
Volume 20 

CAPÍTULO 1 - Reunião Emotiva 

 

 Comandando o navio fantasma, Weed chegou a Las Phalanx (NT = Nota barafael: também 

conhecida por Jigolaths, para quem leu em inglês) e estava caçando com os mortos-vivos. 

 Junto com o rastreamento necessário dos Piratas Armênios, ele também tinha encontrado o 

consagrado material para criar esculturas: o hélio (NT = Nota barafael: um exemplo de escultura 

criada com base no hélio: https://www.pinterest.com/pin/8936899231096880/).  

 Contudo, devido aos monstros de elevado nível, ele foi forçado a usar qualquer meio 

necessário para sobreviver! 

 Neste lugar, Seoyoon apareceu diante de Weed. 

 ‘Como ela chegou aqui?’ 

 O súbito aparecimento de Seoyoon deixou Weed desconfiado.  

 Tendo mudado a sua constituição para a espécie de um Lich, a aparência dele era a de um 

esqueleto modificado e não havia quaisquer leis contra receber ataques inesperados. 

 Todavia, Seoyoon silenciosamente fez contato visual com os olhos dele e não havia a menor 

intenção de atacar.  

 A aparência de Weed havia se transformado na de um esqueleto e havia muitos mortos-

vivos ao seu redor, mas ele foi imediatamente reconhecido graças ao Death Knight (NT = Nota 

barafael: Cavaleiro da Morte) Van Hawk. 

 ‘Pelo menos nós nos encontramos novamente’. 

 Seoyoon empurrou através dos mortos-vivos enquanto andava mancando. 

 ‘Você está muito ferida’.  

 Havia uma leve compaixão nos olhos de Weed.  

 Mesmo com o fingimento (NT = Nota barafael: fingindo que estava bem para não deixar 

Weed perceber os ferimentos dela), as estatísticas de Seoyoon não estavam boas.  

 A fim de encontrar Weed em Las Phalanx, ela lutou incontáveis batalhas com risco de morte. 

A vida dela estava apenas um pouco acima de 7 por cento.  

 Quando acometidos de ferimentos graves, os outros usuários, com medo de serem mortos 

e de desperdiçarem suas vidas, relaxariam até se recuperarem. Todavia, a Berserker Seoyoon 

continuou a luta brutal para encontrar Weed.  

 “Mostre-me onde estão os seus ferimentos”.  

 Depois de um longo tempo, Weed decidiu empregar a sua habilidade Cold Bandages (NT = 

Nota barafael: Bandagens/Ataduras Frias). Ele aplicou apropriadamente ervas e enrolou 

meticulosamente os ferimentos dela com bandagens. 

 A habilidade Cold Bandages de Weed estava em um nível onde, enquanto você estivesse 

vivo, ela suprimiria a gravidade dos ferimentos e recuperaria a vida ao seu máximo. 

 Depois do enfaixamento, a menos que você realize ações drásticas tais como entrar em 

combate ou realizar uma escalada não haveria efeitos colaterais.  

 “Diga-me se houver quaisquer áreas dolorosas”.  

 Tendo sido tratada por Weed, Seoyoon também tirou o seu capacete e armadura e os deu 

para ele, como habitual. Ela tirou o equipamento protuberante que estava usando até ficar vestida 

ligeiramente apenas com uma armadura de couro. 

 “Keuheum”. 

 Weed limpou a sua garganta enquanto ele recebia a armadura. Ele foi simplesmente 

incumbido de reparar a armadura, mas obviamente ficou extremamente curioso em razão de alguns 

dos itens que ela estava vestindo.  

https://www.pinterest.com/pin/8936899231096880/


 Fingindo estar despreocupado, Weed deu uma desculpa: 

 “Bem, deixe-me checar a informação para repará-la, ok? Para reparar o equipamento, nós 

precisamos saber coisas tais como que materiais foram usados e quanto de durabilidade há”.  

 Ele estava usando uma armadura recebida a partir da Igreja de Freya, forjada com mithril 

por um anão ferreiro famoso, a Armadura de Talrok (NT = Nota barafael: A tradução americana fala 

em Faith Talrokeuui Armor/ Armadura da Fé Talrokeuui, contudo, o nome utilizado até agora para 

a armadura de Weed foi Armadura de Talrok, ou Armadura Negra de Talrok). 

 Ele estava muito orgulhoso da armadura que ele havia obtido. 

 “Identificar”.  

 

Mad Warrior´s Half Plate (NT = Nota barafael: Armadura Parcial de Chapa do Guerreiro Louco – 
Half Plate é uma armadura de chapa que cobre o peitoral): 

A armadura mágica do carrasco da guerra outrora conhecido como Bain. 

Armadura de origens desconhecidas. O seu material também é desconhecido. 

Bruxos superiores gravaram uma proteção mágica nela. 

Ela tem um peso leve e é ágil, sendo uma armadura ideal para o combate.  

Quanto mais for usada para combater, maior será a força e a estamina que ela dará para o 
proprietário.  

Entretanto, depois da batalha, uma súbita perda de força física ocorrerá.  

Vesti-la por um longo período de tempo faz com que lágrimas fluam naturalmente, assim ela 
também tem um apelido: Sad Warrior´s Half Plate (NT = Nota barafael: Armadura Parcial de Chapa 

do Guerreiro Triste).  

Durabilidade: 58/190 

Defesa: 167 

Restrições: 

Nível 420. 

950 pontos de Força. 

Apenas para a classe Berserker. 

  +75 pontos de Força. 

  +98 pontos de Agilidade. 

  +59 pontos de Defesa Mágica. 

  Inibi o dano mágico elemental. 

  
Durante um combate de longa duração, as características da 

classe Berserker serão duplicadas. 

  Força máxima e estamina aumentam em 45%. O aumento da 
força e da estamina serão mantidos até que a batalha 

termine, mais 10 minutos de descanso.  Opções: 

  -1.500 pontos de Fama. 

  -30 pontos de Moralidade. 

  +690 pontos de Notoriedade. 

  Os monstros serão oprimidos pelo medo. 

  Sempre que você caçar um monstro, uma certa quantidade de 
mana é restaurada. 

  À noite, você ocasionalmente derramará lágrimas em solidão.  

  Quando você gritar, a vida e a força aumentarão em 10%.  



 

 Uma risada veio de Weed. 

 “Heoheoheo”. 

 Em todos os aspectos a armadura era perfeita em comparação com a Armadura de Talrok. 

 ‘Diferente da Armadura de Talrok, que desnecessariamente aumenta a fé, charme e fama, 

esta armadura excepcional aumenta a força e a estamina. Embora a fama e a moralidade diminuam 

a notoriedade aumenta, o que torna isso irrelevante’.  

 A armadura tinha uma excelente capacidade de proteger o seu centro. Enquanto protegia o 

proprietário, a armadura dava a você um aumento na força e estamina conforme você avançava na 

batalha! 

 Mesmo o capacete, a armadura de couro, as botas e o cinto que Seoyoon estava vestindo 

eram todos itens únicos. 

 Depois de se separar de Weed, a Seoyoon Berserker havia caçado uma quantidade colossal 

enquanto aumentava incansavelmente o seu nível. Como resultado, quase todos os equipamentos 

velhos e desgastados foram substituídos por novos. 

 Toda vez que Weed identificava os itens restantes, ele sentia um desgosto e uma tentação 

intensa ocorrer.  

 ‘Eu devo roubar isso?’ 

 Se ele pudesse encontrar um comprador e ganhar uma fortuna, ele daria a armadura sem 

hesitação! 

 No momento em que ele estava deslocando a armadura para dentro da sua mochila, ele 

pisou em falso ao notar claramente os olhos de Seoyoon lhe observando fixamente. 

 ‘Porém, você sabe onde é a minha casa e eu não seria capaz de escapar’.  

 As lágrimas de Weed desapareceram enquanto ele reparava os itens. 

 ‘Adeus itens’.  

 Colocando uma abundância de sentimentos tristes nos itens, Weed tirou vantagem de sua 

habilidade de polimento de armadura e devolveu o brilho resplandecente a ela, deixando-a como 

se estivesse nova.  

 “Ela funciona bem agora, vista ela”.  

 No momento que ele devolveu a armadura para Seoyoon, a pretensão tácita de querer 

comer algo surgiu. O rosto dela estava obviamente com uma expressão faminta.  

 “Não seja enganada pela minha aparência atual”. 

 Weed gesticulou levemente e, em seguida, uma tremenda reunião do exército de mortos-

vivos ocorreu! 

 Como um Lich Necromante, ele usava um exército de mortos-vivos como os seus 

subordinados. 

 O período da bênção divina da Deusa da Terra passou, bem como a vantagem obtida com 

a Copper Plate of Rest (NT = Nota barafael: Placa de Cobre do Descanso Eterno), o que causou 

severamente a queda na qualidade dos mortos-vivos. 

 Havia muitos mortos-vivos inferiores tais como os Ghouls e Zumbis, mas em vez de 

quantidade, era a qualidade que o preocupava. 

 “Eu não queria fazer isso, mas as pessoas têm que ter uma consciência. Depois de salvar 

um homem do afogamento e obter uma filiação regular de quatro meses como membro frequentador 

de uma piscina, qual é a diferença?” (NT = Nota barafael: na minha interpretação pessoal a metáfora 

dita por Weed demonstra a indignação dele como o ditado amplamente conhecido por nós: ‘dê a 

mão e já irão querer o braço’; ele salva alguém do afogamento e se torna membro de uma piscina 

‘de graça’ onde ele poderá ‘salvar’ mais pessoas, ou seja, é um fardo inútil para ele; por que ele 



disse isso? Ele está repreendendo Seoyoon por querer que ele prepare comida mesmo depois dele 

ter reparado a armadura dela de bom gosto; e está utilizando os mortos-vivos para ameaçá-la)  

 Weed murmurou em um tom maléfico conforme os mortos-vivos se juntavam para realizar 

uma demonstração de força. 

 Todavia, Weed foi oprimido pelo olhar fixo de Seoyoon e recuou. A intenção do esquema 

era exalar uma sensação de poder. 

 Era um fato que todo homem enfrentaria situações adversas em qualquer lugar ao longo de 

sua vida. Contudo, a nova relação entre os dois foi considerada e ele subitamente se rendeu à 

grande diferença existente entre ele e Seoyoon. 

 ‘Sad Warrior´s Half Plate, a exigência de nível da armadura é de 420’.  

 Devido a sua habilidade em ferraria, Weed estava livre das restrições de classe e de nível 

para usar itens. Apenas agora ele percebeu o relatório da armadura.  

 O fato era que o nível de Seoyoon estava honestamente acima de 420! 

 Para Weed, em adição à significante diferença de nível, ele estava bem familiar com as 

capacidades de combate assustadoras de Seoyoon. 

 Weed balançou a sua cabeça como que para negar a realidade que estava à sua frente. 

 ‘Eu fiquei mais forte através da herança escultural!’ 

 Todavia, não havia garantias de que Seoyoon também não tinha visto a herança escultural 

(NT = Nota barafael: Weed está falando dos bônus por olhar as esculturas deixadas pelo imperador 

Geihar Von Arpen em Las Phalanx). 

 Decisivamente, os servos dos Necromantes são incrivelmente fortes. Preciosos corpos 

aprimorados através do aumento da escuridão dentro dos mortos-vivos.  

 Comparado ao exército de mortos-vivos, não é um exagero dizer que a força física dos 

Necromantes é extremamente fraca. Isso, por si só, já era uma razão para evitar ser espancado por 

Seoyoon. 

 Se houvesse um problema com Seoyoon, levantar as suas mãos antes de sentir a lâmina 

dela seria um problema.  

 “Que tipo de prato você quer? Você quer comer sipeong (NT = Nota barafael: não consegui 

encontrar esse prato)? Eu fiz bibimbap (NT = Nota barafael: https://pt.wikipedia.org/wiki/Bibimbap) 

no passado, o qual estava muito bom; sashimi fresco também tem um gosto bom. Eu tenho os 

ingredientes embalados separadamente. Você está com fome? Eu farei agora mesmo, apenas 

espere um minuto”. (NT = Nota barafael: Weed faz um teatro para se fazer de forte para evitar fazer 

comida para ela e acaba desistindo ao perceber que é bem mais fraco do que ela, esse cara não 

tem orgulho kkkk) 

 Weed calmamente gesticulou para que os mortos-vivos recuassem. 

 Depois de se transformar em um Lich, ele não precisou cozinhar, mas ao extrair as 

expressões, que permaneciam ocultas em Seoyoon, ele foi compelido a cozinhar.  

 Usando o peixe que ele havia pescado a bordo do navio até chegar a Las Phalanx, bem 

como os ingredientes avançados adquiridos através da caça, ele começou a cozinhar. 

 

*** 

 

 Drinfeld conduziu a frota do Reino de Haven em direção ao Norte através do rio 

descongelado.  

 Conforme a névoa abria caminho, um cenário místico de um arco-íris ascendeu ao longo do 

rio.  

 “Tal como está, onde você acha que nós chegaremos?” 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Bibimbap


 Vários usuários na frota estavam especulando enquanto suprimiam seus entusiasmos e 

olhavam calmamente para frente.  

 Já que era uma viagem incrivelmente distante do Reino de Haven, naturalmente eles 

estavam nervosos.  

 Os monstros na região glacial, localizados à esquerda e à direita do rio, também eram muito 

intimidadores.  

 Então eles ouviram o som de pessoas gritando a partir da região glacial: 

 “Por favor, nos salve!” 

 “Nos resgate, por favor!” 

 Drinfeld ouviu o tumulto e subiu para o convés.  

 “O que está acontecendo?” 

 “Há náufragos”.  

 O relatório do tenente da frota continha a confirmação através do telescópio. Perto do Rio, 

Hye (NT = Nota barafael: a versão americana desse capítulo fala em Seointeu, mas mantive o 

primeiro nome que apareceu), Fractal e Board Mir (NT = Nota barafael: mesma coisa, a versão 

americana fala em Bordomir e eu mantive o nome original) estavam acenando.  

 “Quem são aqueles caras?” 

 “Eu não sei. Como eles chegaram aqui?” 

 “Nós descobriremos assim que dermos uma carona a eles”.  

 “Lancem a âncora do navio dentro do rio!” 

 O navio almirante da frota do Reino de Haven, a Grande Arca de Eleanor Kane, parou no rio 

e Hye, Fractal e Board Mir subiram a escada. 

 Incapazes de fugir, eles foram confrontados pelas pessoas escolhidas a dedo pelo Reino de 

Haven, cujas espadas estavam desembainhadas. 

 “Me digam como vocês chegaram aqui”.  

 Hye furtivamente reconheceu quem havia feito a pergunta e decidiu contar a verdade. A frota 

do Reino de Haven era equivalente a um Deus da Guerra do Mar por causa de Drinfeld. 

 “Nós somos marinheiros inocentes de Becky Nin. Eu sou Hye e meus dois amigos se 

chamam Fractal e Board Mir”.  

 Em seguida, um dos tenentes enviou um sussurro para Drinfeld: 

 

Tenente: 
Os “Becky Nin´s 3 Mad Sharks” (NT = Nota barafael: Três 

Tubarões Loucos de Becky Nin). Falando claramente, eles são 
caras muito maus. 

 

 “Nós estávamos apenas bebendo em um bar quando uma mulher incrivelmente bonina 

apareceu. Você não teria ficado tentado? Depois nós fomos atraídos para ir lá e assinamos um 

contrato de viagem com um Capitão Lich e, posteriormente, nós não pudemos fugir e viemos todo 

o caminho até aqui. Nós trabalhamos, mas ele não deu a mínima para nós e nos abandonou aqui 

sozinhos”.  

 A partir das histórias desconexas, foi concluído que os 3 Mad Sharks chegaram a este lugar 

através de Weed. 

 O tenente perguntou curiosamente: 

 “Ele realmente tem a aparência de um Lich?” 

 “Sim, eu tenho certeza. Ele usou a magia Undead Summoning (NT = Nota barafael: 

Convocação de Mortos-Vivos) e era o capitão do navio fantasma”. 

 “Como vocês foram jogados e abandonados sozinhos?” 



 “Nós fomos pegos momentaneamente desprevenidos e o navio partiu naquela direção. Nós 

realmente não sabíamos que ele havia adquirido nível suficiente na habilidade de navegação para 

navegar o navio fantasma. Nessa altura, nós perdemos a noção do que ele estava planejando, foi 

muito astuto da parte dele”.  

 “Os piratas que nós estávamos seguindo despareceram dentro de Las Phalanx, uma das 10 

zonas restritas”.  

 Drinfeld recebeu a informação dos 3 Mad Sharks e, naquele momento, o destino levemente 

camuflado começou a se identificar claramente.  

 ‘Deve ser a missão de grau de dificuldade S’.  

 O tenente continuou a perguntar: 

 “Qual a distância até nós alcançarmos Las Phalanx?” 

 “Ainda há alguns graus de navegação restando. As correntes oceânicas para alcançar o 

porto de Las Phalanx, nos mares do Norte, devem estar bem marcadas nas cartas de navegação”.  

 “Daqui para Las Phalanx, quanto tempo mais?” 

 “Quase lá. A distância restante não deve levar mais do que um dia, eu acho”.  

 O rosto de Drinfeld endureceu severamente. Estava claro que Weed já havia desembarcado 

em Las Phalanx e ele se perguntou se deveria segui-lo todo o caminho até lá, uma das 10 zonas 

restritas. 

 ‘Lich, ele estará usando a magia necromante. Além disso, as habilidades de navegação 

podem estar relacionadas a alguma missão especial’.  

 Ao invés de Weed, Drinfeld estava mais preocupado a respeito de Las Phalanx em si. 

Arrastar a frota inteira e entrar em uma das 10 zonas restritas, não importa o resultado, haveria um 

dano tremendo. 

 Devido a esse fato, não foi uma escolha fácil. Contudo, tendo viajado tal distância longínqua, 

eles não podiam retornar sem ter algo para justificar a viagem. 

 Hye murmurou: 

 ‘Porém, qual é a identidade daquele Lich para a frota do Reino de Haven vir por todo esse 

caminho? Até agora, um necromante de nível elevado dirigindo um navio fantasma... o único 

relevante é realmente Weed? Seja como for, quanto mais eu penso sobre isso, mais parece ser 

verdade’.  

 Antes da frota ter ouvido as palavras “Las Phalanx” eles tinham uma oportunidade de 

retornar, mas agora o fato de que eles estavam seguindo Weed ficou conhecido pelos 3 Mad Sharks 

of Becky Nin. 

 ‘Sigam ele até o fim’.  

 Drinfeld decidiu ir para Las Phalanx. 

 “Agora saiam”.  

 “Hã? Nós falamos para você tudo o que nós sabíamos em toda a extensão. Não faça isso. 

Por favor, você nos levará de volta para Becky Nin?”  

 “Se vocês não quiserem morrer agora mesmo, sumam!” 

 Drinfeld se dirigiu para Las Phalanx enquanto os 3 Mad Sharks continuaram abandonados 

na região glacial.  

 No quadro de avisos de Royal Road, um artigo excitante e um filme surgiram: 

 

Título: Contemplem as grandes aventuras dos Mad Sharks de Becky Nin! 

 



 Da própria maneira deles, aqueles usuários tinham acumulado notoriedade através dos 

mares. 

 Diversas pessoas sabiam, mas ainda assim, como se fosse para refletir a popularidade de 

Royal Road, o número inicial de consultas facilmente superou a marca dos 300. Os usuários, com 

até o menor e mais fútil grau de curiosidade clicaram no título.  

 

Nós somos marinheiros muito capazes de Becky Nin. Tendo sido informado de nossas 

habilidades, o God of War Weed-nim nos convidou: Hye, Fractal e Board Mir.  

Nós, como três amigos que somos, rapidamente aceitamos a proposta dele e o seu 

barco... não fiquem surpresos keuheuheuheu. 

Nós saímos para o mar navegando em um velho navio fantasma. Trabalhando a bordo 

estavam marinheiros fantasmas e o God of War Weed-nim era um Lich Necromante.  

Mais tarde nós aprendemos que, na verdade, Weed tinha ficado na Ilha de Ipia por um 

tempo e nós rapidamente desfrutamos da honra de conhece-lo diretamente em pessoa. 

O destino de nossa longa viagem estava em algum lugar no Norte, uma das 10 zonas 

restritas do Continente de Versalhes! Weed tinha uma missão em Las Phalanx.  

Enquanto você lê o texto, um filme está sendo transmitido.  

 

 Fractal editou o vídeo diretamente e mostrou as cenas desde o recrutamento na taverna até 

a aparência do Lich Weed, bem como a viagem a bordo do navio fantasma. 

 

Desviando das geleiras, a viagem entrou no rio descongelado. Nos campos atingidos 

pela neve branca e na região glacial, monstros podiam ser vistos.  

Nós acreditamos que a missão de Weed teria sucesso. 

Então, a frota suja do Reino de Haven e Drinfeld apareceram! 

Nós fomos totalmente abandonados como arroz para todos os monstros de Las Phalanx.  

P.S: Weed-nim, nós dependeremos de você para uma carona quando você voltar para o 

continente. 

 

 O filme estava perfeito até a chegada da frota do Reino de Haven. A aventura de Weed em 

Las Phalanx e a frota do Reino de Haven seguindo atrás dele! 

 A trama enviada pelos 3 Mad Sharks de Becky Nin resultou em uma explosão de jogadores 

postando artigos fazendo referência a ela no quadro de mensagens do website da KMC Mídia. 

 

- Quando está programada a transmissão da aventura de Weed em Las Phalanx? Vocês 

estão organizando um programa especial fechado novamente? 

 

- Por favor, anunciem uma manchete tão logo a missão de Weed-nim acabe e não 

vamos esquecer de transmiti-la imediatamente. Se vocês atrasarem inutilmente a 

transmissão, eu nunca mais assistirei a KMC Mídia novamente. 



 

- Vocês podem começar a transmissão imediatamente? Primeiro de tudo, eu quero 

finalmente ver Las Phalanx. 

 

- Como Weed está indo lá? Não me diga que ele já resolveu a missão. 

 

 Os necromantes queriam desesperadamente ver as cenas de ação em Las Phalanx. (NT = 

Nota barafael: Não sei de vocês, mas eu adoro essas repercussões off-game que as ações de Weed 

geram nos fóruns)  

 

*** 

 

 Weed e Tori se cumprimentaram desajeitadamente no momento em que se encontraram.  

 Outrora tendo sofrido até o fim da relação de mestre e servo para recuperar a sua liberdade 

com a concessão de passagem para Todeum, o Reino dos Vampiros, estava o Vampiro Tori.  

 “Faz um bom tempo Tori”. 

 “Sim, realmente Weed”. 

 “Suas palavras estão mais curtas”. 

 “É porque eu não sinto a necessidade de alonga-las”.  

 “Isso é cruel, por consideração aos velhos tempos”. 

 “Mesmo os sentimentos detestáveis já há muito desapareceram”.  

 “Durante a minha ausência, eu me perguntei se você estava indo bem”. 

 “Eu vivi melhor sem você, não se preocupe”.  

 Tori confrontou friamente Weed com um olhar distintamente arrogante. Ele havia escapado 

completamente do carisma de Weed e da capacidade dominadora a partir da relação passada de 

mestre e servo devido ao ódio que ele suportou por ter sido disciplinado através da humilhação. 

 Em primeiro lugar, em razão do orgulho nobre de Tori, ele não seguiria os comandos de 

ninguém exceto das mulheres.  

 Weed também estava de mau humor, mas ele já tinha considerado este acontecimento como 

algo inevitável.  

 Embora não estivesse esperando nada a partir de suas palavras vazias, por mais trivial que 

fosse, ele tentou falar com Seoyoon: 

 “Por favor, me passe o Tori”. 

 “.....” 

 “Eu lhe darei 1 galinha”. 

 Weed estava barganhando com 1 galinha, mas Seoyoon balançou a sua cabeça. Parecia 

ser quase impossível que ela consentiria.  

 Seoyoon, em seguida, escreveu no chão com a sua espada: 

 

1 coelho. (NT = Nota barafael: kkkkk, se fu.... Tori) 

 



 Quando estava visitando a casa de Weed ela tinha visto coelhos filhotes pulando para fora 

do cercado e uma sensação relaxante ainda persistia dentro dela.  

 “Eu lhe darei um coelho”. 

 Vindo do pescoço de Seoyoon, o Necklace of Black Life (NT = Nota barafael: Colar da Vida 

Negra), o qual selava Tori, foi entregue.  

 

Você recebeu o Necklace of Black Life. 

A propriedade do Lorde Vampiro Tori, do Clã True Blood Vampires (NT = Nota barafael: 

Vampiros Puro Sangue), foi transferida. 

 

 1 coelho restaurou a relação de mestre e servo do passado!  

 Weed considerou o que ele disse como metade de uma piada, mas ele ficou maravilhado 

com o fato de que Seoyoon realmente tinha dado a ele o colar. 

 Contudo, nada podia se comparar com o choque de Tori.  

 “Ah…….” 

 Suas presas pontudas estavam visíveis e ele era incapaz de fechar a sua boca.  

 Nuvens negras se reuniram sobre o Clã True Blood Vampires naquele momento e, em 

conformidade com a mudança de mestres, um treinamento mental foi iniciado. 

 Aprendizagem eficiente através da punição corporal que ultrapassa aquela aprendizagem 

através do castigo derradeiro que os instrutores talentosos da educação privada dispendiosa 

aplicavam. 

 “Olhe, você compreende que eu terei que fazer algo apropriado, certo? Você será 

espancado, é desta forma que a vida funciona e não é grande coisa. Uma vez que você tiver sido 

quebrado, você ficará mais ou menos esclarecido sobre como se adaptar e a aprender como viver 

depois de perder”.  

 O resultado do treinamento mental foi revelado estar intacto. 

 “To.....” 

 “Sim!” 

 “To....”  

 “Apenas diga o comando mestre”. (NT = Nota barafael: kkkkk Tori está respondendo antes 

do nome dele ser completamente pronunciado) 

 “Ei Tori, os seus ombros estão terrivelmente feridos. Parece que você foi muito espancando 

e isso foi totalmente culpa sua”.  

 *Peobeobeobeobeok!* 

 Heraim Sword Skill (NT = Nota barafael: Habilidade de Espada dos Heraims – habilidade 

adquirida na Torre dos Heróis – vide capítulo 10 do volume 12), uma combinação de 15 golpes em 

sequência!  

 Já que Weed estava transformado em um esqueleto, uma parte essencial da sua força vinha 

a partir de golpear apenas os pontos vitais do oponente com a sua mão óssea que se assemelhava 

a uma pinça. 

 Geralmente é difícil se familiarizar com o comportamento através da dominação.  

 “Eu deveria ter espancado você in locu. Se você os espancar em uma idade prematura, eles 

se lembrarão por toda vida. Aquele velho ditado que fala sobre a importância da punição corporal 

numa fase precoce não está errado. Olhe para o quão pontual e suscetível o Van Hawk está. Meu 

nível está apenas um pouco mais alto do que o de Van Hawk e o espancamento dele ainda estava 



incompleto, mas ele me disse que me reconhece como seu mestre e sequer me indagou sobre um 

tratamento preferencial...” 

 Recebendo um elogio, o Death Knight arrojadamente levantou a sua cabeça enquanto 

permanecia lá.  

 Depois do aquecimento, o espancamento de Tori atingiu o ponto onde ele ficou retratado 

como uma carcaça.  

 “Espero que você seja mais esperto da próxima vez. De agora em diante, se você escutar 

rigorosamente as minhas palavras, você será ocasionalmente espancado um pouco menos”.  

 Desta forma, o treinamento mental terminou e Seoyoon se juntou a caçada.  

 Desde o princípio, Weed comandou firmemente: 

 “Aqui você agirá conforme eu lhe disser. Eu darei aos mortos-vivos o papel de agirem como 

escudos. Isso é perigoso porque há um monte de monstros, então espere até que eles estejam 

enfraquecidos a partir da batalha e profira o golpe final”.  

 “.....” 

 Sem responder se ela entendeu ou não, Seoyoon simplesmente olhou fixamente para o rosto 

de Weed. 

 “Vamos caçar, começando com um grupo de Tair Badgers. Vocês dois começam primeiro”.  

 Weed, Van Hawk e Tori observaram a partir da sombra de uma rocha e, em seguida, um 

grupo de Tair Badgers se reuniu! 

 Van Hawk e Tori lutaram destemidamente entre os mortos-vivos. Conforme os Tair Badgers 

carcavam o perímetro, Witches (NT = Nota barafael: Bruxas) e Skeleton Mages (NT = Nota barafael: 

Magos Esqueletos) intervieram ao lançar ataques mágicos.  

 Embora os Tair Badgers voassem ao redor de forma irregular e vertiginosa como borboletas, 

eles não puderam resistir aos ataques concentrados e, momentos depois, um deles morreu. Vendo 

que era uma batalha fácil, Seoyoon retornou sem desembainhar a sua espada.  

 “Hmmm, com a adição de Tori isso está, de longe, mais fácil”.  

 Como esperado de um vampiro, a vida e o dano de Tori eram extremamente altos. 

 Cortando os inimigos em pedaços com as unhas ou atacando com mágica, bem como 

usando magia ilusória para acelerar a caçada. 

 Encarando Seoyoon, que estava descansando silenciosamente, Weed disse: 

 “Não se preocupe muito, pois você será protegida pelos mortos-vivos. Vagar sozinha por 

toda Las Phalanx deve ter sido difícil, certo? De agora em diante, você pode acreditar em mim”. 

 “.....” 

 Seoyoon apenas assentiu levemente com a sua cabeça. Ela acreditou que o sentimento que 

ela recebeu de Weed era de que podia apoiar-se nele. 

 ‘Como uma mulher, é bem possível que ela esteja mais tímida. De fato, com todos os 

monstros grotescos em Las Phalanx, é obrigado que ela esteja assustada’. 

 Weed continuou a lutar enquanto entoava seu mantra de amaldiçoamento, magia de 

invocação de mortos-vivos e de explosão de corpos! 

 Utilizando uma variedade de magias enquanto caçava os Tair Badgers, ele aumentou a sua 

experiência e pilhagem. 

 Seoyoon, neste meio tempo, apenas ficou próxima de Weed. 

 “Se o dano está nesta medida, nós podemos até mesmo caçar um grupo de 5 Bollards”.  

 Weed avaliou a situação e escolheu um método de erradicação infalível. Com o retorno de 

Tori, ele podia proceder com uma caçada mais drástica.  

 “Van Hawk e Tori, assumam a liderança!” 



 Liderando o exército de mortos-vivos, eles investiram para o lugar onde 5 Bollards estavam 

reunidos. Uma luta ocorreu contra os Bollards, cujos corpos negos emitiam fogo.  

 Sob as suas ordens, Van Hawk tomou conta de um e Tori de dois Bollards enquanto os 

mortos-vivos atacaram o resto do grupo.  

 “Concentrem os ataques em um monstro tanto quanto for possível e diminuam a duração da 

batalha, essa é a única maneira de reduzir o dano ao mínimo”. 

 Os Bollards lançaram fogo nas imediações, destruindo instantaneamente os mortos-vivos 

inferiores. Os esqueletos comuns ou os Zumbis não podiam sequer tocá-los, mas ao enviá-los foi 

concedida paz de espírito aos Skeleton Mages para que pudessem usar seus ataques mágicos.  

 A perda dos mortos-vivos foi enorme em um curto período de tempo, mas isso foi capaz de 

reduzir os danos ao longo de toda a guerra. 

 “Ataquem!” 

 Os mortos-vivos andaram um após o outro além da cordilheira.  

 Van Hawk e Tori correram para tomar conta de seus respectivos inimigos designados 

enquanto os Skeleton Mages lançavam suas magias para atacar os dois Bollards remanescentes. 

Os Skeleton Archers (NT = Nota barafael: Arqueiros Esqueletos) também atiraram flechas como 

forma de apoio. 

 Todavia, Seoyoon correu como o vento em direção aos dois Bollards. 

 Weed apressadamente advertiu: 

 “Perigo! Os Bollards são muito mais fortes do que os Tair Badgers. Mesmo com os mortos-

vivos que são imprudentes...” 

 Naquela hora, Seoyoon reuniu uma aura negra sanguinária em sua espada e a balançou em 

direção aos dois Bollards. 

 Kaeaeaeng! 

 Kaeng! 

 Os Bollards fizeram um som nunca antes ouvido conforme eles rolavam no chão com seus 

corpos tremendo. Quando Weed lutava com os mortos-vivos, eles nunca exibiram este tipo de 

comportamento. 

 Depois de um único golpe da espada de Seoyoon, eles caíram em um estado de confusão. 

 ‘Quanto dano seria necessário para os Bollards caírem neste estado atordoado? Mesmo se 

você golpear os pontos vitais para desorienta-los, você precisaria reduzir, pelo menos, 20% ou mais 

da vida deles de uma só vez’.  

 Enquanto Weed estava abismado, Seoyoon continuou lançando suas habilidades ofensivas 

e balançando a sua espada. Diferente do método de luta de Weed, que mantinha em mente a defesa 

enquanto usava uma combinação de vários ataques, o ataque de Seoyoon não identificava o 

comportamento do oponente ou os pontos fracos de suas defesas.  

 De modo característico a um Berserker, ela concentrava um poder imenso e irrompia em 

ataques contínuos e intensamente prejudiciais. 

 Um ataque rápido, extremo e incomparável.  

 

O Bollard foi morto. 

 

 A morte de um Bollard! 

 O outro Bollard estava preso em um estado de confusão enquanto tentava se recuperar de 

um enorme ferimento infligido pelo ataque implacável de Seoyoon. 



 Além disso, os olhos dos Berserkers causavam um efeito de atrofia muito intenso sobre os 

monstros. 

 O ataque imparável de Seoyoon literalmente massacrou os Bollards. Uma vez que ela 

começava a se mover, ela nunca parava. 

 Tori, neste ínterim, lidou com um Bollard ao lançar descontroladamente as suas habilidades. 

 Para os Berserkers, que saltavam para dentro da batalha, não há nada conhecido como 

“moderação”. Mesmo os monstros com níveis muito mais baixos do que o deles eram espancados 

esmagadoramente e caçados ao utilizar o melhor de suas habilidades.  

 Uma classe de recuperação rápida que lutava interminavelmente sem poupar quaisquer 

pontos de vida ou de mana. As batalhas dos Berserkers eram, de fato, opressivas! 

 Weed caçava rapidamente com esperanças de conservar o seu exército de mortos-vivos. 

Além disso, ele tinha que observar se algum Bollard tinha sobrevivido. Era esperado a caçada 

tornar-se perigosa com a sobrevivência de até mesmo um deles. Portanto, Weed reconheceu 

superficialmente o ataque de Seoyoon.  

 Seoyoon havia atravessado o campo de batalha de alegria e tristeza em direção a Weed. 

 ‘Agora que Seoyoon e Tori juntaram-se, nós podemos superar os Chaos Warriors (NT = 

Nota barafael: Guerreiros do Caos/Caóticos) para cumprir a missão e podemos até ser capazes de 

encontrar o mapa das esculturas de grande sucesso’.  

 Depois de caçar 3 Bollards, Seoyoon olhou inadvertidamente para Weed. Foi o mesmo 

comportamento instintivo que você veria de uma criança que queria receber um elogio de sua mãe.  

 A mandíbula de Weed caiu e a sua boca espalhou um sorriso forçado.  

 “Muito bem Seoyoon. Há alguns hoedeopbap (NT = Nota barafael: arroz misturado com 

fatias de peixe cru: https://en.wikipedia.org/wiki/Hoedeopbap) que sobraram de mais cedo, você 

quer comer um pouco mais? Oh! Eu deixarei o seu coelho depois de limpá-lo com um banho”.   
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