Volume 3
CAPÍTULO 9 - A Grande Escultura
Os vampiros patrulhavam a área em intervalos regulares, o que era um pouco lamentável.
Weed estava descansando perto de uma estátua.
Prato principal de pássaro com castanha. Ele comeu o prato feito com ovos de Avian e Fruits
of Heaven1.
Weed poderia cuidar de um vampiro sozinho e o Death Knight também poderia lutar sozinho
contra um.
“Kyaah!”
“Van Hawk, seu traidor!”, gritou o vampiro contra qual Van Hawk estava batalhando.
“Eu apenas sigo os comandos do mestre”.
A batalha feroz foi resolvida depois que ele se esquivou algumas vezes e Weed matou os
dois vampiros.
Weed sentou-se novamente sem ter nada para dizer.
“Dispersar maldição”.
A missão de Alveron era esperar na estátua pelos vampiros e usar os feitiços em sequência.
“Divine Light2, por favor dissipe as restrições da liberdade deles a partir do poder que está
distorcendo a sua forma”.
Uma luz desceu a partir do céu e cobriu a estátua. A superfície enegrecida da estátua
derreteu, como quando se está lavando tinta. Dentro da estátua havia paladinos vestindo armaduras
com a estampa da Igreja de Freya.
“Morram, vampiros!”
Os paladinos o viram empunhando a espada de luz, bem como a presença de Alveron e
disseram:
“Eu não sinto o menor espírito maligno vindo de você. Você é da Igreja?”
“Oh, irmão paladino! Nós viemos para resgatar a todos. Venha conosco e logo o sofrimento
terminará”.
Alveron e os paladinos explodiram em uma cena melodramática.
Os paladinos voltaram para a caverna e comeram como se estivessem possuídos. Eles
começaram a implorar por comida para Weed.
Weed colocou a comida em uma tigela pequena. Depois que eles comeram, os paladinos
tinham uma expressão apologética enquanto estendiam a mão com a tigela.
“Muito obrigado”.
“Não há de que. Há ainda um restinho, então comam um pouco mais”.
Os paladinos entregaram as suas tigelas para Weed.
A quota de comida deles foi colocada na tigela e, em seguida, Weed as deu para os
paladinos. Os paladinos engoliram em seco as suas salivas, visto que a forme era o melhor tempero
de todos.
Eles nunca tinham provado uma comida melhor que a de Weed. Isso foi tudo graças às
habilidades culinárias e de artesanato, que estavam no nível intermediário e criavam um sabor sutil
e um cheiro atraente.
“Como nós podemos comer enquanto Weed morre fome? Eu não posso”.
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“Esta comida nos foi dada pela Deusa. Não há maneira de que eu pudesse comer tudo isso
sozinho”.
Weed não mentiu de qualquer modo. Na verdade, comer apenas um pouco de comida de
alto nível era suficiente para preencher o nível de saciedade.
Ele deliberadamente deu a quota da comida deles em pequenas tigelas. Os paladinos não
podiam sequer começar a imaginar o significado letal e sofisticado de tal ato e continuaram a aceitar
a tigela com gratidão. Eles aceitariam a tigela e as palavras de gratidão que seriam pronunciadas
enquanto eles comiam.
Alveron estava usando a habilidade de Meditação e Weed tirou uma faca de esculpir.
*Crunch*3
Enquanto os paladinos comiam, eles assistiram Weed trabalhar com suas mãos para criar
uma bela escultura, a qual possuía a forma de um paladino combatendo o mal.
“Você é muito talentoso. A escultura é muito bonita”.
“É meu hobby”, Weed respondeu.
A Ordem da Deusa Freya pregava sobre beleza e abundância. Por essa razão, o nível de
intimidade de Weed com os paladinos da Igreja era muito alto desde o começo.
Escultores! A profissão que pregava amar a arte e a beleza.
Cozinheiros! A comida deliciosa feita por eles era um símbolo de abundância.
Weed não era reconhecido por outras pessoas, mas os paladinos da Igreja o respeitariam.
“Todos, vamos orar”.
Depois de caçar e comer, Weed inclinou a sua cabeça para frente e orou para a Deusa
Freya4.
“Obrigado pela abundância de comida e por nos dar a sua bênção. Por favor, continue a
proteger a paz do continente contra o mal...”
Alveron foi criado com o hábito de orar e rezar aumentava a intimidade com os sacerdotes
e paladinos.
Semelhante aos soldados do Reino de Rosenheim, os paladinos estavam por toda parte.
Ao todo, 159 paladinos e 38 sacerdotes foram transformados em pedra, mas onde quer que
houvesse um paladino petrificado, certamente haveria guardas vampiros.
“Primeiro de tudo, há uma necessidade de aumentarmos a nossa força unida”.
Weed persuadiu os paladinos com tal lógica.
A Província de Morata transbordava com muitos lobos e monstros malignos e eles podiam
caçar milhares de monstros em Morata. Contudo, às vezes eles resgatavam paladinos rebeldes.
“Agora não é o momento de fazer isso! Nós deveríamos estar procurando por nossos irmãos
que estão sofrendo em vez de fazer isso!”
Ocasionalmente os paladinos apanhariam as suas espadas e tentariam atacar a aldeia. Essa
atitude destemida contra o mal era o que os tornava cavaleiros.
O clã vampiro True Blood5!
Para os paladinos, eles eram certamente o inimigo.
Weed os bloqueou desesperadamente. Se ele os deixasse voltar para a aldeia agora, quais
eram as chances de que eles se tornariam vítimas dos vampiros novamente?
“Eles ainda devem estar vivos e nós temos que permanecer esperançosos. Todavia, se
qualquer um de nós for derrotado, então nós sofreremos para sempre a zombaria dos vampiros e o
que você supõe que acontecerá com seus irmãos como resultado?”
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Weed persuadiu os paladinos enquanto caçavam. Foi frustrante, mas os paladinos tinham
que concordar com Weed.
Weed precisava de dinheiro e em Royal Road ele poderia negociar a moeda do jogo por
dinheiro da vida real. Ele podia obter bons equipamentos para vender, já que não havia mais
ninguém em Morata, ou poderia comercializar os itens que ninguém pudesse dar um lance.
Não foi fácil vir a esta região, então quem encontraria esses itens? Além disso, ele não sabia
se poderia concluir a missão por conta própria. Desta forma, a conclusão era aumentar o poder
deles. No entanto, ele não se esqueceu dos efeitos das esculturas.
“Não use madeira. Pedra é um bom material para aumentar a proficiência da habilidade”.
Weed estava tentando encontrar uma pedra de tamanho adequado. Entretanto, nas
montanhas cobertas de neve não era fácil encontrar as pedras certas. Além disso, já que ele tinha
que ficar imóvel a fim de esculpir, o vento frio poderia deixá-lo doente. Muito tempo era necessário
para fazer uma escultura.
“Um monte de pedras, seria possível fazer uma escultura usando isso?”
Weed estava profundamente imerso com o que fazer sobre a escultura.
“Não tem que ser rocha, qualquer outro objeto duro estaria bom...”
Weed olhou através da aldeia e para as montanhas. Era um mundo coberto de neve, sendo
que o chão estava coberto de blocos de gelo.
“Gelo! Uma escultura feita de gelo!”
Uma escultura feita de gelo seria o melhor material a ser usado. Ele poderia ser
simplesmente cortado e estava prontamente disponível. Além disso, o gelo era perfeito para o frio
do Norte, já que ele não derreteria.
Desde então, Weed e os paladinos fizeram uma pausa para cortar gelo. Com sua faca de
esculpir, Weed criou grandes pedaços de gelo e logo ele começou a cortá-los para fazer uma
escultura.
Weed e os bravos paladinos lutaram contra os vampiros e a presença deles foi “esculpida”
na Província de Morata.
Weed começou a pensar em ideias para o tema da estátua. É claro, o modelo ainda era
Seoyoon e ele não tinha outra escolha já que nunca tinha visto qualquer pessoa mais bonita.
Ele tinha aprendido que as estatísticas artísticas e a habilidade Sculpture Mastery6
aumentavam dependendo do significado por trás da escultura.
De modo geral, em uma cidade ou castelo, uma escultura de um objeto grande era mais
benéfica do que uma escultura de uma mulher. No mundo, existiam inúmeras obras-primas de
mulheres e a escultura mais difícil de se fazer era a de uma linda mulher.
A estátua na Aldeia Baran foi capaz de trazer sorrisos sutis nos rostos das pessoas, mas tal
coisa criaria uma atmosfera estranha na Província de Morata e, portanto, era necessária outra coisa.
Uma aparência fria, uma escultura feita com um exterior de gelo frio. O rosto era o mesmo
de quando Weed viu Seoyoon e ele tentou replicar a primeira escultura que tinha feito. A escultura
estava quase completa, mas ela emanava uma sensação estranha.
‘É por causa dos materiais?’
Como a escultura era feita de gelo, ela parecia vulnerável e fraca.
‘Se não funcionar e um produto falho emergir...’
Weed se opôs veementemente à ideia de fracasso.
Falha!
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O fracasso era um aspecto doloroso para um escultor. Um escultor de renome receberia
uma grande queda na fama, pois um escultor tinha que ter a paixão para criar uma obra e isso era
ainda mais difícil.
‘Então eu deveria desistir?’
Se ele desistisse agora, ele teria a sua fama ligeiramente danificada e a escultura tornar-seia uma inesquecível peça abandonada.
Weed usou todos os seus poderes de observação a fim de retratar Seoyoon na escultura.
‘Um sentimento forte e frio... uma assassina! Sim, olhos vívidos e repletos de ódio e
desconfiança em relação a outras pessoas’.
Conforme se lembrava ele continuava a esculpir.
Weed começou a mudar as roupas da escultura de Seoyoon para uma armadura, uma Full
Plate Armor7.
Na escultura estava uma placa de aço que cobria todo o corpo, dando-lhe uma aparência
intensa. O modelo para a armadura era baseado naquelas que os paladinos usavam.
Alguém se preocuparia com o fato de parecer estranho, mas a armadura se adaptou muito
bem a Seoyoon.
Finalmente, Weed tentou esculpir calmamente os olhos a fim de concluir a peça.
‘Não preste atenção ao que a janela diz. Eu concluirei os olhos e a escultura não se tornará
um fracasso’.
Uma frieza inacreditável, o fascínio de uma assassina brutal. Weed podia sentir as emoções
da escultura nos olhos dela. Todavia, os olhos na estátua pareciam ser próprios dela, eles eram
olhos claros e inocentes.
‘Os materiais... isso aconteceu por causa dos materiais. Weed estúpido! Você tinha que
compreender o gelo ao invés de descartá-lo’, Weed suspirou.
Quando a estátua foi terminada, já tinha passado do meio-dia e o sol refletia e brilhava
intensamente. Os raios de sol caíram sistematicamente sobre a beleza da escultura e ela estava
brilhando em numerosas cores cintilantes. Parecia como se a luz fosse se enrolar ao redor das
pessoas próximas à escultura.
A luz mudou a estátua.
*Ting*

Beleza do Gelo:
Você concluiu a 'Beleza do Gelo', uma obra-prima!
Nas terras frias e desoladas do Norte, os sentimentos das pessoas e da terra permitiram o
nascimento desta estátua de beleza. Viajantes azarados que caem em dificuldades e problemas
visitarão este pequeno oásis e aqui os viajantes poderão receber um doce descanso.
Um grau incrivelmente alto de perfeição e beleza! Um artista criou uma beleza com uma atmosfera
misteriosa de gelo, uma obra merecedora de louvor.
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Valor Artístico:

750 pontos.

Efeitos Especiais:

Regeneração de Vida e Mana aumentada em 17% durante o
dia.
Resistência especial contra magia do tipo gelo.
+40% de resistência ao frio.
+3% de chance de refletir um ataque inimigo.
+30% de aumento no atributo Carisma.

NT = Nota barafael: armadura de chapa de corpo inteiro.

Estes efeitos não se acumulam com os de outras estátuas.
Número de Obras-Primas criadas:

1

*Ting*

Subiu de nível: Sculpture Mastery (Nível intermediário 5 | 0%)
As esculturas ficam mais detalhadas e delicadas.

Subiu de Nível: Artesanato (Nível intermediário 7 | 0%)
A capacidade de usar ferramentas manuais aumentou em mais 5% e várias outras
habilidades serão afetadas por essa habilidade.

Fama aumentou em 320 pontos (+320 FAMA).
Arte aumentou em 45 pontos (+45 ART).
Resistência aumentou em 4 pontos (+4 RES).
Perseverança aumentou em 3 pontos (+3 PER).
Sorte aumentou em 40 pontos (+40 SOR).

*Trembling*8
Os paladinos tinham pegado um resfriado, assim como Weed. Depois de terem ficado
expostos à terra desolada, eles não voltaram para a caverna até a noite. A temperatura caiu e o
nível de gelo e neve na Província de Morata aumentou e os ventos ficaram mais fortes.
Os climas polares têm temperaturas mais baixas e ventos fortes. Neve e pedaços de gelo
caíam a partir de nevascas cruéis e tempestades de gelo e os inúmeros pedaços de gelo que caíram
criavam uma bela paisagem quando emparelhados ao lado do céu. Esta ocorrência era uma das
quatro misteriosas maravilhas do norte do continente.
Royal Road tinha criado um ambiente fantástico e muitas pessoas que o visitavam ficavam
maravilhadas mais do que com qualquer filme que já foi feito.
O solo coberto de neve no Norte se estendia quase infinitamente. Neve e gelo varreriam
sobre o chão em tempestades de neve. Todavia, apenas um pequeno número de pessoas visitou
tal lugar!
Muitos costumam provar a morte no meio da neve durante uma nevasca. Suas mãos e pés
endureceriam e o frio penetraria em seus corpos até que eles fossem congelados.
Weed apreciava a dor, já que ela aumentava o seu atributo de Resistência9, mesmo que não
fosse o que as pessoas normalmente fariam, pois o corpo congelaria imediatamente e seu exterior
seria deixado como uma concha congelada, deixado para morrer miseravelmente.
Todos os anos as terras do Norte estavam sujeitas a mais de 30 tempestades de neve e
nevascas. Weed queria chamar isso de uma maldição de Deus, enquanto o frio cortante penetrava
profundamente em sua pele!
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À noite, a temperatura caía e tornava-se ainda mais frio. Fora da caverna havia uma
gigantesca tempestade de neve e o gelo caía perigosamente no meio da noite, de modo que eles
foram forçados a interromper a caça.
A maioria dos paladinos sofria com os resfriados.
“Ohh, se eu soubesse que isso teria acontecido, então eu teria aprendido a habilidade de
costura…”
Weed estava tremendo de frio dentro da caverna, mas não se arrependia.
Eles tinham acumulado um monte de pilhagem. A partir da caça nas áreas circundantes,
eles conseguiram recolher pilhagem e entre tais itens havia couro de lobo, o qual poderia ser
transformado em roupas grossas para superar o frio se você tivesse a habilidade de costura.
Contudo, Weed não tinha tal habilidade e foi finalmente forçado a lutar contra o frio por conta própria.
*Crackle*10
A fogueira estava queimando.
Eles tinham obtido madeira das montanhas durante o dia, de modo que à noite eles poderiam
acender uma fogueira. No entanto, o vento frio a partir da entrava da caverna deixou entrar uma
quantidade desastrosa de ar. Eles não iriam morrer, mas estavam congelando.
“Ah-choo!”
Mesmo com um resfriado, Weed conseguiu sobreviver.
A habilidade culinária foi útil, visto que comer guisado quente conseguia aumentar a
resistência contra o frio e aquecia o corpo.
Quando o gelo e o vento cessaram, Weed e os paladinos saíram da caverna mais uma vez.
A escultura ‘Beleza do Gelo’ ainda estava em pé mesmo depois da tempestade, ela tinha
lutado uma dura batalha contra a natureza e foi danificada, mas não completamente quebrada.
*Ting*

A benção da escultura ‘Beleza do Gelo’ está agora em vigor.

Graças a isso, eles foram capazes de resistir melhor ao frio, mas isso concedia apenas uma
resistência de 20% ao frio.
Weed pegou a faca de esculpir e caminhou até a ‘Beleza do Gelo’.
‘Será que funcionará?’
“Reparar!”
Ele removeu os pedaços extras de gelo sobre a escultura e preencheu com gelo em outros
pontos menores. Onde quer que estivesse quebrado ele anexava novos pedaços de gelo. Logo, a
escultura voltou à sua aparência original.
“Então a habilidade também pode reparar estátuas…”
Weed tinha aprendido outra informação. Informações sobre classes não eram tornadas
públicas e a maioria das profissões tinha que tomar suas próprias decisões para descobrir
informações mais precisas.
‘Talvez… talvez seja possível aqui!’
Weed coçou a sua cabeça enquanto pensava e desconectou.
Lee Hyun percorreu através de websites. Ele estava à procura principalmente de lendas do
ártico ou sobre monstros que vivem em climas frios.
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Ele estava procurando por informações, pois fazer esculturas também elevava a sua
habilidade e copiar a forma de um monstro não era difícil. Contudo, isso não era uma grande
conquista.
‘Eu não posso continuar fazendo esculturas de monstros. Agora elas não dão nem 2% de
aumento na habilidade’.
Sculpture Mastery e Artesanato eram habilidades que requeriam um adicional de 20% de
proficiência em cada nível. Portanto, era muito difícil aumentar o nível das habilidades.
As habilidades intermediárias não eram tão diferentes daquelas de nível iniciante, mas agora
elas exigiam um certo nível de inspiração. A habilidade não aumentaria simplesmente fazendo
esculturas das coisas ao seu redor.
O estágio avançado exigia 50% mais treinamento do que o estágio intermediário para as
habilidades de produção.
Olhando além de suas capacidades, as classes de produção eram muito mais difíceis do
que as classes baseadas em combate.
‘Eu deveria fazer algo grande para obter mais valor artístico. Isso provavelmente também
aumentará muito mais a proficiência...’
Então Lee Hyun acessou um website que estava associado a Continent of Magic.
Dragões eram classificados como os monstros derradeiros em um continente de fantasia.
Lee Hyun tinha caçado alguns dragões no jogo Continent of Magic. Poderosos e com ataques
mágicos vibrantes. Ataques incríveis de sopro e uma defesa colossal.
Lee Hyun tinha atingido o nível mais alto no Continent of Magic, mas precisou usar alguns
truques ou nunca teria se atrevido a enfrentar um dragão.
Daqueles dragões, havia um Dragão de Gelo! Um dragão de mais de 150 metros que era
capaz de um poderoso sopro de gelo.
Ele lembrou-se da vez em que caçou um.
‘A cauda… sim e, em seguida, anexar a cabeça. Então eu tenho que começar pelos pés e ir
subindo construindo o corpo’.
Weed reconectou e começou a cortar pedaços de gelo.
Como foi imediatamente após uma tempestade, havia uma abundância de gelo ao redor. O
gelo empilhado em volta era maior do que uma casa média. Andando por aí na neve, as pessoas
teriam gelo empilhado até seus peitos.
“Eu teria morrido se não houvesse nenhum lugar para me esconder da tempestade de neve”.
Congelado pelo frio ou morto por um amontoado de gelo! Na tempestade, a morte viria de
um dos dois jeitos. A única cidade no Norte estava na vizinhança de uma grande montanha e se ela
não pudesse evitar a neve nas montanhas, a aldeia não existiria. Contudo, a cidade do Norte era
assustadora.
“No passado, o robusto poder militar do Reino do Norte foi forçado a ficar mais forte ou então
ele não teria sido capaz de viver em tal meio ambiente”.
“Weed pegou pedaços de gelo a partir da área circundante, fez um esboço grosseiro e depois
empilhou gelo no topo. Os blocos de gelo começaram a ser empilhados em camadas uns em cima
dos outros”.
‘Um pouco de cada vez...’
Weed e os paladinos tinham voltado a partir da caça aos lobos e os blocos de gelo que
estavam empilhados agora estavam firmemente solidificados. Não havia necessidade de blocos
individuais, mas apenas conectar todos eles.
Weed com os paladinos criou uma enorme montanha de gelo. Um pedaço de gelo grande o
suficiente para ser uma montanha!
A pilha de gelo era muito alta e continuava a aumentar cada vez mais.

*Hwiyiiiing – kureureureung!*
A tempestade de neve começou novamente e gelo foi empilhado acima da gigante pilha de
gelo. Weed continuou acumulando a neve por mais duas tempestades de gelo e logo havia uma
montanha feita inteiramente de gelo.
A vontade dos humanos e o poder da natureza! Os dois trabalharam juntos para alcançar o
impossível.
“Daqui em diante é minha vez”.
Weed disse enquanto sacava a faca de esculpir de Zahab.
Esculpindo o gelo.
Weed tinha criado a ‘Beleza do Gelo’ com suas mãos e sofreu através do processo. A estátua
da ‘Beleza do Gelo’ foi uma peça que exigiu detalhes finos e se ele colocasse tantos detalhes em
uma escultura desse tamanho, então levaria um ano para terminar e ele não dispunha desse tempo.
Weed cortava drasticamente e às vezes acrescentava gelo, de modo que a escultura
gradualmente começou a ser desvendada e agora era possível esculpir.
Um bônus da habilidade Sculpture Mastery no nível intermediário era os supostos efeitos
especiais ao esculpir.
Weed tinha que prestar atenção para não cair da montanha de gelo. Desta forma, ele
conectou um pedaço de corda ao topo da escultura, de modo que ficou muito parecido com escalar.
*Tak tak tak!*
Pedaços e mais pedaços de gelos estavam sendo cortados pela faca e caíram. Eles caíram
no chão e quebraram. Neste momento, Weed olhou para baixo para ver a parte inferior da escultura.
“Ohhh…”
Cair significava a sua morte. Esse medo foi suprimido enquanto ele trabalhava na escultura.
No entanto, se pendurar em um lugar alto no frio congelante não era fácil. Ventos fortes soprariam
e a corda em que ele estava pendurado se deslocaria, de modo que ele não poderia se mover.
Weed terminou o seu primeiro objetivo na escultura, que era o torso. A parte central dela era
um tronco gigante do tamanho de uma montanha. A circunferência do tronco era maior do que
extraordinários 100 metros de comprimento.
Agora era a hora da cauda e das pernas. As pernas foram deformadas para serem muito
pequenas. Contudo, elas eram grossas o suficiente para sustentar uma montanha de gelo.
Pernas curtas e grossas!
Uma longa cauda estava pendurada no tronco. O comprimento da cauda em si era de
dezenas de metros.
A última parte foi a cabeça. Ela saltava corajosamente do corpo com um pescoço comprido,
com a boca aberta amplamente e o com seu rosto olhando para o lado. A sua boca lembrava a de
um crocodilo, com longos bigodes que se estendiam a partir de seu rosto. Por fim, seus olhos eram
ferozes e repletos de poder.
No momento em que Weed terminou a escultura ela foi envolvida em luz.
*Ting*

Dragão de Gelo:
Você concluiu a estátua 'Dragão de Gelo', uma obra-prima.
A paixão artística e o grande sucesso muitas vezes impressionam os jovens, mas às vezes eles são
impressionados com as coisas das quais eles não estão conscientes.
Um sucesso feito através do poder da natureza!
Na região Norte vive o dragão de coração puro que detesta o mal. O dragão age como um santo
que mantém a ordem da terra.

Valor Artístico:

2.500 pontos.
+30% de velocidade de recuperação da Vida e Mana durante
o dia.
+70% de resistência ao frio.
+40% de resistência mágica.
+35% de aumento na Vida máxima.
Estes efeitos não se acumulam com os de outras estátuas.
A bênção do Dragão foi ativada!

Efeitos Especiais:

A intimidação do Dragão degrada os atributos de todos os
monstros nas áreas próximas ao Dragão de Gelo.
Os monstros não podem se aproximar do Dragão de Gelo.
Os efeitos não se sobrepõem aos de outras esculturas.
Número de Grandes Esculturas
feitas:

1

Número de Obras-Primas criadas:

2

O Dragão de Gelo foi adicionado às Maravilhas do Norte.
Se no futuro for outorgada vida ao Dragão de Gelo, então à Weed será dada a
propriedade do Dragão de Gelo e ele lhe será leal.
Todos os atributos foram aumentados em 1 ponto por ter feito uma Grande Escultura.

*Ting*

Subiu de Nível: Sculpture Mastery (Nível intermediário 6 | 0%)
As esculturas ficam mais delicadas e detalhadas.

Subiu de Nível: Artesanato (Nível intermediário nível 8 | 0%)
A habilidade usando ferramentas manuais aumentou em mais 5% e várias áreas serão
afetadas por essa habilidade.

Fama aumentou em 850 pontos (+850 FAMA).
Arte aumentou em 64 pontos (+64 ART).
Resistência aumentou em 49 pontos (+ 49 RES).
Perseverança aumentou em 10 pontos (+16 PER).
Todos os atributos cresceram em 12 pontos.

Weed não imaginava que ele seria capaz de usar pedaços de gelo para fazer um monstro.
A estátua do Dragão de Gelo!

Em comparação ao monstro real, o Dragão de Gelo parecia perfeitamente o mesmo. Usar
gelo como material para o Dragão de Gelo foi a melhor escolha.
Atrevendo-se a usar materiais dos quais outras estruturas nunca nem sonhariam. Isso fez
dela uma obra de arte.
A regeneração de Vida e Mana foi aumentada em 30%. Isso significava que a taxa de
duração da caçada seria 30% maior. O aumento na resistência ao frio reduzia o maior obstáculo no
Norte, o que também o ajudaria.
Resistência à magia, aumento da vida máxima, além do aumento nos atributos! Tudo isso,
junto com suas habilidades de combate fizeram as chances de sobrevivência deles aumentarem
enormemente.
Se Alveron ou os paladinos morressem, em seguida, a missão acabaria, de modo que Weed
tinha que apoiá-los. Embora Weed saísse ao redor para caçar e resgatar os paladinos, o Death
Knight Van Hawk também o acompanhou.
“Eu nunca aprovarei alguém como você!”
As queixas explícitas dos paladinos em direção ao Death Knight foram reveladas. Era muito
difícil para os seguidores da fé aceitarem Van Hawk, o qual tinha sido um servo de Balkan.
Weed ficou ao lado do Death Knight para resolver o problema.
“Você quer dizer o Death Knight? Esta é a razão de seu propósito”.
Weed espancou o Death Knight. Depois de morrer pateticamente na frente dos paladinos, a
convocação dele foi cancelada. Um tempo depois que o Death Knight morria, o Colar Carmesim de
Vida se tornaria carmesim novamente e ele poderia ser convocado mais uma vez.
“Cães de Caça”.
“Nós podemos fazer isso”.
Os paladinos avançaram na tarefa de derrubar os monstros.
‘Realmente fortes’.
Weed assentiu com a cabeça.
Quando ele caçou no Reino de Rosenheim, ele conduziu os recrutas usando seu arco e
espada contra os goblins, bem como usou armadilhas. Todavia, os paladinos poderiam negligenciar
aquelas coisas, pois seus ataques eram baseados no poder divino e esmagavam os ossos dos
monstros.
Weed brandiu sua espada contra os mortos-vivos para coletar experiência. 20% da
experiência era dada ao Death Knight, mas em comparação à Lavias ele foi capaz de coletar pontos
de experiência muito melhor aqui.
Caçar era muito mais seguro e sustentável com a ajuda de Alveron. Em poucos meses11,
Weed conseguiu que os paladinos atingissem o nível 220 e eles se tornaram semelhantes aos
vampiros True Blood, que possuíam níveis acima de 270. Era um desempenho digno de lágrimas.
Se não fosse pela estátua do Dragão de Gelo, isso teria demorado muito mais tempo e um ou dois
paladinos podiam ter acabado mortos.
“Agora vamos começar a salvar o resto de nossos irmãos”.
***
Os 500 Geomchis praticantes do Dojo.
Todos os praticantes escolheram classes parecidas. Treinar seus corpos e a espada foi a
primeira coisa que eles aprenderam no jogo. Eles eram iniciantes em todo o resto.

11
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“É estranho que comer pão preencha o nível de saciedade”.
“Beber água também alivia a sede”.
“Quando eu digo ‘janela de estatística’, uma janela flutuante inacreditável aparece!”
Esses eram os praticantes!
Vários Geomchi entraram no jogo e comeram o pão inicial e agora estavam passando fome.
Geomchi2 disfarçou o seu rosto enquanto os observava.
“Como é que nenhum de vocês tem qualquer pão sobrando?”
“Nós esperamos um milagre?”
“.....”
Eles não podiam mais receber o pão de cevada e os Geomchis estavam agora sofrendo de
fome e esperando para morrer, mas eles só podiam atingir o espantalho. E então Pale veio.
“Por favor, compre-nos um pouco de pão”.
“Obrigado!”
Os Geomchis fecharam seus olhos enquanto imploravam.
“Nós não somos o tipo de pessoas que imploram aos outros por ajuda. No entanto, como
Weed é meu discípulo, não é natural que eu deveria aceitar a sua ajuda?”
O trabalho não era o que eles esperavam, mas Pale e Surka aceitaram mesmo assim.
500 homens poderosos.
Eles perderam instantaneamente toda a força de caráter conforme apressavam Pale para
que ele comprasse pão, olhando com seus olhos famintos assustadores. Assim, Pale foi e comprou
50 mil pães de cevada.
Para 50 mil pães de cevada, o preço de cada pão de cevada era de 3 moedas de cobre,
então com 1 moeda de prata ele poderia comprar 33 pães e com 1 moeda de ouro poderia comprar
3.300 pedaços de pão.
Romuna, Surka e Irene cresceram com tanto dinheiro que elas nunca testemunharam
pessoas tão lamentáveis como os 500 Geomchis.
De qualquer modo, através da tentativa e erro, os Geomchis terminaram de espancar os
espantalhos no Centro de Treinamento e 4 semanas haviam passado.
Eles realmente não dormiram durante 4 semanas e terminaram de bater no espantalho.
505 pessoas que eram como Weed.
‘Ohh, eu estou tão cansado...’
Honestamente, se eles tivessem feito isso sozinhos eles não teriam concluído. Junto com
Geomchi, muitos dos praticantes e instrutores estavam cansados e queriam se apressar e parar o
treinamento, mas Geomchi declarou que eles não iriam embora até passarem no Centro de
Treinamento para Iniciantes.
Se uma única pessoa não passasse, então os 504 remanescentes teriam que esperar por
essa única pessoa.
“Tal horror...”
Se eles ficassem para trás, então as suas consciências não poderiam suportar isso. Eles
estavam com muito medo de descansar e os praticantes estavam batendo no espantalho como
loucos.
“1.697.239!”
“1.697.240!”
“1.697.241!”
Depois de Geomchi concluir o Centro de Treinamento Iniciante, ele relatou o número de
Geomchis bem-sucedidos. Além de Geomchi, os instrutores e um praticante, eles tinham terminado
seus treinamentos e estavam esperavam os outros 499 Geomchis.

*Ting*

Agilidade aumentou em 1 ponto (+1 AGI).

Finalmente a última parte do Centro de Treinamento foi concluída.
“Mestre, o treinamento foi concluído”.
“Bom esforço”.
“Foi muito difícil”.
Todos os Geomchis se juntaram em um grupo. Eles tinham esperado juntos para passar
pelo Centro de Treinamento Iniciante. O instrutor aproximou-se com um sorriso caloroso e, em
seguida, tirou algumas espadas, uma a uma.
“Isso é dado para aqueles que concluíram o Centro de Treinamento Iniciante. Ela é de
vocês”.
“Eu sei, obrigado”.
Geomchi agradeceu ao instrutor enquanto inspecionava a sua espada.
Seus nomes de usuário eram baseados em um mesmo padrão e estavam na ordem inicial
no dojo. O nome deste Geomchi12 também seguia essa disposição.
O instrutor sorriu calorosamente.
“Vocês têm alguma pergunta? A propósito, neste Centro de Treinamento Iniciante, você é a
522ª pessoa a …”
“Eu não. Eu não preciso da sua ajuda, obrigado”.
Ele tinha ouvido os outros 504 praticantes abordados pelo instrutor dizer a mesma coisa.
Era como se eles não pudessem tirar a voz do instrutor de seus ouvidos.
Os Geomchis estavam esperando que o resto deles terminasse. No entanto, agora o
instrutor disse algo um pouco diferente:
“Já que um grande número de vocês passou por este Centro de Treinamento isso deve
significar que coisas boas aconteceram com este reino. Estou ansioso pelo dia em que vocês se
tornem valentes cavaleiros”.
“Sim, que seja. Eu não me importo, até mais”.
Os Geomchis saíram do Centro de Treinamento. O jogo estava finalmente começando, mas
eles ainda eram novatos.
“Bem, nós precisamos arranjar um emprego, então vamos para a guilda”.
“Mestre, nós podemos ir todos juntos?”
“Eu não vejo nenhuma razão para não virem. Há?”
“Como apropriado do mestre”.
“Mestre, é emocionante que nós possamos inspecionar uma classe”.
Todos os 505 Geomchis caminhavam ao redor pelas ruas, estavam vestidos da mesma
forma e se moviam em uníssono.
“Quem diabos são essas pessoas?”
“Eles estão fazendo alguma apresentação?”
“Olhe para isso. Todos eles estão segurando a mesma espada”.
“Ei, eles são aqueles caras do Centro de Treinamento!”
“São eles?”
12
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“Você quer dizer aquelas pessoas estranhas...?”
Os Geomchis já se tornaram um pouco famosos, mas eles não se importavam. Eles ficaram
ali mergulhados na alegria do jogo pela primeira vez, a emoção enquanto iam até a guilda.
Depois de um tempo, um por um, os Geomchis saíram da guilda com um sorriso.
“Pegar uma raposa?”
“Coletar 300 peles de raposa…”
“Então não é para capturar uma raposa, mas para coletar couro das raposas”.
“Para um estudante formal de um dojo por mais de dois anos? Isso é muito fácil”.
“Ha ha ha, raposas!” Os praticantes riram alto.
Mais Geomchis riram.
“Kkeolkkeolkkeol! Eles estão pensando muito pouco de nós”.
“Mestre, eu não acho que nós temos que fazer isso sozinhos, nós podemos trabalhar juntos
para recolher o couro”.
“Não Geomchi2. Quando você caça você pode ganhar experiência para o seu nível. Além
disso, esta é a nossa primeira missão. Você não quer ver o que você é capaz de fazer?”
“Sim, de fato. Vamos pegar algumas raposas”.
“Ha, eu não esperava que eu usaria primeiro a minha espada contra uma raposa!”
“É uma honra para as raposas”.
As pessoas que estavam ouvindo a conversa dos Geomchis achavam que eles eram
ridículos. Eles pareciam estar vindo de um mundo completamente diferente.
“Vocês têm alguma ideia de quão forte é uma raposa?”
“Eles parecem iniciantes sem emprego…”
“Eu não podia sequer pegar mesmo um guaxinim”.
Os jogadores de baixos níveis ignoravam os Geomchis ainda mais. Eles eram incapazes de
sequer pensar em caçar raposas. Em seus níveis era difícil até caçar guaxinins ou coelhos.
“Assim que eles morrerem, devem recuperar seus sentidos”.
“Eu não acho que havia qualquer missão de guildas em andamento para caçar peles de
raposa. Quando o sol nascer eles estarão na cidade tentando comprar as peles”.
“Eu aposto que haverá uma pilha de cadáveres em frente ao castelo”.
No meio da agitação, Pale e Surka poderiam ser vistos à distância.
“É tão lamentável”.
“Sim, é muito triste”.
“Pobres raposas…”13
“.....”
Eles sabiam algo sobre Weed e os praticantes que os outros não sabiam. Pale e as meninas
tinham um pressentimento do que aconteceria. Os Geomchis construíram seus atributos base.
Todavia, para os outros usuários parecia que eles estavam indo para morrer.
“Oh! Nós deveríamos ir”.
“Vamos ver como isso vai se suceder”.
Geomchi e os praticantes saíram pelo portão leste. Os monstros básicos como raposas,
coelhos, guaxinins e porcos-espinhos estavam brincando lá fora. Eles eram excelentes ao pular e
caçar jogadores iniciantes.
A raposa era um dos monstros que mais se destacava.
“Whoa, ah!”

13
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“Vamos lá!”
Os Geomchis saíram correndo para o campo.
A raposa estava deitada com a cauda na parte frontal de seu corpo, dormindo. Infelizmente
ela foi atropelada por uma espada. Esta foi a primeira luta da raposa contra uma espada e tinha
sido justo um grande número de espadas empunhadas pelos Geomchis!
Com um movimento fluido para evitar os ataques, Geomchi suavemente esfaqueou com a
espada em direção ao abdômen vazio da raposa.
*Ting*

ACERTO CRÍTICO FATAL!

A raposa ficou cinza e morreu.
“O quê? Por que isso foi tão fácil?”
Geomchi murmurou em voz alta. O resto deles que tinham observado o peito do monstro,
viram que isso era verdade.
“Quem matou uma raposa?”
“A raposa deve ter sido ferida. Portanto, ela deve ter morrido no local”.
“Não faz sentido que ela morra tão rápido, procure armadilhas. Isso não parece certo”.
“Eu acho que não! Acho que nós estamos enganados”.
“Isso está certo?”
Contudo, em seguida, veio outra raposa.
Os praticantes evitaram seus ataques tolos e atacam em resposta com as suas espadas.
*Peobeobeok!*
Apenas um ou dois golpes!
Com seus atributos, habilidades e com o aumento de 50% da habilidade Maestria Com
Espada, o dano que eles estavam dando era elevado.
“Oh, isto é divertido!”
“Sim, mas por que a raposa é tão fraca?”
Os Geomchis mataram brutalmente qualquer raposa eles que viram. De esquilos a raposas,
coelhos e guaxinins, eles mataram todos. No fim, ao anoitecer os lobos de nível mais alto saíram.
Os lobos eram duros enquanto revelavam seus dentes afiados e salientes.
Os praticantes tinham assegurado o Castelo de Serabourg e eliminaram todos os monstros.
A multidão só podia abrir a boca em choque ao vê-los.
“Inacreditável!”
“Como eles fizeram isso…?”
Pale só podia assentir com o resultado.
“Bem…”
“Sim, realmente”.
“Eu acho que estou com medo”.
“Irene, por que isso?”
“É como ver mais de 500 pessoas iguais a Weed…”
“.....”

Para os monstros coelhos e lobos, esta era sem dúvida uma era de sofrimento, pois os
praticantes foram levados para longe pela sensação de manejar livremente uma espada e usá-la
para atingir diretamente um monstro.
Então um certo lobo que raramente aparecia surgiu.
*Awoooo!*
O Lobo Prateado rugiu. O seu pelo de cor prata estava fluindo suavemente ao vento, suas
pernas estavam elegantemente estendidas e ele ostentava coxas firmes.
Então Geomchi falou:
“Parece que nós pegamos algo legal”.
“Mestre, este tem itens melhores”.
“É assim mesmo? Ele dá itens melhores?”
“Isso mesmo!”
Geomchi avançou.
*Kaeaeaeng!*
Os lobos deixaram o mundo com um grito de cada vez.
Os Geomchis conduziram um frenesi de matança em frente à Cidadela de Serabourg.
Maestria com a espada e recompensas!
Experiência!
Itens!
Mesmo os praticantes que só haviam usado a espada por alguns anos se tornaram devotos.
A alma deles já não se sentia sufocada e eles poderiam desencadear as suas habilidades de espada
aqui.
Matar monstros, obter experiência e níveis, comer boa comida. Para os praticantes era bom
ser forte e a razão era simples.
‘O espírito é o corpo!’
Eles não queriam ser fracos. Eles queriam lutar contra monstros fortes, obter bons itens e
obter mais dinheiro.
O fato de que os coelhos e lobos derrubavam moedas de cobre era fantástico, visto que isso
significava que eles poderiam comprar pão de cevada e não morreriam de fome.
Eles não podiam parar desde que isso não era suficiente!
“Keuhahahaha!”
“Eu matarei vocês!”
A multidão que os assistia estava animada no começo, mas à medida que isso se arrastou
eles começaram a tremer de medo pelo seu futuro...
***
Graças a Alveron e aos paladinos de nível mais alto, eles eram capazes de lidar com 4 a 5
vampiros ao mesmo tempo. Estes eram geralmente os vampiros que guardavam as estátuas.
As forças formadas por paladinos só atacavam algumas vezes ao dia. Dessa forma, eles
foram capazes de resgatar mais de 30 paladinos. Weed foi capaz de melhorar ainda mais as suas
habilidades culinárias ao alimentar o número crescente de paladinos, mas havia um problema. O
problema não era a culinária, mas os ingredientes.
Assim, eles tinham que começar a caçar para comer. Dezenas de paladinos foram procurar
um bom terreno de caça para conseguir ingredientes alimentares e, posteriormente, eles
precisavam reparar suas armaduras. Contudo, durante todo esse ato de caçar e reparar
equipamentos, Weed teve que negligenciar a elevação de suas habilidades em esculpir.

Diferente de suas notáveis habilidades de combate, ele precisava de mais tempo do que os
outros para ficar mais forte, visto que ele precisava melhorar a sua habilidade de artesanato.
Desta forma, ele precisava subir a sua habilidade em esculpir e várias outras habilidades
tanto quanto fosse possível. Mesmo que ele tivesse boa capacidade de combate, Weed tinha a
vantagem secreta de ser uma classe de apoio.
A melhor coisa que ele podia fazer era apoiar os paladinos nas próximas batalhas.
‘É sorte. Outro fator é que não há limite de tempo…’
A missão para recuperar a Coroa de Fargo e resgatar os paladinos petrificados não tinha
limite de tempo em particular. Talvez porque a pessoa que recebeu a missão não teria tempo para
caçar e por causa da comida.
Havia mais de dezenas de paladinos que você teria que alimentar. Você tinha que vigiar a
quantidade de alimentos que restavam depois de cada luta até que a missão estivesse concluída.
No entanto, Weed estava sempre viajando com seus temperos e habilidades culinárias.
Para ele, todas as coisas na floresta e montanhas eram adequadas para a habilidade
culinária.
Uma grande variedade de materiais. A carne a partir dos monstros poderia ser um bom
material para fazer uma sopa, junto com nozes e ervas. Ele estava familiarizado com a forma como
a geografia desempenhava um papel em sua vida.
Um trabalho de tempo integral. Este era o lugar para exercer o poder das habilidades que
ele tinha aprendido.
O número de paladinos continuou a aumentar, assim como o número de pessoas se
aglomerando na caverna.
A eficácia da estátua do Dragão de Gelo estava se tornando mais aparente. Quanto maior o
número de paladinos, mais evidente era o efeito da estátua sobre o grupo.
Era sempre melhor ter mais pessoas e Weed conduziu tantos paladinos quanto possível
para derrotar os monstros.
*Ting*

Liderança aumentou em 3 pontos (+3 LID).
Carisma aumentou em 2 pontos (+ 2 CAR).

Liderar os paladinos tinha aumentado a sua liderança e carisma por uma quantidade
assustadora até agora. Os atributos dele estavam aumentando ainda mais que o seu nível, mas ele
não reclamou nem um pouco. Ele pensou nisso como um tipo de investimento em elevar os seus
atributos.
A habilidade culinária também estava crescendo muito rapidamente.
Ao usar as coisas diversas a partir da montanha, ele trabalhou duramente com a
experimentação para desenvolver novos pratos enquanto conservava os ingredientes. Graças a
isso, ele foi capaz de criar uma nova receita de mingau usando grama e cascas14. O mingau tinha
um sabor bom graças às habilidades culinárias de Weed.
‘Chegou a uma boa realização’.
Ele tinha usado ingredientes que sobraram para fazer o prato e, ao misturá-los, uma coisa
chocante aconteceu.
Um segredo da habilidade culinária!
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Weed conseguiu resolver um deles. Na verdade, o segredo era muito simples e não era
muito secreto, mas funcionou.
Além disso, rezar junto à Deusa Freya aumentava a intimidade com a Igreja…
*Ting*

Novo Atributo: Fé

Em troca do louvor e devoção à Deus, habilidades especiais serão concedidas por Deus.
Weed criou um atributo que era geralmente exclusivo aos sacerdotes e paladinos.
Era sabido que fé influenciava os poderes mágicos dos deuses. Entretanto, já que Weed
não podia usar magia divina, era um atributo totalmente inútil.
“Abrir janela de estatísticas”.

Janela de Estatísticas:
Nome do Personagem:

Weed

Profissão:

Lendário Escultor do
Luar

Alinhamento:

Neutro

Título:

Nenhum

Nível:

205

Fama:

3.845

Vida:

7.760

Mana:

6.471

Força:

465(+118)

Agilidade:

405(+38)

Vitalidade:

134(+38)

Sabedoria:

136(+48)

Inteligência:

154(+48)

Espírito de Luta:

323(+38)

Resistência:

162(+38)

Perseverança:

379(+38)

Arte:

714(+118)

Carisma:

133(+38)

Liderança:

368(+38)

Sorte:

91(+38)

Fé:

1(+388)

Ataque:

1.069

Defesa:

133

Resistências Mágicas:
Fogo:

10%

Água:

10%

Terra:

20%

Magia Negra:

65%

As estatísticas de Weed eram anormais.

Durante a caça, ele intencionalmente desistiu da experiência a fim de aumentar os seus
atributos. Ele tinha uma maior diversidade de atributos e mais pontos de estatísticas do que um
outro personagem do mesmo nível. Não demorava para um gênio descobrir que ele tinha
aumentado os atributos espírito de luta e perseverança em mais de 300 pontos ao derramar o seu
próprio sangue.
No entanto, isso não era tudo.
Ele tinha alcançado o nível intermediário em várias habilidades, também ganhando pontos
de atributos bônus a partir delas e dos vários tipos diferentes equipamentos que mudavam vários
atributos. Por causa disso, o seu atributo de força, agilidade e perseverança também eram maiores
do que o normal. O atributo fé também havia sido criado agora mesmo. A sua profissão era a de
um escultor do luar e ele tinha maestria intermediária no uso da espada, habilidade de culinária no
nível intermediário e maestria em esculpir também no nível intermediário, tudo adicionado às suas
estatísticas.
Weed estava usando as Luvas Esculpidas Com um Padrão Rosa, a Espada Sagrada de
Agatha e o Anel do Sumo Sacerdote, os quais adicionavam efeitos em seus atributos. Portanto, a
sua fé era um dos maiores atributos, com quase 400 pontos!
Em termos de pontos de atributos, eles eram suficientes para dominar um paladino comum
e, naturalmente, a maioria de seus itens tinham efeitos sobre eles.
Se um atributo não existisse, então ele não afetaria o personagem de qualquer modo.
Todavia, agora que o atributo fé tinha sido criado, Weed estava agora recebendo os efeitos a partir
deste atributo.
‘Não importa como eu olhe para ele, o atributo inútil. Contudo, um dia... pode haver algum
uso para ele no futuro’.
Inesperadamente, depois que o atributo fé foi criado, o olhar dos paladinos e sacerdotes em
direção à Weed mudou. Eles agora seguiam seus comandos imediatamente a até expressavam
admiração algumas vezes.
“Líder, nós inicialmente tínhamos dúvidas sobre a sua liderança, mas a partir de agora nós
seguiremos o seu comando”.
“Você é um companheiro da Igreja!”
“O poder da nossa fé nos guiará!”
Por causa da alta fé de Weed os paladinos agora agiam de forma diferente.
Os paladinos NPCs começavam geralmente com o atributo com 5 pontos e iam aumentando
dependendo do nível deles.
Tendo em vista que eles possuíam uma classe habilidosa com espadas, eles precisavam
distribuir uniformemente os pontos de atributo em resistência, força e agilidade. Além disso, já que
eles eram de uma classe relacionada à magia, eles tinham que colocar pontos de atributo em
sabedoria e conhecimento.
Por fim, já que eles seguiam a fé de Deus, o atributo de fé deles estava em torno de 200 a
300 pontos, mas o atributo de fé de Weed em relação aos paladinos estava próximo de 400 pontos,
graças a seus itens equipados. Nem é necessário dizer que o sacerdote ao longo do tempo
geralmente tinha mais pontos de fé.
Depois de caçar com os paladinos Weed cozinhava comida e reparava o equipamento deles
durante o intervalo, caso contrário eles seriam incapazes de caçar. Eles eram extremamente
viciados em sua comida.
À medida que o tempo passava, logo Weed e os paladinos estavam de pé perto da aldeia
com o gigantesco castelo negro na frente deles e Alveron removeu a maldição a partir dos últimos
paladinos que ainda estavam presos.
“Luz Divina, por favor livre o poder das restrições que se deturpam aqui”.

A luz desceu e dissipou a maldição sobre a estátua.
“Sob os comandos do Sumo Sacerdote, nós estamos aqui para resgatá-los”.
Nessa hora, os paladinos se ajoelharam em frente a Weed para serem informados sobre a
situação.
“A Igreja está aqui para recuperar a Coroa de Fargo e se livrar do clã vampiro True Blood
que ameaça à paz da aldeia”.
“Daqui em diante, eu gostaria de seguir os seus comandos, nobre comandante”.
Os paladinos estavam ansiosos para seguir os comandos de Weed graças ao aumento em
seus atributos de liderança e fé.
Até então ele tinha completamente assegurado a aldeia e a segurança de um total de 159
paladinos e 39 sacerdotes. Havia um total de 199 pessoas, incluindo Weed e Alveron.
O gigantesco Castelo Negro parecia esmagador perto deles. Bardos sem dúvida cantariam
contos a respeito do seu horror.
Corvos circundavam ameaçadoramente o edifício e os paladinos tremeram.
“Um total de cinco andares huh…”
Weed contou enquanto olhava para o castelo.
As janelas improvisadas tinham cortinas cobrindo-as e havia barricadas de madeira no
exterior.
“Ok, eu enfrentarei esse desafio”.
Weed levou os paladinos e sacerdotes para dentro do castelo.
*Kureureureung!*
Ele simultaneamente empurrou ambas as portas e elas se abriram instantaneamente.
“.....”
Weed deu um passo para trás calmamente.
“Vamos avançar! Em nome da Deusa nós extrairemos os vampiros True Blood e
libertaremos a Província de Morata!”
“Woowaah!”
Os paladinos e sacerdotes rugiram atrás dele.
Weed e os paladinos entraram no interior do edifício e, em seguida, a porta se fechou
sozinha, como se nunca tivesse acontecido nada.
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