus movimentos fossem muito rápidos. 

Porém, no momento este não era o caso. 

 *Ting* 

 

Você foi envenenada! 

Você foi amaldiçoada! 

A sua força diminuiu! 

A sua agilidade diminuiu! 

 

 Ambos resultaram em feridas envenenadas e maldições que deixaram o seu sangramento 

contínuo. Sofrendo as maldições dos Skeleton Mages, Surka estava envolta em uma fumaça 

escura. As maldições eram mais fortes e mais rápidas do que o feitiço “Cleanse”38 de Irene. 

 “.....” 

 Weed apressadamente correu para salvá-la. 

 “Sculpting Blade39!”, ele gritou enquanto investia em um ataque corpo a corpo. 

 Cada vez que Weed recuperava mana suficiente para utilizar a técnica Sculpting Blade, um 

Skeleton Mage com saúde baixa desaparecia em um flash cinza. Eles estavam morrendo mais 

rápido do que o esperado, uma vez que Romuna os tinha bombardeado com feitiços até que toda 

a mana dela acabasse. O Skeleton Archer remanescente foi rapidamente finalizado por uma 

combinação bem-cronometrada de Pale e Romuna, a qual havia recuperado a sua mana. 

 “Uau! Nós vencemos!” 

 Surka soltou um grito de alegria assim que a batalha acabou. 

 “Mesmo os nossos níveis subiram”, Pale disse, sorrindo. 

 Os esqueletos de nível 80, que estavam mais de 15 níveis acima deles, junto com o ganho 

de pontos de experiência dobrado, deram uma incrível quantidade de experiência para o grupo. 

Eles já estavam perto de subirem de nível apenas por matar um único grupo. 

 Tendo usado toda a mana delas para remover as maldições e curar, Romuna e Irene 

sentaram-se para recuperar mana através da meditação. 

 A meditação duplicava a velocidade de recuperação de mana. Infelizmente, era uma 

habilidade exclusiva para as classes de Magos e Sacerdotes, significando que Weed não podia 

aprender. 

 “Nós devemos ver que itens conseguimos?” 

 Normalmente eles simplesmente pegavam o que quisessem, mas desta vez apenas uma 

batalha os fez sentirem como se tivessem andado sobre gelo fino. Desta forma, o grupo se reuniu 

em torno dos itens que os esqueletos derrubaram. 
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 *Ting* 

 

Worn Bloodstained Gloves40: 

Um item preenchido com ódio e desejo dos mortos. 

Embora elas fortaleçam o usuário, parece melhor evita-las. 

Durabilidade: 7/40 

Defesa: 6 

Restrições: 
Nível 50. 

Força 100. 

Opções Quando Equipada: 

Aumenta a força em 20 pontos. 

Aumenta o poder de ataque em 10%. 

Diminui a vida em 200 pontos. 

 

 *Ting* 

 

Boots of the Cold Ones41: 

Sapatos feitos para resistir ao abraço da terra. 

Já que eles são feitos do couro de búfalos d’água, eles dão uma ótima sensação quando calçados. 

Durabilidade: 9/50 

Defesa: 5 

Restrição: Nível 60. 

Opções Quando Equipado: Aumenta a Resistência a Magias de Gelo em 15%. 

 

 Itens como estes não eram de todo ruins. Eles poderiam ser vendidos para os comerciantes, 

mas usá-los era muito melhor. As luvas podem reduzir a vida, mas a defesa era alta o suficiente 

para que usá-las valesse a pena. 

 No momento, como parte do efeito da descoberta da masmorra, as taxas de queda de itens 

foram dobradas e os melhores itens ainda não haviam sido identificados. Então Weed e seu grupo 

caminharam em direção à espada derrubada pelo Skeleton Soldier. 

 *Ting* 

 

Clay Sword: 

                                                           
40 NT = Nota Carlos: Luva Desgastada Manchada de Sangue. 
41 NT = Nota barafael: Botas dos Mortos-Vivos/Daqueles Que São Gelados. 



Uma espada mágica imbuída com o espírito de gelo. 

Dá 2~5 pontos extras de dano em alvos com armaduras e diminui o movimento. 

Durabilidade: 12/65 

Dano: 23~25 

Restrições: 
Nível 60. 

Força 200. 

Opção Quando Equipado: Concede de 2~5 pontos adicionais de dano elemental de gelo. 

 

 Um sorriso se espalhou pelo rosto de Weed. 

 ‘Jackpot42!’ 

 A espada que na loja valia mais de 100 moedas de ouro também era possível de ser obtida 

como um item dropável. É claro que, em comparação com uma Clay Sword comprada em uma loja, 

o item tinha muito menos durabilidade. Além disso, a durabilidade máxima da espada diminuiria 

pouco a pouco se a espada quebrasse e permanecesse em um estado sem conserto. 

 “Isto é…” 

 Pale olhou para os itens por um tempo. 

 Ele sentiu a sua ganância aumentar. Ele era humano depois de tudo, então por que ele não 

deveria sentir isso? No entanto, Weed caminhou lentamente para o centro do grupo. Tudo o que 

ele usava era um equipamento simples de couro endurecido. Nem armadura nem botas. Weed 

falou, dirigindo-se a Pale: 

 “O poder de ataque daquele desgraçado era realmente algo a considerar. Se houvesse dois 

deles, eles poderiam ter sido problemáticos”. 

 “.....” 

 Pequenas lágrimas surgiam em Pale conforme ele ficava de lado, permitindo a Weed 

reivindicar todos os três itens. Se Weed, o escudo de carne do grupo, não tivesse um bom 

equipamento, então quem iria substituí-lo? 

 “Estes tipos de itens deveriam pertencer a Pale-nim...”, Weed disse usando a sua ‘voz 

decepcionada’. 

 “.....” 

 “Ainda assim, como eu sou o único que tem de lutar contra eles diretamente, seria um bônus 

estar bem equipado. Porém, os próximos itens derrubados deveriam definitivamente ir para Surka-

nim e Pale-nim”.  

 Este foi o exemplo clássico de ‘dar a doença e, em seguida, oferecer o remédio’. 

 Weed foi quem mais se beneficiaria a partir dos itens, então isto poderia ser chamado de 

uma decisão do grupo. Weed finalmente estaria livre da Iron Sword43 que ele tinha recebido do 

instrutor do Centro de Treinamentos. Subitamente, uma voz chamou: 

 “Humanos... meus queridos soldados mortos-vivos...” 

 Um Skeleton Knight selvagem apareceu sem avisar. 

 Todo mundo comete erros, mas este era potencialmente fatal. Até agora, os inimigos nos 

campos de caça que eles haviam explorado ficavam principalmente dentro de seus territórios 
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designados. Os Skeleton Knights, por outro lado, vagavam onde quer que eles quisessem. Alheio 

a este fato, o grupo estava descansando sem se preocupar quando ele de repente apareceu. 

 Um Skeleton Knight com os seus olhos misteriosos e brilhantes vestindo uma scale mail44 

sobre o seu corpo de ossos, era um morto-vivo acima do nível 100. Esta criatura formidável agora 

investia em direção ao grupo. 

 “Kyaa!” 

 O Skeleton Knight balançou a sua espada em um arco amplo, cortando o quadril de Surka. 

Felizmente, ela não morreu, mas a sua vida caiu em mais de 35%! 

 “Corram!” 

 Weed saltou entre Surka e o Skeleton Knight, segurando a Clay Sword que ele tinha acabado 

de pegar. Seu raciocínio rápido foi uma grande ajuda no meio de uma crise como esta. 

 Um monstro acima do nível 100! 

 Os joelhos de Weed começaram a tremer, mas não por medo de seu inimigo, visto que ele 

considerava qualquer um dentro de 30 níveis acima dele uma luta justa. A preocupação de Weed 

era com a Clay Sword e a sua durabilidade lamentável. Se ela quebrasse durante esta luta... 

infelizmente, ninguém poderia trocar de arma com um inimigo bem diante de seus olhos. 

 ‘Por favor, Deus... não quebre a minha nova arma!’, Weed orou. 

 “Tenha cuidado, Weed-nim!” 

 “Romuna, Irene, acordem! Um Skeleton Knight apareceu!” 

 Os membros do grupo rapidamente ficaram prontos para o combate. Entretanto, isso deu ao 

Skeleton Knight tempo suficiente para ele iniciar o seu primeiro ataque: uma poderosa investida 

seguida de outro ataque! Pela primeira vez, Weed sentiu que a sua espada frágil era necessária. 

 ‘Eu não posso perder esta espada!’ 

 Já era tarde demais para correr, mas Weed confiava em seus movimentos e defesa. Ao 

invés de bloquear, ele tentou se esquivar. Uma pequena lesão era inevitável, mas ele sentiu que 

uma ferida superficial era um sacrifício valioso para proteger seu osso frágil... é claro, o “osso” desta 

vez era, obviamente, a sua nova espada. 

 ‘Espere, eu fiz reparos nas luvas e botas?’ 

 ‘Merda!’ 

 A durabilidade das luvas e da bota estavam quase esgotadas. 

 Uma arma como a Clay Sword não perderia muito a durabilidade, a menos que houvesse 

contato físico, mas os outros equipamentos, como luvas e botas, perderiam a durabilidade 

simplesmente pelo portador ser atingido por um ataque. A durabilidade era um atributo estranho, 

quando estava próxima do máximo iria diminuir lentamente, mas quando estivesse baixa, um único 

ataque poderia ser suficiente para quebrar o item. 

 ‘Por que agora...’  

 Weed pensou amargamente. 

 Weed rapidamente rolou no chão. 

 *Clank!* 

 A espada do Skeleton Knight desceu, mal sentindo a falta de Weed. 

 Tais habilidades muitas vezes apareciam em romances de artes marciais. Esta em particular 

envolvia rolar no chão em uma tentativa de evitar os ataques. E quanto ao orgulho? Algo assim não 

tinha lugar nesta situação. 

 O pensamento de suas luvas, botas e a nova espada quebrarem era muito mais doloroso. 

Enquanto Weed estava protelando o combate, o seu grupo terminou seus preparativos de batalha: 
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Pale enviou flechas voando, enquanto Irene lançou proteções e bênçãos divinas. Romuna lançou 

magias poderosas, não hesitando em começar com as mais fortes. 

 “Fire Field45!” 

 A fim de pegar o rápido movimento do Skeleton Knight, ela usou uma magia de efeito em 

área. 

 *VOOOSH!* 

 As chamas começaram a se espalhar a partir do local onde o Skeleton Knight estava. Weed 

e Surka tiveram que se mover rapidamente para escapar do fogo. Naquele momento de reposição, 

Weed deixou de lado a Clay Sword, as botas e luvas e equipou a Iron Sword. Ele gostaria de poder 

usar a habilidade Repair46 sobre eles, mas a terrível situação só lhe permitiu tempo suficiente para 

desequipar os itens. 

 “Eu duvido que ele morreria apenas com isso”. 

 Romuna disse com confiança. A habilidade Fire Field dava simultaneamente sérios danos a 

um grande número de inimigos. Além das habilidades com espada de Weed, a maior fonte de poder 

no grupo vinha da Maestria de Fogo de Romuna. 

 Entre todas as habilidades que melhoram o poder de magias de fogo e seus efeitos, a 

Maestria de Fogo era o oitavo mais eficaz. No entanto, ninguém acreditava que isto era o suficiente 

para matar um inimigo acima do nível 100 como o Skeleton Knight. 

 Logo as chamas se dissiparam, revelando o Skeleton Knight ainda de pé onde ele estava 

anteriormente. A sua lâmina brilhava vermelho-quente e fogo caía de suas órbitas oculares vazias 

e costelas, dando-lhe a aparência de um Flaming Skeleton Knight47. Embora ele tivesse tomado um 

pouco de dano, ele ainda estava muito vivo. 

 “Esses ... seres humanos...” 

 O Skeleton Knight partiu para o ataque. Weed confrontou a criatura, confiante neste 

momento. Ele não tinha nada a temer agora que ele estava usando a Iron Sword ao invés da Clay 

Sword. 

 “Sculpting Blade!” 

 A espada de Weed dançou graciosamente enquanto ele rasgava o Skeleton Knight. A magia 

de Romuna, os punhos de Surka e as flechas de Pale também atingiram seu alvo em rápida 

sucessão. 

 “Grr ...” 

 O Skeleton Knight ainda continuava forte e a luta começou a tomar um rumo perigoso. A 

mana de Weed ainda não tinha sido totalmente recuperada desde a última batalha, de modo que 

ele não poderia nem mesmo executar uma habilidade de espada simples. Até agora, Weed tinha 

evitado os ataques do Skeleton Knight com apenas seus movimentos ágeis, mas não tinha sido 

capaz de dar quaisquer danos significativos. Os outros membros do grupo estavam em situações 

similares. Tendo usado toda a sua mana, eles estavam apenas sobrevivendo. Dentro de poucos 

minutos, a situação piorou. 

 “Eu estou completamente sem mana. Temo que não possa curar mais ... Eu sinto muito”.  

 As palavras de Irene levaram todos ao desespero. Embora Weed e Surka ainda podiam 

lutar, uma vez que eles morressem, os outros seriam alvos fáceis. 

 ‘Nesse caso...’  

 Weed decidiu usar o movimento final mais poderoso que ele conhecia. 

 “Sword Kaiser48!”.  
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 Sword Kaiser é a forma final das Imperial Formless Sword Techniques49. No entanto, este 

era apenas um apelido que Weed havia criado. Ele teria que esperar e ver se ele era poderoso o 

suficiente para merecer realmente o título de “Sword Kaiser”. 

 *Nnnng…* 

 Finas linhas azuis de luz começaram a ser emitidas a partir da Iron Sword e cercaram o 

corpo de Weed. Weed instantaneamente chamou a atenção integral do Skeleton Knight, todavia, 

seu foco estava na Iron Sword em si, a qual parecia ter crescido o suficiente para alcançar o céu. 

 *Shoom!* 

 A espada comprimiu o ar reunindo um poder explosivo. Enquanto Weed se preparava para 

perfurar, a maioria das habilidades com espada de Weed geralmente envolviam cortar. Habilidades 

perfurantes, por outro lado, eram mais poderosas, mas tinham seus próprios problemas. Se a 

apunhalada errasse, haveria um enorme risco de deixar uma abertura para um ataque. 

 No entanto, a oscilação adiciona peso à lâmina, sutilmente mudando o equilíbrio entre a 

cintura, pulso e o trabalho de pés do portador. Weed sabia como usar essa mudança a seu favor 

para desviar dos ataques inimigos e enfrenta-los através da integração do ataque e da defesa. 

 Foi assim Weed que conseguiu lutar contra monstros mais fortes, apesar de ter menor vida 

e defesa em comparação com os outros jogadores. Se não fosse por esta estratégia, mesmo a luta 

contra os Skeleton Soldiers teria sido uma luta perdida. 

 Mesmo que fosse apenas um ou dois passos de distância, Weed podia sentir toda a sua 

vida e mana sendo drenadas para fora de seu corpo e fluindo para a ponta da sua espada. A 

mandíbula do Skeleton Knight caiu em temor pelo poder de Weed. 

 ‘Pronto!’ 

 Apenas a visão momentânea desse poder e habilidade foi suficiente para satisfazer Weed. 

Contudo, mesmo antes do ataque acertar o Skeleton Knight, Weed sentiu o choque do impacto. 

 *Boom50!*  

 Sujeira e poeira voaram por toda parte junto com o som ensurdecedor de uma explosão. 

 Logo a poeira abaixou apenas para revelar Weed ainda de pé em sua base, golpeado e 

ferido. 

 ‘Como isso é possível?’ A mente dele disse em choque. 

 A Sword Kaiser era uma habilidade monstruosa que consumia 2.000 pontos de mana. Se 

não houvesse mana suficiente, a diferença seria paga em pontos de vida. Executá-la tinha deixado 

Weed com menos de 50 de HP. 

 “O-onde ele está?” 

 Weed começou a se dirigir em direção ao Skeleton Knight. 

 Skeleton Knight! 

 A Iron Sword estava presa em seu abdômen. Rachaduras se espalhavam a partir desse 

ponto até que todo o corpo caiu em pedaços. Em um instante, o grupo correu para ver a obra de 

Weed. 

 “Nós trabalhamos tão duro para derrotar esse cara...” 

 Surka baixou a sua cabeça, exausta. Eles passaram por tanta coisa para derrotar o Skeleton 

Knight, mas o bastardo só derrubou alguns minérios de ferro, algumas moedas pratas e um único 

osso. Embora o grupo tenha arriscado suas vidas em muitas ocasiões, a primeira vez para tudo 

sempre era a mais difícil. Sem mencionar que eles tinham entrado nesta luta em condições 

precárias. 
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 Assim como Weed, todo mundo tinha lutado até estar quase sem mana. A partir de então, 

Romuna lançou o feitiço de ‘alarme’ ao lutar com esqueletos, para verificar se um Skeleton Knight 

estava se aproximando. Quando eles estavam em boas condições, eles lutariam contra ele. Se não, 

eles o evitariam. 

 Em outra masmorra ou caverna, eles poderiam ter sentido a pressão de lutar em condições 

desfavoráveis devido à competição por mortes. Porém, felizmente, Weed e seu grupo eram os 

únicos jogadores nesta masmorra. 

 Isso, no entanto, significava perigo, porque havia um excedente de monstros!  

 Eram estes tipos de situações que Weed mais gostava. 

 No momento em que eles entraram na masmorra, a capacidade única da classe Moonlight 

Sculptor51 havia sido ativada. Na luz do sol, as habilidades de Weed não estavam em sua plenitude. 

Todavia, na escuridão da noite ou nas profundezas sombrias de uma masmorra, o verdadeiro poder 

da sua classe se manifestava ao aumentar ainda mais as suas habilidades base em cerca de 30%. 

 Além disso, Weed já tinha lido os padrões de combate dos Skeleton Knights usando a sua 

capacidade de combate inata. Os bastardos não eram mais uma ameaça agora que ele sabia 

exatamente quando se esquivar. Esse conhecimento por si só reduziu pela metade o dano que ele 

tomava. Pale e Surka tinham o apoio da Romuna, bem como as bênçãos de Irene, portanto, 

Skeletons Knights sozinhos não podiam fazer nada além de entregar tranquilamente os seus ossos 

e desaparecerem. 

 “Hahaha”, Weed riu. 

 Weed sorriu enquanto observava os esqueletos que se aproximavam. Ele não pôde deixar 

de sorrir desde que tudo o que ele podia ver eram potenciais pontos de experiência e itens! 

 “Kekeke”. 

 “Hehe”. 

 “Hahaha”. 

 O grupo todo começou a rir. 

 E pensar que a visão de esqueletos andando poderia fazê-los tão felizes! 

 As espadas que os Skeleton Soldiers carregavam, embora não fossem todas Clay Swords, 

podiam ser vendidas a um preço melhor do que as Iron Swords. Elas apenas tinham que ser 

reparadas e, em seguida, vendidas por dinheiro de imediato.  

 A masmorra era um fantástico terreno de caça, visto que a queda de itens incluía escudos, 

luvas e, algumas vezes, até mesmo peitorais de armaduras e, já que a taxa de queda de itens 

estava duplicada, não era surpresa que o inventário de Weed ficasse logo lotado.  

 Os Skeleton Knights sozinhos, apesar do nível elevado deles, não eram mais uma 

preocupação para Weed e seu grupo. Todavia, os Death Knights, os quais algumas vezes 

passavam perambulando, eram a maior preocupação.  

 “Hu...mano. Um... aroma... de humano... a partir daqui...” 

 Um Death Knight vestido em uma armadura cinza escuro apareceu sobre o seu cavalo. 

Weed e seu grupo, que tinham acabado de matar esqueletos e de pilhar os itens, se esconderam 

nervosamente atrás de uma pedra.  

 Não importa o que eles fizessem, não havia nenhuma maneira deles derrotarem um Death 

Knight, conhecido por estar acima do nível 200. A diferença nos níveis era tão grande que os 

ataques deles seriam considerados erros, mesmo se eles acertassem. 

 Em Royal Road, não apenas usuários, mas os NPCs também poderiam ficar mais fortes. 

Um Death Knight que atingiu o seu segundo avanço tinha um formidável conjunto de habilidades. 
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 Este Death Knight, chamado Royan, tinha uma energia negra escorrendo para fora do seu 

capacete. Os Death Knights eram monstros nomeados e, desta forma, cada um deles tinha um 

nome próprio. 

 “O ... cheiro ... de um... ser humano ... Oh ... Eu ... não tenho um nariz”. 

 O Death Knight Royan procurou um pouco ao redor e, em seguida, lentamente saiu para 

procurar em uma área diferente. Mesmo após o Death Knight sair, o som das batidas do casco de 

seu cavalo pôde ser ouvido por algum tempo. 

 “Ufa”. 

 “Ele se foi”. 

 Weed e seu grupo deram um suspiro de alívio. Nada mais poderia dar tanto medo neles 

quanto a presença dos Death Knights errantes que às vezes apareciam ao redor. 
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