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CAPÍTULO 2 - A Pedra que Reúne Relâmpagos 

 

 Esse era um lugar onde as caravanas e viajantes ficavam hospedados durante a viagem ao 

longo da Cordilheira Bar Khu. Ele era originalmente um lugar construído pela divisão de rangers do 

Reino de Rosenheim para descansarem, de modo que não era um lugar que pessoas visitavam 

frequentemente. 

 “Nós tivemos sorte o suficiente de ter encontrado este lugar. Estamos a apenas um ou dois 

dias do nosso destino”. 

 “A viagem foi tão dura. Eu pensei que morreria”, disse Halman rindo. 

 “Isto foi tudo por sua causa, Margaux”. 

 “Você deveria dizer isso direito, Levi. Tudo isso começou porque você matou aquele cara”. 

 Halman, Margaux, Levi e Gran eram quarto PKs (NT = Nota barafael: pk – player killer – 

assassinos de jogadores) famosos da Aliança Britten. Eles viviam pelo prazer de matar os outros 

jogadores e saquear seus equipamentos. O quarteto notório era mais conhecido como ‘Quarteto 

Dwichigi’ (NT = Nota Carlos: Dwichigi significa Estocada nas Costas; é o estilo de assassinato 

deles). 

 Todavia, cerca de um mês antes, eles tinham destemidamente perturbado a Guilda Cloud 

(NT = Nota Carlos: Nuvem). Esta não era apenas uma grande guilda da Aliança Britten, mas uma 

das dez maiores guildas de todo o continente. Ela possuía mais de 6000 jogadores membros e, se 

incluídas as guildas aliadas, com certeza possuía uma força influente. A guilda tinha influência 

suficiente para rivalizar até mesmo com a própria Aliança Britten. 

 Em outras palavras, mesmo para o Quarteto Dwichigi, a Guilda Cloud não era um nome que 

eles poderiam ignorar facilmente. Na verdade, eles não se meteram com a Guilda Cloud 

propositadamente. Por um tempo, os quatro estiveram na lista dos mais procurados e decidiram se 

concentrar na caçada para subir de nível, mas um cara chamado Brandy agiu arrogantemente e 

disse: 

 “Caiam fora daqui! Esta é a nossa área!” 

 E, em resposta, Brandy gritou: 

 “Huh, quem é esse cara?” 

 “Isso é besteira!” 

 Naturalmente, os quatro dispararam em raiva. A essa altura, o símbolo vermelho do PK já 

tinha desaparecido, visto que eles doaram grandes quantias de dinheiro para o templo e tinham 

apenas caçado por um tempo. Brandy interrompeu a caçada deles e alegou que este lugar era a 

sua área, já que ele não tinha ideia de quem eram os quatro. 

 Então Levi explodiu em raiva e disse: 

 “Vamos matar esse bastardo!” 

 “Eu lhe ensinarei a não mexer com a gente!” 

 Os quatro que inicialmente matavam apenas por capricho, obviamente não tinham 

moderação para deixar coisas como estas passarem impunes. Brandy foi morto instantaneamente. 

Como esperado do notório Quarteto Dwichigi, os quatro furtivamente se posicionaram atrás das 

costas dele e atacaram. O nível de Brandy era mais baixo do que três dos quatro membros do 

Quarteto Dwichigi, de modo que o ataque simultâneo dos quatro não lhe deu nenhuma chance e 

ele morreu facilmente. 

 Então eles receberam um mapa como pilhagem. 

 *Ting* 

 



Item: Mapa do túmulo daquele de pernas curtas. 

"O lugar onde o excêntrico baixinho caiu no sono. 

Localizado no meio de dois desfiladeiros e abaixo de uma árvore resistente. 

Ressoando, batendo!  

Uma estrada estreita. 

O poder primordial não pode ser passado sem sacrifício. 

Entre as batidas, procure o som que não ressoa". 

Autor: Reineig R. Hansberg 

Durabilidade: 1/1 

 

 “O que é isso?” 

 Os quatro riram e ignoraram o mapa. Eles pensaram que era um daqueles mapas do tesouro 

que estavam espalhados por aí. Desde então, no entanto, eles foram persistentemente rastreados 

pela Guilda Cloud. Só então o quarteto percebeu que tinham atacado um membro da daquela 

guilda. 

 “Droga! Seu idiota sanguinário. Se ele nos dissesse que era da Guilda Cloud, eu nunca o 

teria matado!” 

 “Nós o matamos sem lhe dar uma chance de falar.” 

 “Como isso pode ser a nossa culpa?!” 

 “De todo modo, nós precisamos passar desapercebidos por enquanto”. 

 A partir de então, os quatro se esconderam em lugares onde ninguém passava e não se 

revelaram por duas semanas. Contudo, a perseguição pela Guilda Cloud não diminuiu sequer um 

pouco. Para evitar a morte, os quatro superaram muitas dificuldades para mal escapar. 

 Os níveis do quarteto excediam o 220, mas sem seus pontos de experiência ao matar 

jogadores, eles não teriam sido capazes de escapar das múltiplas crises. 

 Halman finalmente falou: 

 “Isso é estranho”. 

 “Eu também acho, não concorda?” 

 “Uma guilda inteira não estaria nos perseguindo apenas por matar um único membro”. 

 “Sim, eles estão seriamente tentando nos matar até não restar nada”. 

 “Espere um minute, qual era o mapa que nós pegamos daquele cara?” 

 “Eu acho que era algo como “o tumulo daquele com pernas curtas’…” 

 “Não há erro então, este mapa deve ser extraordinário. Aqueles caras não estavam atrás de 

nós, estavam atrás deste mapa”. 

 “Hehe!” 

 “Então nós deveríamos tentar encontrar o tesouro a partir deste mapa”. 

 Desde então, os quatro começaram a descobrir os segredos do mapa. Eles atravessaram 

para outro reino até um arquivo com livros antigos e encontraram informações relacionadas ao 

mapa. Em seguida, eles decifraram o significado das frases e, como resultado, eles chegaram à 

Cordilheira Bar Khu. 

 “Agora tudo o que resta é entrar no túmulo…” 

 “Sim, mas o que nós deveríamos fazer? Não há um aventureiro entre nós, então não 

podemos desfazer as armadilhas de dentro da masmorra”. 

 “Isso...” 



 “Nossos corpos podem suportar algumas armadilhas”. 

 “Mesmo se tudo progredir sem problemas, alguém ainda tem que tomar o golpe final. Então, 

qual de nós vai morrer?” 

 Obviamente, ninguém queria morrer. O quarteto que gostava de matar os outros não queria 

morrer, portanto eles se entreolharam. Então, Gran manteve um sorriso radiante e disse: 

 “Está decidido”. 

 “Quem?” 

 “Você não está apontando pra mim, certo?” 

 Gran apontou seu dedo, mas não estava apontando para nenhum dos quatro, incluindo ele 

próprio. Gran estava apontando em direção ao fundo da cordilheira. Enquanto chegava, a 

carruagem de Weed e Mapan rangia. 

 “Uau! Eu não esperava encontrar pessoas em um lugar como este. Olá, meu nome é 

Mapan”. 

 “Eu sou Gran e estes são Levi, Halman e Margaux”. 

 “Prazer em conhecê-los”. 

 O quarteto tinha grandes sorrisos em seus rostos, dando boas-vindas a Weed e Mapan. 

 “É raro ver pessoas viajando na Cordilheira Bar Khu, por qual razão vocês estão viajando?” 

 “Ah, nós viemos a negócios”. 

 Mapan tomou a frente e respondeu. 

 “Negócios? Então você dois são comerciantes, certo?” 

 “Sim, eu sou um comerciante e Weed-nim aqui é um escultor”. 

 “Oh, entendo”. 

 Gran tinha um sorriso largo e Halman, Margaux e Levi também estavam tentando conter 

suas risadas. 

 ‘Ele diz que é um escultor!’ 

 ‘Há pessoas que escolheriam isso como classe?’ 

 Todavia, quando eles lidaram com Weed e Mapan eles foram totalmente corteses. Isso se 

deu porque a missão deles ainda precisava ser concluída. O mais cauteloso dos quatro, Gran, fez 

as perguntas. Desde o incidente com Brandy, eles passaram a ser mais cuidadosos ao lidar com 

estranhos. 

 “De qualquer forma, eu entendo. Mas, como vocês, um escultor e um comerciante, 

atravessaram a Cordilheira Bar Khu sendo que ela está cheia de monstros? Como vocês lidaram 

com os monstros que encontraram?” 

 “Isso é graças ao Weed-nim…” 

 Mapan estava prestes a falar, mas Weed lhe deu uma cotovelada lateral. 

 “Weed-nim?” 

 Mapan, que estava prestes a falar fechou a sua boca. Ele notou que Weed queria esconder 

alguma coisa e parou. Gran percebeu e ergueu as sobrancelhas e, em seguida, riu. 

 “Bem, é difícil para você nos contar isso?” 

 Na verdade, Weed tinha a sensação de que o quarteto queria esconder alguma coisa. No 

grande Continente de Versalhes, apesar das vastas multidões de usuários, era raro encontrar 

pessoas no lugar conhecido como ‘paraíso dos monstros’. 

 Tipicamente, quando você encontra outras pessoas em lugares afastados, como em 

montanhas, você iria cumprimentá-los e talvez até mesmo comeria com eles. Se seus destinos 

coincidissem, vocês viajariam juntos por um tempo, mas estas pessoas estavam felizes demais.  

 Além disso, eles ficaram ainda mais encantados quando descobriram a classe deles. Weed 

olhou naturalmente para os quatro, examinando-os. Gran estava de pé em frente à carruagem e 



conversando com Weed e Mapan, enquanto os outros três estavam nas laterais e atrás (NT = Nota 

Carlos: Estavam cercando Weed e Mapan). 

 ‘Eles podem ser bandidos’.  

 Se você pensou que monstros eram os únicos riscos no Continente de Versalhes, então 

você sofrerá muito! Em vez disso, encontrar usuários em um lugar como este era muito mais 

perigoso. Weed agiu naturalmente e disse: 

 “Eu sou um escultor, mas tenho uma técnica única”. 

 “Que tipo de técnica?” 

 “É um tipo de grito. Quando os monstros ouvem o som eles fogem. Devo demonstrar?” 

 “Sim, eu estou curioso”. 

 Weed juntou a sua mana com todas as suas forças e lançou a habilidade Lion Roar (NT = 

Nota Carlos: Rugido de Leão). 

 “Roooooaaaaar!”  

 Ao perceber que Weed iria usar o rugido, Mapan cobriu suas orelhas com as mãos, mas os 

quatro que estavam despreparados cambalearam a partir do choque. 

 “Maldição!” 

 “Como pode este rugido ser...!” 

 Gran acalmou Margaux e Levi com apenas um olhar, olhando novamente para Weed e 

sorrindo amplamente ele disse: 

 “Que rugido tremendo. Isso me lembra… eu ouvi um rugido várias vezes. Isso tem o efeito 

de manter os monstros  afastados?” 

 A habilidade Lion Roar. 

 Weed ainda não tinha formado um grupo com Gran, por isso a sua liderança não tinha 

aumentado e os efeitos adicionais não entraram em vigor. A única coisa que eles experimentaram 

foi o barulho alto. 

 “Sim, os monstros hesitam quando ouvem este som e durante este momento eu escapo”. 

 O quarteto riu depois da explicação de Weed. 

 ‘Não é realmente grande coisa’. 

 ‘Eu acho que esses caras são a isca perfeita’. 

 ‘Nós devemos levar esses caras para aquele lugar’. 

 ‘Nós só precisamos de um… ’ 

 ‘O que? Há algum problema? Nós levamos o que sobrar a força e já, que eles são 

comerciantes, eles derrubaram uma grande quantidade de pilhagem’.  

 ‘Bom, vamos fazer isso’. 

 Os quatro chegaram rapidamente a uma conclusão sem sequer falar, apenas ao se 

comunicarem simplesmente com uma troca de olhares. Gran olhou sério para Mapan e Weed e 

disse: 

 “Até agora, este truque lhe permitiu seguir com segurança, mas a Cordilheira Bar Khu é um 

lugar realmente perigoso. Você poderia chamar esse encontro de destino, então, daqui em diante 

nós seremos a sua escolta. De qualquer modo, já que nós estamos viajando na mesma rota e 

oferecemos isso de bom grado, não há razão para recusar. Haha...” 

 “Haha! Se é assim, então nós somos verdadeiramente gratos”. 

 Mapan propositadamente riu alto. Como um comerciante fraco, não era má ideia 

acompanhar um grupo de quatro jogadores que pareciam fortes. 

 “Estaremos aos seus cuidados”. 

 Weed percebeu algo suspeito pelo brilho nos olhos deles, mas decidiu seguir o jogo por ora 

e descobrir até onde isso iria. Então Weed também assentiu silenciosamente em reconhecimento à 



oferta de ‘escolta’ deles. Ele tinha percebido que a situação estava piorando, mas pelos olhares do 

quarteto ele não podia fazer nada além de segui-los... por enquanto. 

 A diversão de uma aventura é viajar, ver novos lugares e encontrar amigos. Amigos 

confiáveis que possam cobrir a sua retaguarda. Caçar com amigos constrói intimidade e 

proximidade. 

 Esta era a diversão de jogar Royal Road. Às vezes, Weed gostava de caçar com os outros. 

Já que ele jogava muito tempo, seria irracional estar sempre juntos, mas ainda assim, estar juntos 

era algo muito bom. No entanto, este não era o caso com este quarteto desconhecido. Ao redor da 

carruagem, os quatro assumiram o papel de combater os monstros e, com o canto de seus olhos, 

eles observavam Mapan e Weed. 

 ‘Bem, nada está incomum sobre ele’. 

 ‘Eu acho que ele está esculpindo?’ 

 ‘Parece que ele realmente é um escultor’. 

 Os quatro estavam completamente à vontade. Todavia, eles ainda tinham suspeitas até 

mesmo em relação a um escultor, visto que eles tinham acumulado uma grande quantidade de 

notoriedade no último mês. Nesse exato momento, Weed tirou uma de suas pedras preciosas 

brutas. O Quarteto Dwichigi focou a sua atenção na pedra preciosa e um deles perguntou: 

 “Huh? Isto não é uma joia?” 

 Imediatamente, Margaux revelou uma curiosidade profunda. Mapan respondeu com um 

sorriso. 

 “Sim, Weed está atualmente lapidando joias”. 

 “Oh, lapidando joias?” 

 “Sim”. 

 “Lapidar joias… Isto é incrível!”  

 Os olhos jovens de Margaux estavam cheios de ganância. 

 ‘Sorte Grande!!’ 

 ‘Eu gostaria que fosse um drop (NT = Nota Carlos: itens que caem de monstros)…’ 

 Weed apertou firmemente a Lâmina de Esculpir de Zahab enquanto lapidava, mas os quatro 

não começaram uma briga. 

 ‘Eles não estão atacando mesmo depois de verem uma joia, então há algo mais que eles 

querem de nós’. 

 Na mente do quarteto, Weed e Mapan estavam presos como ratos sem lugar para fugir, de 

modo que eles não precisavam se preocupar.  

 Os enganadores e os enganados!  

 E aquele que finge ser enganado! 

 “Vamos comer aqui antes de continuar. Nós prepararemos a comida”. 

 “Nós estamos agradecidos pela escolta… então nós prepararemos a comida”. 

 “Haha, não, por favor, espere um pouco”. 

 Os quatro algumas vezes deram a Weed e Mapan um pouco da pilhagem dos monstros. 

 “Isso não é muito, mas eu espero que você aceite”. 

 “Já que nós estamos viajando na mesma estrada, nós não somos camaradas? É justo 

compartilhar a pilhagem que os monstros derrubaram”. 

 “Por favor, aceite”. 

 Os quatro facilmente conquistaram Mapan com isso. 

 “Esse cara sem vergonha…” 

 Mapan aceitou com um sorriso largo, mas a suspeita de Weed em relação à situação cresceu 

cada vez mais. 



 ‘Um favor sem uma razão… tal coisa não existe. Se eles não estão planejando nos atacar, 

qual é o motivo?’ 

 Uma pessoa normal sente-se grata quando os outros dão presentes, ou em direção àqueles 

que são bons com eles, mas para Weed, tudo o que ele sentiu foi suspeita. Nesta situação, não era 

necessário que eles compartilhassem os itens. Era muito estranho, visto que eles tentaram tanto 

ser bonzinhos. No entanto, Weed não mostrou nem uma pitada de suas emoções. 

 Como Mapan realmente confiava no quarteto, Weed foi capaz de esconder o fato de que ele 

desconfiava enormemente do quarteto. Um dia se passou bem deste jeito e eles chegaram a um 

desfiladeiro. O desfiladeiro tinha apenas 20 metros de largura, mas era profundo, com uma densa 

neblina cobrindo o vale abaixo. Como havia uma ponte, cruzar o desfiladeiro não parecia tão difícil. 

 “Há uma ponte aqui. Que ponte firme… nós podemos atravessar esta ponte”. 

 Quando Mapan seguiu com a carruagem, Gran sorriu e o obstruiu. 

 “Cavalheiros, qual é a razão para se aventurar?” 

 “O quê?” 

 “Eu acho que desfrutar plenamente desta magnífica vista é o núcleo de uma aventura. 

Parece haver um caminho que leva para baixo, então vamos seguir esse caminho. Esse caminho 

não parece mais interessante? O que vocês acham?” 

 Mapan hesitou ao ouvir as palavras de Gran. No Continente de Versalhes não havia tal coisa 

como uma estrada padrão. Você poderia viajar através de florestas ou escalar montanhas. Não 

havia necessidade de viajar sempre em estradas bem pavimentadas. 

 No entanto, se você pensar nisso logicamente, não fazia sentido descer o desfiladeiro 

quando você poderia atravessar a ponte confortavelmente. Mesmo Mapan, que estava alheio à 

situação, finalmente sentiu que algo estava errado. 

 “Bem, isso é realmente necessário…?” 

 Mapan tentou revelar sua intenção de recusar. Como um comerciante ele queria tomar o 

caminho mais seguro, de modo que ele estava recusando a sugestão do quarteto. 

 *Shiiiiing* 

 Halman, Margaux e Levi colocaram suas mãos em suas bainhas e Weed e Mapan se viram 

cercados. Um comerciante e um escultor. Não havia razão para ficar tenso, mas eles se prepararam 

para o caso de algo dar errado naquela terrível situação, no momento em que Mapan fortemente 

recusou! 

 “Nós devemos ir. Parece divertido”. 

 Weed concordou com a sugestão de Gran. 

 “Haha! Eu sabia que você viria conosco. Você é um homem com espírito”. 

 Gran, Halman e os demais tiraram as mãos de suas bainhas e sorriram. 

 Weed e Mapan continuaram viajando pelo desfiladeiro na carruagem com o Quarteto 

Dwichigi os guiando. 

 A inclinação do desfiladeiro era muito íngreme e as rodas da carruagem ficaram presas 

várias vezes. Sem a ajuda do quarteto teria sido impossível para eles descerem. Gran e Halman 

puxaram a carruagem pela frente e Levi e Margaux empurraram por trás. 

 “Humm, desculpe por tudo isso”. 

 “Haha! Não foi nada Mapan-nim. Isso não é nada!” 

 Gran e Halman trataram a carruagem como se fosse deles. O quarteto não poupou nenhuma 

sinceridade, pois achavam que a carruagem seria deles logo. 

 “Oh, eu acho que há uma trilha lá…” 

 Gran liderou o caminho. Ele vagou ao redor e ocasionalmente voltou para o mesmo caminho. 



 “Ah, a paisagem parece muito melhor ali. Seria preferível se nós voltássemos por esse 

caminho”. 

 Gran vasculhou através da área no desfiladeiro várias vezes. Nisso, Weed foi aquele que 

realmente se beneficiou. 

 “Whoa! Esta aqui é uma Sen Vermelho, uma erva medicinal. Lá há uma erva Ceylon Azul…!” 

 A Cordilheira Bar Khu era um rico repositório de ervas. Na parte inferior do desfiladeiro, na 

área iluminada onde o sol reluzia brilhantemente, havia várias ervas crescendo esporadicamente. 

Weed ansiosamente as puxou e as colocou em sua bolsa de malha. 

 “O que você está fazendo?” 

 “O que você acha que eu estou fazendo? Estou colhendo ervas”. 

 Além de estarem perdidos, eles estavam sendo atrasados ainda mais por Weed. 

 ‘Merda!’ 

 ‘Eu vou matá-lo com minhas próprias mãos!’ 

 As veias na testa de cada um dos membros do quarteto pulsavam de raiva. Depois de 

algumas horas, Mapan estava exausto e o quarteto também ficou exausto. 

 -Bate-Papo Secreto do Grupo- 

 

Ei, Gran. Você memorizou corretamente a localização? 

 

Você quer que eu puxe o mapa na frente deles? 

 

Apenas distraia os dois um pouco e mantenha a atenção deles distante. Esse cara 

chamado Weed parece um idiota, então não se preocupe com ele, mas aquele Mapan 

está observando o nosso comportamento e isso me preocupa. 

 

Ok. Apenas faça isso rapidamente. 

 

 Margaux se aproximou do vagão da carruagem. 

 “Ei Mapan, eu estou realmente interessado em esculpir. Você se importa de perguntar a 

Weed se eu posso observá-lo trabalhar?” 

 Usando isso como desculpa, Margaux obstruiu a visão de onde Gran e os outros estavam. 

Nesse meio tempo, Gran espalhou um mapa do local atual e confirmou a localização do túmulo. Os 

olhos de Gran estavam brilhando. 

 ‘Bem, nós seguimos o caminho certo. Eu apenas passei por ele um pouco!’ 

 “Agora, que tal nós irmos por aqui?” 

 Gran e o quarteto fizeram com que o vagão voltasse para onde eles haviam vindo. Depois 

de procurar através dos arbustos e árvores, eles finalmente encontraram o monumento e o túmulo. 

Ao lado do monumento estava a entrada. Os quatro riram abafado e cada um deles disse algo. 

 “Huh? Poderia ser uma masmorra?” 

 “O túmulo de um anão?” 



 “Wow! Nós estamos com boa sorte. Nós deveríamos entrar. Não há razão para voltarmos 

agora que nós chegamos aqui”. 

 “Mapan, Weed! Naturalmente vocês virão com a gente, certo?” 
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