
Volume 3 

CAPÍTULO 10- A Batalha no Castelo Negro 

 

 “Humanos vivos!” 

 “Paladinos!” 

 “A maldição sobre os paladinos na cidade foi removida!” 

 Assim que entraram no Castelo Negro, eles foram recebidos por cerca de 50 vampiros. 

 Os olhos deles brilhavam com sede de sangue enquanto agarravam suas capas ondulantes 

com suas unhas compridas e voavam pelo espaço dentro do castelo para diminuir a distância entre 

eles e os paladinos. 

 Alguns deles usavam magia para invocar morcegos e estes poderiam causar uma pequena 

quantidade de dano. 

 “Luz para derrotar a escuridão! Luz Sagrada!” 

 “Luz para derrotar a escuridão! Luz Sagrada!” 

 Alveron e os sacerdotes próximos usaram magias sagradas simultaneamente. 

 “Aaaaaa!” 

 “É muito brilhante!” 

 Os vampiros clamaram ao cobrir seus olhos enquanto a luz pulverizava sobre eles. Os 

vampiros que estavam no ar estavam caindo. 

 Os membros do clero geralmente tinham magia para enfraquecer a habilidade dos mortos-

vivos e criaturas da escuridão. Feitiços típicos de cura eram poderosas magias ofensivas contra 

mortos-vivos e vampiros.  

 Em meio à luz brilhante da magia sagrada, os paladinos brandiram as suas espadas 

galantemente.  

 *Chukaak!* 

 Sangue de vampiro espirrou por toda parte, foi quase um massacre unilateral. 

 Até agora, nenhum dos paladinos ou sacerdotes tinham morrido. Eles sobrepujaram os 50 

vampiros com números absolutos. Eles não eram adversários muito difíceis. 

 Com o apoio da magia sagrada dos sacerdotes, os paladinos foram capazes de atacar os 

vampiros. Os paladinos não corriam muito risco de vida já que os sacerdotes constantemente os 

curavam e dissipavam as maldições. 

 Weed também tomou conta de um dos vampiros. 

 “Sword Dance1!”  

 A 4ª forma da Técnica de Espada Imperial Sem Forma! 

 Weed dançou ao redor brandindo a sua espada de forma extravagante. 

 Na verdade, ele simplesmente se moveu ao redor monotonamente enquanto golpeava os 

pontos vitais do inimigo, mas a habilidade criava imagens residuais. 

 Weed foi para atacar e destruir, não criando quase nenhuma abertura que poderia ser 

explorada pelos vampiros e, enquanto estes estavam ocupados atacando o lugar errado, ele logo 

encurtaria os espaços. 

 *Ting* 

 

Você subiu de nível! 

                                                           
1 NT = Nota Carlos: Dança da Espada. 



 

 Weed não tinha lidado com vampiros por um longo tempo então o seu nível subiu por um. 

 Antes de subir suas habilidades, a sua experiência estava em 56%, mas mais de 226 pontos 

de experiência foram sugados pelos 20% destinados ao Van Hawk. 

 ‘Ohh… é tão bom subir de nível!’ 

 Era algo injusto que Weed teve que desistir das mortes em favor dos paladinos até agora. 

Nas planícies e na aldeia ele não tinha caçado para que os paladinos se tornassem mais fortes, 

mas agora ele não precisava fazer mais isso. 

 Portanto, Weed estava caçando. Sempre que um vampiro morria, ele derrubava alguns itens. 

 *Ting* 

 

Presas de Vampiro: 

Penetra o corpo do inimigo para absorver sangue. Embora incomum, elas podem ser usadas na 
alquimia para criar itens. 

Durabilidade: 50/50 

Restrição: Nível 300. 

Efeito: 
Se usado para criar uma arma, então elas terão a capacidade 

de absorver a vitalidade do inimigo! 

 

 *Ting* 

 

Capa de Vampiro: 

Uma capa usada pelos nobres das trevas. Ela era muito apropriada para o seu proprietário.  

É possível voar quando transformado. 

Durabilidade: 80/80 

Restrição: Nível 250. 

Efeitos Quando Equipada: 

Transformação em Morcego: Em batalha, é possível voar para 
longe.  

Quando transformado, a defesa do equipamento não se 
aplica. 

-50 pontos de Fé. 

+25 pontos de atração com as mulheres.  

-25 pontos em todos os atributos. 

 

 Além disso, Weed conseguiu 3 moedas de ouro e 25 moedas de prata. 

 Os vampiros eram monstros muito ricos. 

 Weed olhava seus arredores enquanto embolsava os itens. Os paladinos tinham terminado 

a batalha e estavam esperando por ele. O nível dos paladinos estava muito maior, então eles 

tomaram conta dos vampiros rapidamente. 

 “Vamos para o primeiro andar. Alveron, retire a maldição das estátuas”. 

 O primeiro andar tinha um total de 50 paladinos petrificados. 

 Alveron removeu as maldições enquanto Weed e os paladinos procuravam por outros 

prisioneiros. 



 Havia alguns vampiros nos quartos próximos, mas eles não eram o suficiente para parar os 

paladinos fortemente armados. Assim, eles procuraram em todos os quartos do primeiro andar sem 

muita resistência. 

 Havia também muitas outras estátuas, que pareciam ser de agricultores e aldeões. 

 “Alveron, remova a maldição sobre eles”. 

 “Sim”. 

 A magia sagrada de Alveron libertou cada um deles e eles caíram no chão. Das muitas 

pessoas, um ancião barbudo falou suavemente: 

 “Oh, vocês são nossos salvadores?” 

 “Salvadores?” 

 “Nós somos os moradores da Província de Morata de quando as forças da escuridão 

invadiram. Nós estávamos aqui sofrendo incapacitados e esperávamos pela vinda de nosso 

salvador...” 

 “.....” 

 “Nós temos esperado por um longo tempo pela sua vinda. Todos os moradores da Província 

de Morata foram transformados em pedra, nossas famílias, nossos irmãos. Salvador, por favor, 

tenha piedade e nos ajude! Como recompensa nós te daremos tudo o que estiver em nosso 

alcance!” 

 *Ting* 

 

A Maldição sobre a Província de Morata: 

Os vampiros True Blood ocuparam o território e transformaram todos os aldeões em decorações de 
pedra desagradáveis. Eles passaram o tempo deles em sofrendo, salve o povo de Morata! 

Nível de Dificuldade: B 

Requisito da Missão: 
Ser capaz de lançar ou ter alguém que possa lançar magia 

sagrada de categoria 2 para remover a maldição. 

Recompensa da Missão: Pano Prismático. 

 

 Weed não se preocupou muito. 

 Com a abundância de clérigos na equipe para remover a maldição das estátuas na cidade, 

a missão foi ativada por Weed ter trazido Alveron para encontrar a Coroa de Fargo. 

 Missão de dificuldade B... 

 Ele já tinha uma missão, na qual tinha sido encarregado de derrotar os vampiros no Castelo 

Negro de qualquer maneira. 

 “Nós cumpriremos o nosso dever de ver que eles serão salvos”. 

 *Ting* 

 

Você aceitou a missão! 

 

 Weed e os paladinos subiram para o segundo andar e perto de 150 vampiros True Blood 

aguardavam a chegada deles. Além dos vampiros, também havia servos com eles, totalizando 

quase 100 inimigos no total. Ao todo havia 250 inimigos. 



 Com o número de paladinos que eles tinham resgatado no primeiro andar adicionado às 

suas fileiras, isso se tornou muito simples. 

 “Ataquem!” 

 “Ah waooooh!” 

 “Vamos lutar contra a horda do mal!” 

 Os paladinos tinham recebido bênçãos e proteções mágicas dos sacerdotes e agora 

estavam atacando os vampiros. Os paladinos estavam bem organizados, mas logo após a luta 

começar os vampiros iniciaram o seu contra-ataque. 

 “Barreira das trevas!” 

 “Flecha das Trevas!” 

 “Mão Cicatrizante!” 

 As magias se chocaram terrivelmente. A magia sagrada dos sacerdotes se espalhou para 

combater a escuridão sendo atirada pelos arcos das trevas. 

 Weed não se envolveu no combate direto. Com um choque tão grande de magias, era 

possível acabar morto por um ataque aleatório. 

 “Alveron, não enrole, se esforce!” 

 “Sim, Weed-nim”. 

 “Use mais poder! Forneça mais suporte! Os paladinos com vida baixa fiquem na retaguarda!” 

 Weed comandou as forças a partir da retaguarda. Os paladinos estavam alinhados contra o 

denso número de vampiros. Eles eram os melhores tankers2 defensivos que poderiam existir, visto 

que os sacerdotes tinham lançado camadas de magias protetoras sobre eles. Ao lado deles, os 

sacerdotes foram instruídos a apoiar constantemente. 

 Eles atacaram o restante dos vampiros. 

 Weed tinha separado os vampiros em grupos. Defendendo contra o ataque inimigo e 

eliminando o lado mais fraco. Esta abordagem era mais conveniente para os sacerdotes, 

prevenindo-os de morrer e tirando vantagem do papel de apoio deles para também evitar a morte 

dos paladinos. 

 Eles alternariam para uma ofensiva imprudente e, em seguida, retornariam para uma 

posição defensiva quando estivessem em perigo, tudo para que os sacerdotes tivessem tempo de 

curá-los e usar magia sagrada para lançar outra ofensiva. 

 Os paladinos e sacerdotes densamente aglomerados estavam unidos na batalha, lutando 

em suas melhores condições. 

 “Vamos atacar!” 

 “O comandante nos ordenou a atacar!” 

 Para os paladinos não foi uma batalha fácil, mas eles eventualmente venceram. 

 A partir da caça aos vampiros de alto nível, os paladinos foram capazes de aumentar seus 

níveis. Além disso, o apoio dos sacerdotes foi suficiente para esmagar as bênçãos individuais3 dos 

vampiros True Blood. 

 No segundo andar, 30 paladinos e 40 sacerdotes foram resgatados. Enquanto isso, Weed 

também tinha que resgatar os aldeões. 

 ‘Eles estão ficando com fome, eu terei que fazer algo’. 

 Weed tirou uma panela e começou a cozinhar. 

 Normalmente os sacerdotes e paladinos teriam observado ele cozinhar com cuidado, mas 

agora eles estavam fazendo tudo o que podiam para se afastarem. 

                                                           
2 NT = Nota barafael: jargão de jogos para indicar a classe com mais defesa que aguentam os ataques dos 
inimigos enquanto os outros membros do grupo atacam. 
3 NT = Nota barafael: nesse caso não é bênção sagrada, mas sim bênção no sentido de buffs/incrementos. 



 Olhar para a panela fez os olhos de Weed doerem, doía tanto que ele estava chorando 

enquanto fazia o guisado. 

 “Está tudo bem comer isso?” 

 “Por favor…” 

 “Isso está transbordando com fé”. 

 Weed entregou tigelas de guisado para os paladinos. Os ingredientes do guisado eram ovos 

de Avians e frutos celestiais! 

 Finalizar a missão exigia uma quantidade significativa de risco. Os frutos celestiais 

aumentavam o intelecto e a sorte, por isso era bom comê-los antes de ir caçar. A sorte aumentava 

a taxa de queda de itens e de dinheiro a partir dos monstros.  

 Desta forma, agora era a hora de usar os ingredientes e ele usou ovos de Avians e os frutos 

celestiais para fazer um guisado. 

 Além disso, Weed adicionou mais um ingrediente à mistura: alho! 

 O guisado com alho em abundância formou uma resistência aos vampiros até certo ponto. 

 “Woohuk” 

 “Puaahhh, é muito picante, eu preciso de um pouco de neve”. 

 Lágrimas escorriam pelos rostos dos paladinos enquanto eles comiam o guisado. 

 Havia uma batalha difícil à frente, então não havia apenas o guisado. Weed chorava 

enquanto preparava os pratos com alho em conserva, salada de alho e sanduíche de alho, um após 

o outro. Os sacerdotes relativamente dóceis tinham agora lágrimas escorrendo em seus rostos e 

narizes congestionados a partir do forte alho. 

 O terceiro andar do Castelo Negro tinha 200 vampiros True Blood esperando por eles. 

 “Khalkkalkkal! Parece que eles esqueceram os horrores da magia negra. Os tolos precisam 

ser lembrados de quem é o mestre deles. Charme!” 

 “Oh! Olhem, aquele cavaleiro está vindo para nós. Ele se tornou dominado pelo nosso feitiço. 

Maravilhoso!” 

 As Vampire Queens4 tinham aparecido e tentaram seduzir os paladinos com suas magias 

ilusórias. 

 “Suas criaturas hediondas! Sua magia vampírica não funcionará em mim!” 

 “Isso é loucura!” 

 Os paladinos começaram a atacar com suas espadas enquanto deixavam os sacerdotes 

cuidarem do apoio. Por outro lado, os vampiros tentaram usar suas magias contra os sacerdotes 

para controlar os paladinos. 

 Uma vez que eles entraram no Castelo Negro eles foram incapazes de sair e, sem a estátua 

do Dragão de Gelo aumentando o espírito de luta dos sacerdotes e paladinos, eles foram afetados 

pela magia charme. Contudo, nem todos os sacerdotes foram afetados. 

 “Aqueles bastardos imundos e malandros desobedientes! Esses vampiros merecem morrer!” 

 “Este mundo precisa ser libertado das trevas!” 

 “Deusa Freya, traga seus seguidores de volta ao caminho correto. Purificar!” 

 Alveron e o resto dos sacerdotes saudáveis usaram magia de purificação. 

 Weed pensou enquanto analisava a situação. 

 ‘Primeiro, mate a vampire queen e então acabe com a crise’. 

 Todavia, a vampire queen estava bem protegida no meio dos inimigos e Weed seria morto 

antes de ser capaz de matá-los. 

 “Alveron, cure os sacerdotes antes dos paladinos”. 

                                                           
4 NT = Nota Carlos: Rainhas Vampiras. 



 “Sim, Weed-nim”. 

 Alveron terminou de purificar os sacerdotes e eles, em seguida, curaram os cavaleiros que 

estavam sob o feitiço. Os sacerdotes estavam fazendo um bom trabalho, mas a vampire queen 

estava constantemente interferindo. 

 Weed tinha originalmente planejado que os sacerdotes e paladinos lutassem contra os 

vampiros, independentemente de como os inimigos fossem arranjados. Sua formação com os 

sacerdotes apoiando na retaguarda não falharia. 

 No entanto, a magia charme fez com que os paladinos atacassem seus próprios colegas e 

com que os sacerdotes fossem incapazes de curar. 

 Os ataques dos vampiros tinham sido suprimidos até certo ponto pelo forte cheiro de alho 

nos paladinos, mas era apenas questão de tempo. Era uma enorme emergência! 

 Weed brilhava enquanto reunia a sua mana. 

 “Ei, vocês caras, vão e ataquem os malditos vampiros”. 

 *Ting* 

 

Habilidade: Você usou o Lion Roar5: 

O espírito de luta do exército aliado aumentou em 200%. 

Por 5 minutos a liderança será aumentada em 170%. 

Qualquer confusão é apagada. 

 

 Weed usou a habilidade Lion Roar que ele tinha treinado nas montanhas. 

 Um grito de alta intensidade saiu. Naquele momento, todas as táticas das vampire queens 

se tornaram inúteis. 

 A liderança de Weed agora estava alta o suficiente para comandar os paladinos e os 

sacerdotes. Sem os atributos de liderança e carisma, os paladinos e sacerdotes não poderiam ser 

comandados. Também haveria soldados de nível mais alto que não escutariam os comandos. 

Todavia, sob a influência de sua liderança mais alta, os paladinos seguiram os comandos absolutos 

de Weed. Eles estavam mais rápidos e mais precisos em seguir seus comandos. 

 O alcance de seu Lion Roar também se estendeu para a área em que os vampiros estavam 

localizados. Com a habilidade em nível avançado, os movimentos dos oponentes foram suprimidos 

como um efeito adicional. 

 “Morram!” 

 Os paladinos dirigiram suas laminas para rasgar os vampiros. A vampire queen tentou usar 

suas habilidades ilusórias para manipular os paladinos, mas falhou. Ela não tinha as habilidades 

físicas que outros vampiros geralmente tinham. Weed usou a habilidade Lion Roar com frequência, 

independentemente do custo de mana. 

 “Hyaahat! Morra!” 

 Todos os vampiros lançaram um ataque contra Weed. Ele era o alvo dos vampiros, visto que 

a sua habilidade Lion Roar fez dele um alvo com prioridade principal. 

 Com grande dificuldade, Weed e os paladinos conseguiram limpar o terceiro andar e, com 

os soldados resgatados desse andar, agora eles tinham 300 paladinos e 100 sacerdotes! 

 Aqueles eram todos que a Igreja Freya tinha despachado para recuperar a Coroa de Fargo. 

 4º andar! 

                                                           
5 NT = Nota Carlos: Rugido de Leão. 



 Os 300 vampiros True Blood restantes estavam esperando. Felizmente, com a adição dos 

paladinos e sacerdotes resgatados, Weed obteve uma vitória completa devido ao aumento 

significativo de soldados. 

 Agora, dentro Castelo Negro, todos os vampiros True Blood tinham sido derrotados, exceto 

por um: o Lorde Vampiro! 

 Tori era o líder do clã com um nível de 400. Ele também era conhecido por ser aquele que 

possuía a Coroa de Fargo. 

 “Por favor, resgate ela…” 

 A filha de um dos aldeões tinha sido transformada em pedra e tinha sido colocada no 5º 

andar devido a sua beleza. Seu nome era Prina. 

 Uma característica comum dos vampiros era que eles apreciavam decorações, tais como as 

de meninas bonitas. 

 “Teria sido bom se essa tivesse sido outra missão paralela”. 

 Weed olhou para os paladinos e sacerdotes e agora havia sólidos 300 paladinos e 100 

sacerdotes. 

 ‘Se eu apenas pudesse mantê-los como meus soldados...’ 

 Porém, eles eram paladinos da Igreja de Freya e não importa quão alta fosse o seu nível de 

amizade, Weed não seria capaz de fazer com que eles o seguissem. Assim, só lhe foi permitido 

conduzir a tropa até que a missão fosse concluída. 

 Era da natureza humana ganhar uma batalha da forma mais fácil possível e Weed odiava 

perder tempo. A batalha deveria ser lutada o mais eficientemente possível. Lute contra os vampiros 

somente se você for capaz de derrota-los. Se você não puder vencer, então não lute. Era importante 

ganhar sem perder nada. 

 Até agora Weed tinha gasto muito tempo para elevar os níveis dos sacerdotes e paladinos 

a um valor suficiente. Através da combinação dos paladinos e sacerdotes, as condições para vencer 

a batalha haviam sido desobstruídas. No entanto, você tinha que ser ainda mais cauteloso se 

estivesse ganhando, visto que tinha que garantir a vitória com segurança, alternando entre lutar e 

descansar. 

 Normalmente Weed caçava sozinho, mas isso era mais imprudente do que apoiar o grupo. 

Sabendo disso, era impossível abandonar as missões que ele havia aceito, uma vez que ele tinha 

chegado tão longe. 

 Weed subiu ao quinto andar com os paladinos e sacerdotes, e havia um jovem aristocrata 

sentado em uma cadeira dourada, o Lorde Vampiro Tori! 

 Tori tinha a pele tão branca quanto uma boneca de porcelana e um cabelo preto escuro. 

Além disso, ele tinha um corpo esguio parecido com o de uma mulher, usava uma coroa de joias 

na cabeça e era bonito, mas o contraste entre a sua pele branca e pálida e suas roupas pretas era 

grotesco. 

 Weed passou os olhos pela coroa que estava na cabeça dele. 

 ‘Eu presumo que essa seja a Coroa de Fargo’. 

 Finalmente o objetivo foi avistado. Todavia, colocar as suas mãos nele e finalizá-lo seria o 

mais difícil. Atualmente Tori estava apreciando uma estátua de uma linda garota. 

 “Oh, ela é linda. Você já viu uma estátua tão bonita?” 

 “.....” 

 Os paladinos pararam no momento em que eles viram Tori. 

 Uma das duas virtudes de um cavaleiro era a sua bravura, mas ao ver um inimigo tão 

poderoso os fez tremer de medo. Em um exército, o fator invisível conhecido como moral era muito 

importante. Uma moral mais baixa causava a queda do poder de ataque. 

 “Eu já vi uma estátua mais bonita”. 



 Weed decidiu seguir o fluxo do momento. 

 “Você já viu uma estátua mais bonita do que esta?” 

 “Sim”. 

 “Onde?” 

 Tori levantou-se como se quisesse ir até lá imediatamente. 

 “Na Aldeia Baran, na parte sul do Reino de Rosenheim”. 

 “Não é um palácio ou uma cidade da Igreja e eu nunca ouvi o nome dessa cidade. Por que 

eu deveria acreditar que há uma bela estátua em tal lugar?” 

 “Cabe a você acreditar nisso. Ela é uma estátua feita por mim. No entanto, esta estátua não 

chega nem perto da estátua ‘A Beleza do Gelo’ que eu fiz”. 

 Tori foi subjugado enquanto sorria. 

 “Qual é a sua profissão?” 

 “Escultor”. 

 “Um artista! Levando a sua vida enriquecendo e sendo elogiado em abundância! Comendo 

e enchendo seu estômago, de um modo que você possa aproveitar a vida! É por isso que odeio a 

Igreja de Freya. Os seres humanos estão enganados, eles vivem pensando que a abundância é 

boa, tomando o que pertence aos outros. Apenas isso é belo e eterno. Os seres humanos que 

optam por sacrificar a beleza não podem desfrutar da arte. A arte se submete à nobreza da noite e 

os vampiros apreciam a arte!” 

 Tori saiu de sua cadeira e revelou a sua verdadeira forma. As unhas longas cresceram a 

partir de suas mãos e presas se projetaram a partir de sua boca como uma cobra. Ele estava 

mudando a sua forma para começar a batalha. 

 “Eu quero ver como você se parece quando está encharcado de sangue! Isso é o que 

significa ser um vampiro. Eu, por isto, lhes dou as boas-vindas ao meu castelo, seres humanos”. 

 “Paladinos à frente, concentrem-se na defesa!” 

 Sob a proteção de magias e bênçãos, os paladinos urgentemente fizeram uma formação em 

camadas. 

 “Kyaahah!” 

 Tori olhou com um olhar maldoso para os paladinos em linha em frente dele. 

 *Jjeojeojeok!* 

 Do tornozelo para cima, eles começaram a petrificar. Tori tinha usado uma maldição para 

transformar seus inimigos em pedra. Esta era a habilidade que tinha transformado todos os 300 

paladinos e 100 sacerdotes em estátuas anteriormente. 

 “Alveron!” 

 Weed chamou Alveron para usar a magia de dissipação que ele tinha memorizado. Enquanto 

isso, uma batalha plena foi iniciada. Tori atingiu os paladinos como um relâmpago, empunhando 

suas unhas como facas e, de vez em quando, sangue dos paladinos seria derramado. Os 

sacerdotes continuaram curando como tinham feito em todas as batalhas até agora. 

 ‘Nós ganharemos!’ 

 Os olhos de Weed brilharam. 

 Um monstro de nível 400 o deixou muito preocupado. Felizmente, os paladinos eram 

excelentes em bloquear ataques. Mesmo o pequeno dano que eles sofriam não importava tanto, 

devido à cura dos sacerdotes. Não importa quanto de dano era infligido, os sacerdotes eram 

capazes de recuperá-lo rapidamente. Tirando a força do inimigo, essa era uma luta em ciclo com 

um grande número de inimigos. 

 A vida e a mana de Tori continuaram a cair, mas havia uma variável invisível! 



 “Tornado Blade6!” 

 Tori entrou no combate alegremente e, em seguida, uma tempestade tremenda varreu os 

paladinos. Aqueles no caminho do tornado tiveram suas vidas reduzidas por quase um terço. 

 “Mão Cicatrizante!” 

 “Cura!” 

 “Recuperar!” 

 Os sacerdotes continuaram curando. A luz radiante de cor branca começou a curar o grupo, 

mas Tori usou a sua habilidade novamente. 

 “Tonado Blade!” 

 Com esse ataque cerca de 20 paladinos explodiram em chamas de cor cinza. 

 O descanso eterno, esse era o destino dos mortos. 

 Tori se moveu implacavelmente. A vida e a mana dele eram colossais e suas unhas longas 

cortavam como facas. 

 “Aaaah!” 

 “Deusa Freya!” 

 Mais uma vez, um bando de paladinos se transformou em uma cor cinza. Contudo, o poder 

de Tori gradualmente caiu, tal como Weed tinha planejado, mas Tori subitamente correu para perto 

de um paladino e mordeu para sugar o seu sangue. 

 “Keuah!” 

 O aspecto do paladino estava desaparecendo rapidamente. Tori havia recuperado a mana 

que ele tinha usado e sua vida e feridas também foram restauradas, de modo que seu poder se 

recuperou. 

 “Observem meu ataque, suas ovelhas selvagens!” 

 Tori tinha começado a lutar com a sua vida e mana máximas. Sempre que a sua vida e mana 

caíam ele usava a habilidade única dos vampiros para soltar sobre seus inimigos uma magia de 

dano em área. Os paladinos tentavam evitá-la, mas não conseguiam escapar. Tori se movia com 

tremenda velocidade e capturava os paladinos. 

 ‘Os paladinos com os quais eu gastei todo o meu tempo treinando!’ 

 Weed ficou furioso com a cena. Os paladinos que ele criou ao alimentar, consertar 

equipamentos e, para os quais ele abandonou as suas áreas de caça, estavam desamparados em 

frente à Tori. Para piorar a situação, os paladinos que morreram estavam lentamente ascendendo 

a partir do solo como vampiros. 

 Os membros fiéis da igreja eram agora escravos do Lorde Vampiro. 

 Um paladino vampiro! 

 Mesmo sem poderes sagrados, as habilidades deles com as espadas ainda estavam 

intactas. Tori estava aumentando o número de escravos. 

 “Keoheoheong!” 

 Os paladinos começaram a gritar de fadiga. Isso não era uma magia de confusão, mas ao 

invés disso era o plano de Tori. 

 “Mão Cicatrizante!” 

 “Cura!” 

 Felizmente os sacerdotes ainda estavam vivos. Entretanto, permanecia inalterado o fato de 

que os vampiros poderiam lutar infinitamente enquanto seus próprios homens não poderiam. Essa 

era a tática que Tori tinha usado para exaurir e eliminar o primeiro grupo de paladinos e sacerdotes. 

 “Keuhahahahah!” 

                                                           
6 NT = Nota Carlos: Lâmina Tornado. 



 Estas eram as condições ideais para Tori. A sua maldade e beleza distorcida poderiam ser 

claramente sentidas, mas Weed ainda tinha meios para reverter a situação. 

 “Se é assim que vai ser, então nós não podemos evitar! Sacerdotes, parem o tratamento das 

unidades amigas e ataquem-no”. 

 A partir desse momento, a situação foi revertida. Usando a alta vitalidade dos paladinos para 

parar Tori, os sacerdotes lançaram seus feitiços de cura sobre o vampiro, os quais eram mortais 

para qualquer vampiro! Já que os sacerdotes concentraram seus ataques em Tori, os paladinos 

tiveram que usar seus próprios feitiços de cura para recuperar as suas vidas. 

 “Kuehah!”, Tori gritou. 

 Tori matou mais alguns paladinos, mas a sua vida caiu gradualmente. Ele estava caindo sob 

os contínuos ataques dos sacerdotes. Com baixa vida, Tori começou a procurar por comida. 

Naquele momento, Tori capturou um paladino e usou as suas habilidades de vampiro.  

 Weed estava procurando uma brecha. Não importa quão poderoso fosse, todos os monstros 

tinham uma fraqueza. Sem mencionar que os vampiros tinham a maior fraqueza: seus corpos 

estavam completamente desprotegidos. 

 “Sculpting Blade7!” 

 A espada de Weed estava coberta por uma luz azul clara, um espectro colorido! 

 Na maioria das vezes, uma habilidade com a espada tinha um tom de luz vermelha ou preta. 

Entretanto, como um escultor, a habilidade intermediária de Weed emitia uma luz azul borrada. 

 “Sword of Kaiser8!” 

 A espada de Weed reuniu energia a partir de seu corpo e, em seguida, ele voou para frente 

e perfurou o paladino e o Tori juntos. 

 Weed usou o paladino para pegar o vampiro! 

 Já que Tori não viu Weed atrás do paladino, a espada penetrou diretamente no coração do 

vampiro! 

 *Ting* 

 

Um golpe fatal foi dado! 

As habilidades vampíricas de Tori foram removidas. 

 

 A fraqueza dos vampiros era o coração! Já que ele foi apunhalado no coração com a espada, 

tal ato foi como se uma estaca tivesse atravessado o coração. Além disso, o atributo sagrado da 

Espada de Agatha dava o dobro de dano em mortos-vivos e Tori sofreu um golpe gravemente fatal. 

 A Espada de Kaiser era a última técnica do conjunto da Espada Imperial Sem Forma. Ela 

era a habilidade de Weed que consumia mais mana e estamina. No entanto, o dano total ao reunir 

toda a mana de Weed em um único ataque foi enorme. Tori tinha se tornado fraco a partir da enorme 

quantidade de dano sofrido, mas como um monstro de nível elevado, ele não morreu. 

 “Puto…” 

 Jogando para o lado o paladino morto, Tori pegou Weed com ambas as mãos. 

 “No lugar dele, eu comerei você. Kueahak!”  

 Tori rugiu enquanto abria a sua boca. 

 No momento em que as presas brilhantes e afiadas se aproximaram da sua nuca, Weed 

olhou para ele e abriu a boca para soltar a sua respiração. 

                                                           
7 NT = Nota barafael: Lâmina de Esculpir. 
8 NT = Nota Carlos: Espada de Kaiser. 



 “Woowaak! Que cheiro podre de alho!” 

 “Eu ouvi dizer que você gosta de arte, isso é verdade?” 

 “Eu te matarei!” 

 Tori o perseguiu assim que Weed se virou e correu. Ele apreciava a sensação de lutar contra 

monstros significativamente mais fortes. Todavia, o inimigo era muito forte para lutar no um contra 

um.  

 A mana de Weed estava esgotada, então ele não podia sequer usar a habilidade Sculpting 

Blade. Comparado com Tori, cujo dano foi cortado pela metade, um simples ataque seria muito 

arriscado para Weed. 

 “Me curem! Paladinos, matem-no!” 

 Weed estava sob o tratamento constante de Alveron enquanto fugia, tendo a sua resistência 

e vida restauradas. Tori estava sendo constantemente atacado pelos sacerdotes e estava 

lentamente morrendo. Como esperado de um monstro de nível 400, ele foi capaz de passar e matar 

alguns paladinos, mas sob a magia fortemente concentrada, ele caiu no chão e morreu. 

 Os paladinos que tinham sido transformados em vampiros por Tori pararam de se mover. 

Quando Tori morreu, a magia que estava controlando o espírito deles foi liberada. Nenhum dos 

sacerdotes morreu na batalha, mas 178 paladinos, mais da metade deles, perderam a vida. 

 ‘É uma pena’ 

 Weed pensou tristemente. Ele tinha esgotado a sua mana e estava desapontado, pois não 

tinha dado o golpe final em Tori com as suas próprias mãos. Com a vasta experiência dada por um 

monstro de nível 400, ele teria conseguido pelo menos 4-5 níveis. 

 Quando Tori morreu ele deixou cair uma coroa e um colar. Weed pegou os dois itens. A 

coroa de Fargo era pesada 

 *Ting* 

 

Item: O tesouro da Igreja de Freya, a ‘Coroa de Fargo’ foi recuperada! 

 

 “Identificar!” 

 

Coroa de Fargo: 

Um dos três tesouros sagrados da Deusa Freya. 

A coroa é um símbolo de autoridade. Ela dá a firme convicção de governar sobre os outros e 
concede o poder de governar o exército da Igreja. 

Com a Coroa de Fargo o exército será absolutamente leal. 

Durabilidade: 2.000/2.000 

Restrições: 

Um trabalho relacionado com a classe dos clérigos e que seja 
reconhecido pela Igreja de Freya. 

800 pontos de Liderança. 

1.200 pontos de Fé. 

Opções Quando Equipado: 

Levanta a moral dos soldados. 

Os soldados não se rendem ao inimigo. 

+150 pontos de Força. 

+150 pontos de Agilidade. 

+150 pontos de Estamina. 

+50 pontos em todos os outros atributos. 



+500 pontos de Fama. 

 

 Esse era de fato um tesouro sagrado da Igreja de Freya. Weed admirou e, em seguida, uma 

janela de mensagem apareceu. 

 *Ting* 

 

Por observar um objeto bonito, o atributo Arte aumentou! 

O atributo Arte aumentou em 20 pontos (+20 ART). 

 

 A Coroa de Fargo estava adornada com joias brilhantes e tinha sido feita com um artesanato 

requintado e com elegância. A luz que brilhava das joias tinha uma beleza incomparável e esse 

sentimento foi transmitido à Weed. 

 “Agora o colar…” 

 “Identificar!” 

 

Colar Preto de Vida: 

Este colar foi criado a partir de itens antigos de magia negra e imbuído com um poder 
desconhecido. O lorde dos mortos-vivos, Balkan, fez este item para os seus subordinados. 

Durabilidade: 50/50 

Restrição: Desconhecida. 

Opção Quando Equipado: Desconhecida. 

 

 “Whoa!”  

 Weed exclamou. 

 Se seu palpite estava certo, este item era capaz de convocar Tori para lutar, mas como o 

Death Knight Van Hawk, ele precisava convencê-lo primeiro. 

 ‘Melhor mantê-lo guardado por ora’. 

 Weed guardou o Colar Negro de Vida em um canto de sua mochila. Já que Tori morreu, o 

Castelo Negro começou a mudar e feixes de luz vazaram através das janelas bloqueadas. As 

paredes e o chão deteriorados foram iluminados pela luz, mudando a atmosfera. Era como se os 

dias de esplendor do passado estivessem retornando. 

 “A luz divina remove o poder de restrição que liga e distorce a liberdade”. 

 A estátua da menina da aldeia finalmente voltou ao normal e os moradores de Morata vieram 

dar seus agradecimentos. 

 “Obrigado, obrigado! Agora nós poderemos viver em paz”. 

 *Ting* 

 

Missão Concluída: A Maldição sobre a Província de Morata. 



Todos os moradores petrificados da Aldeia de Morata foram libertados e, apesar de que 

ainda será difícil, eles não desistirão da esperança. Os negócios têxteis da Província de 

Morata começarão a se reconstruir. 

 

Fama aumentou em 900 pontos (+900 de Fama). 

A sua amizade com os residentes de Morata aumentou em 25 pontos. 

 

Você subiu de nível! 

Você subiu de nível! 

Você subiu de nível! 

Você subiu de nível! 

Você subiu de nível! 

Você subiu de nível! 

Você subiu de nível! 

Você subiu de nível! 

 

 Ao concluir uma missão de grau dificuldade ‘B’ ele subiu um total de 8 níveis. 

 Em seguida, os aldeões dispuseram algo envolto em um pano. 

 “Aqui, na ausência de uma recompensa, por favor, pegue esses presentes insignificantes!” 

 *Ting* 

 

Você recebeu: 

Item: 100 pedaços de Pano Prismático Soberano. 

Item: 200 pedaços de Couro de Cervo Superior.  

 

 Para a habilidade de alfaiataria, o Pano Prismático era um material de primeira classe na 

confecção roupas. O pano era lustroso com luz e cores e o couro era um grande material para 

roupas de camurça. 

 “O que fazer com essas coisas? Eu irei mantê-las por ora e ver o que posso fazer com elas 

mais tarde...” 

 Weed empilhou cuidadosamente os panos prismáticos um em cima do outro dentro de sua 

mochila. 

 A missão em Morata tinha sido concluída. Quando Weed foi para o portal de teletransporte, 

os paladinos disseram: 

 “Por favor, transmita ao Sumo Sacerdote esta mensagem. A cidade está impotente para 

deter os monstros e nós decidimos ficar aqui para manter a ordem nesta cidade. Nós ficaremos aqui 

e manteremos o exército das trevas de Balkan longe”. 

 Os paladinos e sacerdotes ficaram para trás. Weed e Alveron voltaram para o portal de 

teletransporte e os sacerdotes da Igreja se reuniram na caverna. 

 “Salvador, um oráculo adivinhou que você resolveu com segurança a missão. O Sumo 

Sacerdote está esperando. Por favor, entre no portal”. 



 “Sim”. 

 Weed e Alveron foram até o portal de teletransporte e, com uma luz deslumbrante, logo eles 

desapareceram. 
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