
Volume 20 

CAPÍTULO 6 - Masmorra do Inferno 

 

 Weed decidiu ir caçar primeiro antes de rastrear o jovem Chaos Warrior1. 

 “Eu preciso me preparar antes de entrar na masmorra”.  

 A resistência ao fogo aumentava com cada caçada aos Chaos Warriors em Las Phalanx. Os 

cadáveres deles também eram bens valiosos para o necromante. Além disso, o Golden Bird2 estava 

auxiliando seriamente na batalha.  

 Enquanto a batalha continuava, Weed ficou surpreso ao ver o Golden Bird sendo cercado 

por luz e, em seguida, seu corpo e patas começaram a crescer. Seu pescoço, asas e cintura, tudo 

começou a aumentar! 

 O Golden Bird tinha se transformado, ganhando um tamanho de três metros e 20 

centímetros. Suas penas fluindo em ouro estavam incorporadas com lindas joias e uma coroa de 

diamantes estava vestida no topo de sua cabeça.  

 Ele podia usar a polymorph3, a habilidade para mudar o corpo.  

 Mooooooo! 

 “Golgolgolgol!” 

 As outras formas de vida esculturais emitiram uma reação de choque quando eles viram o 

Golden Bird. De certa maneira, eles estavam se perguntando o porquê de eles não terem sido 

criados daquela forma. 

 Como esculturas criadas por Weed, eles tinham um orgulho elevado quando se tratava da 

aparência deles, mas eles apenas podiam se sentir envergonhados depois de ver a diferença. 

 “Vocês caras ainda são bons. Apenas não se esqueçam como os Wyverns se parecem”.  

 “.....” 

 Yellowy e Geumini ficaram quietos quando eles ouviram a respeito dos Wyverns. Eles eram 

sortudos por não terem sido esculpidos às pressas como os Wyverns de aparência repulsiva.  

 Weed, em seguida, conduziu os mortos-vivos. 

 “Chaos Warriors, vamos lá!” 

 Os Chaos Warriors inimigos fizeram uso do teletransporte de curta distância durante a 

batalha, tornando difícil de acertá-los, mas então o Golden Bird subitamente brandiu as suas garras 

em uma área vazia.  

 “Keek!” 

 O momento e a localização dos teletransportes dos Chaos Warriors inimigos tinham sido 

previstos e as garras e o bico do Golden Bird foram usados para atacar seus pontos vitais.  

 *Ttadadadadadak!* 

 O Golden Bird lançou uma série de ataques mortais como um pica-pau! 

 Os Chaos Warriors inimigos não puderam se defender contra os ataques e morreram 

rapidamente. 

 O Golden Bird voou para o ar depois de rasgar e descartar os monstros. Ele tinha uma 

terrível capacidade de combate.  

 O Golden Bird transformado, em seguida, se envolveu em uma conversa com Weed: 

 “Weed-nim, nós vencemos”.  

 “Bem, é claro”. 

                                                           
1 NT = Nota barafael: Guerreiro Caótico. 
2 NT= Nota barafael: Pássaro Dourado. 
3 NT = Nota barafael: multiforme, que apresenta várias formas. 



 Os monstros em Las Phalanx tinham as suas magias do atributo fogo e habilidades 

aumentadas por quase duas vezes. Por esta razão, uma alta resistência ao fogo era necessária.  

 Enquanto estavam caçando os Chaos Warriors, a resistência ao fogo havia subido em 22%. 

 “Se os 10%4 de aumento de resistência dentro de uma zona restrita estiverem incluídos, 

então a resistência total está agora em 32%”.  

 Weed originalmente tinha boa resistência e isso era devido a ele ter uma grande quantidade 

de fortitude5.  

 Weed, Seoyoon e as formas de vida esculturais se moveram junto com os mortos-vivos.  

 A resistência não era a única coisa que aumentava enquanto caçava os Chaos Warriors, 18 

machados foram adquiridos pelo caminho e, em razão disso, a mochila de Weed teve um aumento 

no peso.  

 Devido à condição de Weed estar como a de um esqueleto, a sua capacidade de carregar 

as coisas na mochila havia sido reduzida. 

 Itens que custam muito dinheiro não devem ser deixados para trás! 

 Weed geralmente escondia e deixava a sua pilhagem em cavernas escondidas e em pontos 

cegos, mas ele não queria fazer isso com os itens caros. Assim, com uma grande mochila contra 

os seus ombros e clavícula, Weed andou silenciosamente em direção à masmorra.  

 Agora é o momento de prosseguir a missão e entrar na masmorra perigosa. 

 “Tori, Van Hawk”. 

 “Sim, mestre!” 

 “Ao seu chamado mestre”.  

 “Vocês dois lideram primeiro na masmorra”. 

 Weed colocou seus servos em uso! 

 Já que esta era uma masmorra extremamente perigosa, com certeza haveria um monte de 

Chaos Warriors juntos com os subordinados deles. 

 

*** 

 

 Enquanto isso, Drinfeld e Griffith estavam expandindo suas áreas de exploração em Las 

Phalanx. 

 Os reforços deles a partir da Guilda Hermes, no Reino de Haven, ainda precisavam chegar 

em Las Phalanx e, ao mesmo tempo, eles estavam tentando aumentar a sua capacidade de 

adaptação nos combates em um terreno repleto de erupções vulcânicas e rachaduras sobre o solo.   

 “Se acomodem e vamos mostrar a eles como os jogadores de elite conquistarão esta terra”.  

 A coalisão de cavaleiros da marinha e piratas de nível elevado se uniu. Embora a caçada 

não fosse muito eficiente, se eles estivessem para ser emboscados novamente por Weed, eles 

poderiam lançar imediatamente um contra-ataque.  

 “Eu não me importo com quais meios e métodos vocês usarão para me trazer a cabeça de 

Weed a qualquer custo. A Guilda Hermes distribuirá uma recompensa maravilhosa”. 

 Eles não mais tinham o orgulho que outrora mostravam. O grupo de Drinfeld, em seguida, 

caçou com sucesso um grupo de Bollards. 

 Enormes erupções vulcânicas sucederam um pouco mais tarde. 

 

                                                           
4 NT = Nota barafael: Weed ganhou 10% de resistência devido ao título de explorador da região polar, vide 
capítulo passado. 
5 NT = Nota barafael: resistência moral/força de espírito. 



*** 

 

 A CTS Mídia e a LK Game transmitiram as aventuras em Las Phalanx ao vivo! Elas sofreram 

uma grande humilhação e uma zombaria intensa nos quadros de aviso, mas logo isso se acalmou. 

 A expedição liderada por Drinfeld avançou em direção aos terrenos fissurados da Herança 

Escultural e excitação preencheu os espectadores que assistiam as sequências de transmissão da 

CTS Mídia. 

 “A Herança Escultural, agora este é um lugar totalmente inesperado. Você acha que Weed 

veio até aqui?” 

 “Parece que sim”. 

 A expedição continuou a sua caçada e, devido aos efeitos da Herança Escultural, ela se 

tornou muito mais fácil.  

 “Drinfeld, você usa principalmente uma grande faca como uma arma, tal como os outros 

cavaleiros da marinha, por que isso?” 

 “O dano que ela dá é grande e ela tem alta durabilidade, o que é necessária quando se está 

lutando contra monstros marinhos e piratas”.  

 “Então esse é o motivo de você usá-la, embora ainda seja difícil de lutar aqui em Las 

Phalanx”.  

 “Concordo. Levou muito tempo para navegar até aqui e o nível dos monstros é bem elevado”.  

 “Foi perigoso lutar enquanto desviava das erupções vulcânicas, não foi? Vendo elas 

diretamente, com certeza é uma experiência aterrorizante”.  

 “Eu, Drinfeld, junto com a 2ª Frota fomos escolhidos pelo Reino de Haven porque nós 

podemos nos adaptar bem em ambientes perigosos”. 

 “E sobre Weed? Ele parece ter se adaptado bem, depois de chegar aqui primeiro”. 

 “Em uma aventura, ter um grupo de exploração de grande escala é diferente de vir sozinho. 

Os riscos entre estas situações não podem ser comparados”. 

 Conversas entre Drinfeld e os Piratas de Griffith estavam sendo retransmitidas na 

transmissão. 

 A transmissão ao vivo foi ao ar duas vezes ao dia e alcançou o primeiro lugar nas 

classificações de audiência.  

 

*** 

 

 Devido ao contrato com Weed, a KMC Mídia ainda tinha que mostrar a transmissão da 

missão.  

 Já que a missão ainda estava sendo transmitida, isso aumentaria as chances de Drinfeld e 

Griffith interferirem. Isso também foi feito a fim de esconder a localização atual de Weed.  

 As luzes do escritório principal da KMC Mídia ainda estavam acesas tarde da noite com toda 

e equipe fazendo hora extra. Eles estavam preparando a edição do vídeo, já que não sabiam quando 

a missão de Weed terminaria.  

 

*** 

 

 No Continente de Versalhes, os cidadãos e sacerdotes começaram a falar: 

 “Você já ouviu sobre o imperador Geihar? Ele foi o primeiro imperador do Império Arpen que 

uniu todo o Continente de Versalhes. Qualquer um que tenha estudado a história reconheceria ele”.  



 “O Archmage Seulroeo, eles dizem que ele usaria quaisquer meios e métodos para alcançar 

a sua ambição. Os Magos Matam estão até mesmo falando a respeito dele e registros 

remanescentes dizem que ele era um gênio. Também há rumores sobre ele que dizem que ele foi 

a chave para o colapso do Império Niflheim”.  

 “Não havia uma razão que não lhe deu escolha a não ser fazê-lo?” 

 “Você tem que acreditar nisso. Há uma terra onde apenas os corajosos podem ir! Lá há um 

monstro que possui uma arma muito poderosa. Esta arma definitivamente causará um enorme 

desastre... e o único que pode parar tal desastre é um simples escultor”.  

 Anões, elfos, fadas e guerreiros foram convocados. Eles estavam preparando uma 

expedição para ir até Las Phalanx.  

 “Se ele falhar, aquele monstro que ameaça a nossa paz definitivamente começará a se 

mover. Anões, armem-se para a batalha”.  

 “Arqueiros Elfos, façam os preparativos para a batalha. Nós mostraremos a eles o verdadeiro 

poder dos espíritos de fogo”.  

 Vídeos dos movimentos das raças dos anões e elfos foram postados na homepage de Royal 

Road e, com um simples fechar de olhos, os jogadores seriam capazes de ver o que estava 

acontecendo dentro do Continente de Versalhes. 

 A aventura de Weed estava definitivamente se tornando o tópico principal no continente.  

 

*** 

 

Você se tornou o primeiro explorador da Inferno Dungeon6. 

Benefícios: Aumento de 2.100 pontos de Fama. 

Por uma semana, a taxa de experiência e de queda de itens está duplicada. 

O primeiro monstro a ser caçado terá a maior possibilidade de derrubar itens raros. 

 

 “Woah!” 

 Weed deixou sair um grito de surpresa. A fama que a masmorra deu era ridiculamente alta.  

 “Que diabos? Apenas quão perigosa é essa masmorra para recompensar com tal fama 

elevada?” 

 Poder-se-ia adivinhar que a próxima área seria muito formidável, mesmo com a convocação 

de mortos-vivos.  

 “Apesar disso, é melhor ganhar dinheiro enquanto ainda se é jovem, visto que o dinheiro 

será útil quando você ficar velho”.  

 Weed ordenou a seus subordinados para avançarem. A passagem interna da masmorra era 

larga o suficiente para ser capaz de assentar várias tropas. 

 Chamas estavam brotando para frente e abaixo da terra e eram refletidas pelas paredes da 

caverna, criando uma visão maravilhosa.  

 “Andem cuidadosamente e passem por lá”.  

 Weed pegou o caminho da direita, por onde as chamas estavam saindo, enquanto Seoyoon 

pegou o caminho da esquerda.  

 Com este pequeno ato, Seoyoon ficou muito grata à consideração de Weed. Contudo, o que 

Seoyoon pensou estava realmente muito longe da verdade e o motivo era muito diferente daquele 

de como um cavalheiro agiria em relação a uma mulher.  

                                                           
6 NT = Nota barafael: Masmorra do Inferno. 



 ‘Não há nenhuma maneira de eu pegar o lado esquerdo do caminho. Quem sabe quando 

um monstro virá de lá’.  

 O reflexo instintivo da autopreservação! 

 A resistência ao fogo que Weed havia ganho era bem alta, então aquele nível de chamas 

ainda era tolerável.  

 Sobre as paredes da caverna havia muitos cristais, ágatas7 e garnets8.  

 Embora classificadas como joias, elas eram de um tipo comum e inexpressivo.  

 “Este é um bom lugar para fazer esculturas”.  

 Weed hesitou por um momento olhando para a parede. 

 “Uma humana de pele macia veio até aqui!” 

 “Eu sinto o cheio podre dos mortos-vivos!” 

 Do outro lado da passagem, 6 Inferno Knights9 de grande porte emergiram correndo e 

gritando.  

 Os Inferno Knights eram muito maiores do que um Bárbaro e a altura deles rivalizava com 

aquelas dos Ogros. Além disso, eles estavam brandindo as suas espadas e cada vez que eles 

davam um passo a masmorra tremia um pouco. 

 Weed imediatamente começou a emitir comandos: 

 “Chaos Warriors, ataquem!” 

 Foi dada uma ordem aos 20 mortos-vivos de alta classe para que atacassem. O risco era 

perigosamente alto, visto que eles estavam comprometidos em uma batalha de curta distância.  

 “O resto de vocês fiquem atentos e se preparem para recuar!” 

 Pensar antes de saltar na batalha... é melhor confirmar se um caqui está maduro antes de 

dar uma mordida.  

 Se os mortos-vivos não puderem se igualar aos Inferno Knights em uma batalha, então eles 

serão usados como bodes expiatórios para retroceder.  

 Tori e Van Hawk não se juntaram na batalha e, ao invés disso, ficaram em espera. 

 ‘Se nós formos perseguidos por aqueles monstros então eu os usarei para ganhar algum 

tempo’.  

 Os Chaos Warriors, que foram criados a partir da habilidade Animate Dead10, utilizaram de 

sua teletransportação para afastarem-se da linha de visão dos Inferno Knights. Eles também usaram 

seus machados para causar dano e, é claro, aqueles machados eram equipamentos que vieram da 

mochila de Weed.  

 A fim de aumentar o poder dos mortos-vivos, Weed os equipou com armas poderosas! 

 “Grrrr, os abomináveis Chaos Warriors!” 

 “Esses mortos-vivos apodrecidos são irritantes”.  

 A batalha feroz em curso entre os mortos-vivos e os Inferno Knights apenas irritou Weed.  

 Já que o 4º Passo da habilidade Undead Summoning11 cria mortos-vivos superiores, os 

mesmos têm inteligência elevada. Todavia, o que a maioria deles poderia fazer na batalha de agora 

era simplesmente evitar os Inferno Knights. 

 Usando a sua liderança formidável sobre os mortos-vivos, Weed havia pensado em algo 

para usar contra estes monstros fortes: um plano ousado. 

 Uma batalha de desgaste.  

                                                           
7 NT = Nota barafael: é uma variação do quartzo: https://pt.wikipedia.org/wiki/%C3%81gata. 
8 NT = Nota barafael: granadas - https://en.wikipedia.org/wiki/Garnet. 
9 NT = Nota barafael: Cavaleiros do Inferno. 
10 NT = Nota barafael: Dar Vida/Encher de Vida o Morto. 
11 NT = Nota barafael: Convocação de Mortos-vivos. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/%C3%81gata
https://en.wikipedia.org/wiki/Garnet


 Havia uma grande quantidade de mortos-vivos que Weed comandava diretamente e eles 

foram escolhidos para desempenhar um papel ativo e, com as batalhas repetitivas, estes mortos-

vivos continuaram a aprender.  

 Os mortos-vivos de elite ensinados por Weed continuaram a incomodar os Inferno Knights 

e a empurrá-los. Isto ocorreu devido aos números deles, que eram considerados muito altos 

comparados aos monstros de nível elevado envolvidos. 

 “Entre os Chaos Warriors, há aqueles cuja deterioração está ficando pior. Parece que os 

Chaos Warriors estão começando a se esgotar.  

 A partir da observação da batalha, ele chegou a uma conclusão. Perceber tais detalhes não 

era tão difícil para Weed.  

 “Tori, Van Hawk, o que vocês estão fazendo? Não fiquem apenas aí, vão e lutem!” 

 “Entendido, mestre”. 

 Weed, sendo o mestre deles, os repreendeu sem remorso, mesmo que ele originalmente 

houvesse ordenado que eles ficassem de prontidão e se preparassem para recuar.  

 Van Hawk e Tori imediatamente correram para se juntar à luta.  

 Enquanto os dois atacavam os Inferno Knights em um ataque de pinça12, ao Geumini 

também foi dada uma ordem: 

 “Atire neles daqui com flechas”.  

 “Golgolgol!” 

 O Golden Bird também participou na batalha e, usando a sua velocidade incrivelmente 

rápida, ele foi capaz de causar um ataque em um ponto vital de um Inferno Knight.   

 Seoyoon desembainhou a sua espada e também decidiu se juntar à batalha.  

 Weed, que não estava participando diretamente na batalha, começou a amaldiçoar os 

inimigos. Então, um dos Chaos Warriors foi derrotado e a mana usada para mantê-lo foi recuperada. 

 “Tenho que fazê-los durar um pouco mais”.  

 Relaxando enquanto observava os outros batalharem... este era o privilégio garantido 

àqueles que possuíam as classes de magos e sacerdotes.  

 “O tamanho elevado deles com certeza não é apenas para se mostrar”.  

 Subitamente as marcas esculpidas nas armaduras dos Inferno Knights começaram a brilhar 

e, devido a isto, eles ganharam um grande aumento em suas defesas. 

 Com a excelente defesa e alta estatura deles, era ainda mais necessário ter cuidado ao 

caçá-los. Entretanto, agora eles estavam, na sua maior parte, enfraquecidos devido a maldição de 

Weed. 

 “Esta batalha está bem longa”.  

 8 minutos já haviam passado! Os Inferno Knights estavam ficando cansados e a mana de 

Weed estava se esgotando. 

 Uma grande quantidade de mana era necessária para ressuscitar os mortos-vivos e os 

Chaos Warriors continuavam a esgotar a mana deles todas as vezes que eles usavam o 

teletransporte. 

 Os mortos-vivos, Seoyoon e os outros agora tinham começado a cercar os Inferno Knights, 

criando uma muralha. Com o Golden Bird atraindo um deles para longe, a caçada tinha se tornado 

ligeiramente mais fácil. 

 “Temos que terminar com esta batalha rapidamente. Chaos Warriors, sete dos mais 

corajosos de vocês vão e interrompam aquele Inferno Knight”.  

                                                           
12 NT = Nota barafael: https://pt.wikipedia.org/wiki/Movimento_de_pin%C3%A7a. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Movimento_de_pin%C3%A7a


 Weed, sendo o Lorde dos mortos-vivos, os comandava com grande carisma. Os Chaos 

Warriors que eram apontados pelo Fallen Saint´s Staff13 e pelo Necromancer Tome14 ficaram 

imensamente honrados e começaram a se teletransportar imediatamente em direção ao Inferno 

Knight isolado. 

 “Corpse Explosion15!” 

 Kwagwagwang! 

 Os Chaos Warriors que mostravam grande valor e lealdade em direção a Weed foram 

recompensados com uma ordem para explodirem! 

 Usar a habilidade Corpse Explosion sobre os corpos dos Chaos Warriors de nível elevado 

definitivamente resultaria em um alto poder destrutivo. Um pilar de cor vermelha brilhante foi erguido 

a partir do chão até o teto da caverna em apenas um instante! 

 Finalmente, com o colapso da formação dos inimigos, Weed deu uma ordem curta e precisa: 

 “Matem ele!” 

 Todo mundo concentrou seus ataques sobre o Inferno Knight, que estava muito ferido. 

 

Devido a morte de um companheiro, os Inferno Knights estão agora em um estado de 

medo.  

O efeito das maldições está reforçado por 35%. 

Todas as resistências estão agora reduzidas em 60%. 

Agressão está menor, mas eles estarão mais focados na defesa. 

 

 Somente quatro dos inimigos restantes não sucumbiram ao medo.  

 Weed focou suas maldições sobre aqueles que entraram em um estado de medo e lançou 

um ataque concentrado sobre eles, um de cada vez. 

 Weed não escondia a sua alegria sempre que ele pegava os itens que ele via caindo. 

 

Você subiu de nível.  

A sua fama aumentou em 6 pontos. 

A proficiência das habilidades do necromante aumentou. 

 

 O pioneirismo não aumentou, ao contrário da caçada aos Chaos Warriors. Isso 

provavelmente se deu porque a raça que verdadeiramente dominava Las Phalanx era a dos Chaos 

Warriors. 

 “De qualquer forma, vamos checar os itens”.  

 Entre as armaduras adquiridas havia uma que se destacava. Um item exclusivo apropriado 

para o grande físico dos Guerreiros Bárbaros! Embora a restrição estivesse no nível 460, Weed não 

se preocupou. 

 “Não é que eu tenha menos coisas para vender. Se o item for difícil de vender, então apenas 

o derreta e recrie um outro item mais tarde”.  

                                                           
13 NT = Nota barafael: Bastão do Santo Caído, também conhecido como o Bastão do Santo Taranhan. 
14 NT = Nota barafael: Livro do Necromante, também conhecido como o Livro Mágico de Balkan/Bar-Kahn. 
15 NT = Nota barafael: Explosão de Corpos. 



 Os Inferno Knights também distribuíam vários minerais e uma pequena quantidade de mithril 

e joias.  

 Weed dividiu os itens que ele coletou exatamente na metade e os deu para Seoyoon. 

Embora fosse um fato de que ela desempenhou um papel efetivo na luta junto com os mortos-vivos, 

se ela não tivesse vindo para Las Phalanx, então Tori não teria ajudado a limpar a masmorra.  

 É claro, a caçada aos Chaos Warriors também teria sido difícil.  

 Weed olhou para o pedaço de mithril com extrema ganância e disse: 

 “É muito difícil conseguir o mithril, que é raro, mas uma vez que eu tenha reunido uma 

quantidade suficiente eu os transformarei em armaduras, está tudo bem para você?”  

 Seoyoon concordou. 

 “Eu farei a melhor armadura mais tarde”.  

 Embora Weed estivesse mostrando seu melhor e mais amável sorriso, com o semblante de 

um esqueleto isso apenas podia ser visto como um sorriso extremamente podre.  

 ‘Metade das joias foram dadas, já que ela fez um bom trabalho’.  

 O humor de Weed, em seguida, se iluminou quando ele pegou a quota de mithril de Seoyoon, 

visto que ele pretendia fazer a armadura. Ele objetivava aumentar a sua habilidade em ferraria. 

 A quantidade de mithril que ele podia encontrar lá poderia acelerar a sua habilidade em mais 

do que alguns dias comparado ao que ele normalmente faz. 

 Ele poderia reunir uma grande quantidade de mithril na caçada a esta masmorra e, em 

seguida, criar uma escultura de puro mithril não seria apenas um sonho.  

 É claro, para um escultor isso seria uma grande realização.  

 “Eu terei que reabastecer os mortos-vivos... Animate Dead!” 

 Com o número de Chaos Warriors altamente reduzidos, os corpos dos Inferno Knights eram 

candidatos ideais para as substituições.  

 Os 12 Chaos Warriors remanescentes, em seguida, começaram a se teletransportar para 

reunir o resto dos corpos dos Inferno Knights visando substituir os 8 Chaos Warriors mortos-vivos 

caídos. 

 

O corpo do Inferno Knight resistiu à magia negra.  

A habilidade do Necromante deve estar, pelo menos, no nível avançado 2 para erguer 

este corpo.  

A convocação do morto-vivo falhou. 

 

 O corpo não se transformou em um morto-vivo, mas a mana de Weed ainda havia sido 

consumida. 

 “Com o meu estado atual eu não posso usar esses corpos”.  

 Weed não estava muito satisfeito e decidiu descansar. A mana e a estamina deviam ser 

recuperadas e o mesmo servia para Seoyoon e as outras formas de vida esculturais. 

 O grupo ainda não tinha descansado e se recuperado completamente e, ainda assim, outra 

batalha estava prestes a começar! 

 “Humanos e mortos-vivos desafiando este lugar, que grupo de tolos ignorantes. Este não é 

um lugar onde vocês podem apenas entrar imprudentemente”.  

 “Este não é um lugar para vocês, humanos inferiores. Eu terei que eliminar todos vocês 

aqui”.  

 Os Inferno Knights reapareceram.  



 Devido ao fato dos nomes de Weed e Seoyoon suportarem a marca vermelha16, os outros 

monstros na masmorra ficaram agressivos em direção a eles.  

 A infâmia de Weed já tinha ultrapassado os 6.000 pontos. Se alguém tivesse a marca de um 

assassino, então os monstros muito provavelmente não fugirão da batalha.  

 Além disso, se você não os matar rapidamente, então eles podem até mesmo chamar por 

reforços e, já que o seu nome estará exposto, você será perseguido por toda a masmorra. 

 Assim, com o sacrifício de mais 8 Chaos Warriors, os dois Inferno Knights foram caçados 

com sucesso.  
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16 NT = Nota barafael: Marca de PK, player killer, assassinos de jogadores. 
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