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CAPÍTULO 1 - Planícies do Desespero 

 

 “Essa pessoa é estranha. Por que ele está pulando por aí desse jeito?” 

 “Parece que ele é louco”. 

 “Venha, vamos embora”. 

 Essa figura era evitada e temida pelas pessoas de Somren, a Cidade da Liberdade. Isso 

porque ele parecia o tipo de pessoa que causaria problemas se você chegasse perto.  

 Essa pessoa na verdade era Weed. Ele estava pulando para cima e para baixo em fúria. 

 “Aaargh!” 

 Ele até mesmo soltou um grito. Com o seu comportamento alucinado, todo mundo se 

distanciou de seu sofrimento. Por sorte, a cena ocorreu perto do templo da Igreja de Freya.  

 Se ele agisse desta forma no meio da rua, alguém teria filmado e, inevitavelmente, a cena 

acabaria em um website. 

 “Uwaaah!” 

 No fim, Weed até mesmo explodiu em lágrimas!  

 ‘Eu joguei fora a oportunidade de ouro!’ 

 Ele havia saído da região de Morata através do portal de teletransporte e chegou na Cidade 

Libre de Somren. No momento em que ele emergiu a partir do portal, um pensamento passou 

através de sua cabeça.  

 ‘Eu não serei mais capaz de aproveitar os efeitos da estátua de Bingryong ou da Beleza de 

Gelo, isso é uma pena’. 

 Elas eram as esculturas que tinham levado mais de um mês para ele fazer. A estátua de 

Bingryong possuía um tamanho incrível, ela era de uma grandiosidade esmagadora e as suas várias 

opções também eram realmente incríveis.  

 Graças as opções ligadas à escultura, a caçada de Weed realmente acelerou mais do que 

50%. 

 ‘Então por que diabos eu não as trouxe comigo?’ 

 A estátua de Bingryong era muito grande para se trazer. Todavia, ele deveria ter trazido, de 

alguma forma, a estátua ‘A Beleza de Gelo’ com ele. 

 Se ele tentasse vender a Beleza de Gelo, estátua a qual aumenta a velocidade de 

recuperação de vida e mana, as pessoas teriam feito uma fila para compra-la. 

 Como o material era o gelo, a estátua derreteria com a passagem do tempo, mas se uma 

magia com propriedades de preservação de gelo fosse usada, o aspecto da escultura poderia ser 

mantido. 

 Como as opções ligadas à escultura poderiam ser acumuladas com os efeitos a partir de 

braceletes ou anéis, ou até mesmo com os efeitos a partir de outros itens, ninguém seria capaz de 

estimar quanto de dinheiro ele poderia ter recebido se a Beleza de Gelo tivesse sido vendida. 

 ‘*Soluço*... é em razão de eu ser muito legal, ingênuo e uma pessoa gentil que essa tragédia 

ocorreu’.  

 Embora ele continuasse a se lamentar enquanto pulava para cima e para baixo em fúria, já 

era tarde demais 

 Uma pessoa legal e agradável... Weed via isso como sendo não diferente de um tolo. 

 Alguém que era descaradamente desonesto, desprezível e desonroso, mas rico. Este tipo 

de vida não seria a qual você deveria verdadeiramente almejar? 



 ‘Ainda não é muito tarde. De agora em diante, você precisa ser mais duro, Weed. Embora 

seja injusto que nós tivemos que nos tornar um escultor, se nós ignorarmos todas as vantagens de 

ser escultor, nós não sobreviveremos’. 

 Weed reafirmou o seu objetivo de vida. 

 Ele havia retornado para a Igreja de Freya junto de Alveron e todos os sacerdotes, os quais 

até agora tinham estado observando o comportamento louco de Weed. 

 Alguns estavam franzindo a testa e outros tinham expressões assustadas. Desse modo, eles 

não estavam até mesmo se afastando lentamente? Assim, até os NPCs estavam evitando Weed. 

 “Ahem”. 

 Weed ajeitou suas roupas e retornou à sua aparência habitual de um aventureiro em busca 

da punição do mal em uma missão justa. 

 “Então…vamos ir e encontrar o Sumo Sacerdote”. 

 Logo depois, Weed se dirigiu em direção ao Sumo Sacerdote junto com os outros 

sacerdotes. O Sumo Sacerdote estava à espera de sua visita. 

 Dessa vez ele não precisou fazer uma oferenda como da última vez e ele foi capaz de se 

encontrar com o Sumo sacerdote diretamente. Weed ficou satisfeito com essa pequena diferença. 

 Embora houvesse um aumento no dinheiro que ele ganhou, se ele não gerenciasse o 

dinheiro que ele gastava, ele nunca se tornaria uma pessoa rica. Weed carregava em suas mãos 

uma coroa cravada com joias brancas. 

 “Aqui está a Coroa de Fargo que eu encontrei e recuperei”. 

 “Ooh! Eu sou verdadeiramente grato. Ao retornar o Graal de Helain e a Coroa de Fargo para 

nós dessa maneira, você é o salvador da igreja”. 

 

Localize e Devolva a Coroa de Fargo: 

A missão ‘Localize e Devolva a Coroa de Fargo’ foi concluída. 

A última relíquia perdida pela Igreja de Freya, a Coroa de Fargo, tinha estado com os vampiros na 
região de Morata. 

O clã de vampiros True Blood, liderado pelo Lorde Vampiro Tori. Enquanto esperavam pelo retorno 
da Legião Imortal conduzida pelo mago das trevas Balkan Demoph, eles chegaram e tomaram o 

controle da região de Morata. 

Para Balkan, que contaminou o continente com sua maldade, a eliminação do clã de vampiros True 
Blood, seria um golpe doloroso. 

Como a Coroa de Fargo era um símbolo da divina autoridade e grandiosidade, ela era um item que 
tinha que ser restabelecido ao prestígio da igreja. 

 

Fama aumentou em 1.200 pontos. 

 

A sua amizade com a Igreja de Freya alcançou 31 pontos. 

 

A notoriedade da Igreja de Freya subiu em 2.200 pontos. A notoriedade da igreja pode 

ser verificada na janela de atributos religiosos. 

 



Notoriedade da Igreja de Freya: 4.612 pontos. 

A notoriedade com as organizações religiosas aumenta ao combater o mal ou ao 

concluir missões relevantes. 

 

Seu nível subiu. 

Seu nível subiu. 

Seu nível subiu. 

Seu nível subiu. 

Seu nível subiu. 

Seu nível subiu. 

Seu nível subiu. 

Seu nível subiu. 

Seu nível subiu. 

 

 Como compensação por resolver uma missão de grau de dificuldade ‘B’, o nível de Weed 

subiu 9 vezes. 

 ‘Esse foi um belo de um serviço’. 

 No nível atual de Weed, seria difícil aumentar tantos níveis de uma única vez dessa maneira 

ao derrotar um monstro.  

 Contudo, para encontrar a Coroa de Fargo ele teve que passar por meses de dificuldades, 

de modo que esses resultados não tinham sido fáceis de serem obtidos. 

 O Sumo Sacerdote, em seguida, deu a ele 30 poções repletas com um líquido branco e 

vermelho. 

 “Esse é um presente que a nossa igreja está concedendo para você. Isso é água benta e 

poções de regeneração de vida da melhor qualidade”. 

 “Por que tudo isso…” 

 “Embora isso não seja muito, por favor aceite. Elas poderiam ser úteis se você as usar em 

uma emergência”. 

 “Muito obrigado”. 

 Weed guardou as poções. Como o preço das poções era muito caro, até agora Weed nunca 

as havia comprado.  

 Se você não fosse alguém trabalhando como um pirata ou bandido como o quarteto Dwichigi, 

era razoavelmente difícil fazer de poções. Isso ocorria porque se seu nível aumentasse, a sua vida 

e vitalidade cresceriam e você precisaria comprar uma poção mais cara e de melhor desempenho 

para corresponder a esse acréscimo. 

 Então, havia apenas algumas pessoas que caçavam enquanto se utilizavam de poções, mas 

se você tivesse poções, elas poderiam verdadeiramente se tornarem de grande ajuda durante 

situações de emergência. Devido a essa razão, todo mundo acondicionava algumas poções. 

 “Além disso, aqui está o equipamento concedido aos heróis”. 

 Incluindo a Espada de Agatha, Weed recebeu uma vez mais o mesmo conjunto de itens que 

lhe tinha sido dado pela recuperação do Graal de Helain. 

 ‘Essas devem ser as recompensas dadas quando você devolve alguma relíquia perdida. 

Isso me garantirá algum dinheiro’. 



 “Além disso, esse é um item que estava no cofre de tesouros da nossa igreja. Como não 

havia ninguém que pudesse usá-lo, ele estava apenas acumulando poeira. Felizmente, como a sua 

profissão é a de um escultor, seria bom se você pegasse isso”. 

 

Você encontrou um cinto de couro desconhecido. 

 

 Quando você adquire um item desconhecido, a primeira tarefa que precisa ser feita é a 

identificação do item. 

 Independentemente se o item está amaldiçoado ou se já pertence a alguém, se o 

desempenho dele for inferior, o item não teria utilidade de qualquer maneira. 

 “Identificar”. 

 

Cinto de Couro de um Wyvern Vermelho do Daycram: 

Nascido de uma criatura que vagava livremente no céu, esse cinto é feito de couro de Wyvern. Os 
Wyverns vermelhos são criaturas extremamente raras, de modo que a sua existência é duvidosa. 

Usando um cinto feito de couro vermelho de Wyvern fará de você o sujeito das atenções dos 
aventureiros. 

O cinto é elástico, de modo que ele não rasgará facilmente e se ajustará bem. Embora seja pesado, 
ele pode ser colocado através das calças e vestirá firmemente através da cintura. Parece que ele é 

capaz de carregar ferramentas para esculpir. 

O mestre escultor Daycram esculpiu diretamente a seção central do cinto com uma gravura de uma 
cabeça de Wyvern. 

Durabilidade: 60/60 

Defesa: 22 

Restrição: Nível 150. 

Opções Quando Equipado: 

+15 pontos de Carisma. 

+10 pontos de Força. 

+30 pontos de Agilidade. 

+7% de melhora na habilidade em esculpir. 

Se você fizer esculturas enquanto usa o cinto, ele lhe permite 
adquirir um adicional de 5 pontos de fama. 

 

 Weed ficou em silêncio por um momento. 

 Ele esperava receber um item especial por resolver uma missão de grau dificuldade ‘B’, mas 

ele não esperava receber o cinto do Daycram. 

 Obviamente, o desempenho do item não era tão bom. Para um item desse tipo, que 

aumentava a defesa e os atributos, não era como se você não pudesse encontrar outros parecidos.  

 Todavia, nenhum dos outros itens era o cinto do Daycram, um dos 5 mestres escultores que 

tinha vivido no continente! O cinto dele caiu nas mãos de Weed. 

 ‘Eu acabei de ganhar 900.000 won (NT = Nota barafael: U$ 720,00 – cotação de janeiro de 

2017)’. 

 O conjunto de equipamentos de Daycram. O capacete e as ferramentas de esculpir dele 

tinham aparecido em um site de leilão outrora e as opções dos itens que melhoravam as habilidades 

em esculpir eram inúteis para as pessoas normais. 



 Como a profissão de escultor já estava se tornando extinta, o item normalmente não teria 

sido negociado, porém o capacete foi vendido por 800.000 won (NT = Nota barafael: U$ 640,00 – 

cotação de janeiro de 2017) e as ferramentas de esculpir por 1.100.000 won (NT = Nota barafael: 

U$ 880,00 – cotação de janeiro de 2017). Eles foram comprados por pessoas que colecionavam 

itens raros. 

 Os itens que ele havia encontrado e devolvido para o Sumo Sacerdote, primeiro o Graal de 

Helain e depois a Coroa de Fargo, eram verdadeiramente raros, além da imaginação. 

 “Nós, a Igreja, queremos mostrar a nossa gratidão, de que temos a dívida de uma vida inteira 

de agradecimentos sinceros para com você, herói. Onde quer que você esteja, você terá a bênção 

da Deusa Freya. Se você for ferido ou amaldiçoado, venha e nos encontre a qualquer horário. Nós 

o trataremos sem nenhum custo. Além disso, eu agirei para tornar este portal de teletransporte da 

Igreja disponível para você a qualquer hora”. 

 “Muito obrigado”. 

 O Sumo Sacerdote soltou um grande suspiro. O comportamento dele demonstrava que ele 

estava em sérios problemas. 

 “As três relíquias da igreja tinham finalmente retornado. Com a recuperação da nossa 

completa autoridade, força e poder divino, os nossos paladinos e sacerdotes agora serão capazes 

de exercer suas forças originais e plenas. A Legião Imortal liderada por Balkan Demoph está 

escondida nas planícies estéreis do Norte e estão aumentando suas forças. Todavia, de acordo 

com a última mensagem enviada pelos paladinos que foram enviados para realizar o 

reconhecimento, eles não precisam dos monstros que eles recrutaram, pois já estão bem fortes”. 

 A Legião Imortal liderada por Balkan Demoph era assustadora pois cada um deles era um 

monstro morto-vivo nominado (NT = Nota barafael: monstros nominados são monstros mais fortes, 

como um minion ou boss). 

 Aqueles que foram mortos em batalha e que não eram enterrados pelo inimigo voltavam 

como seguidores. Havia paladinos que exibiam poderes de magia negra e sacerdotes que usavam 

as bênçãos dos demônios. 

 Sempre que a Legião Imortal lutava, as suas forças aumentavam. 

 ”Notícias foram ouvidas de que Balkan Demoph foi ressuscitado e, ao mesmo tempo, foi 

observado que se aceleraram os movimentos a partir dos necromantes adoradores do demônio. 

Esses necromantes, os quais pesquisam magias com a utilização de sangue fresco e ódio, podem 

ser ditos serem as sementes do mal. Disseram-me que eles estão preparando algo nas Planícies 

do Desespero”. 

 Ding! 

 

Os exilados vivendo nas Planícies do Desespero: 

Os necromantes liderados por Balkan Demoph acreditam no demônio Belzebu. 

É desconhecido o porquê dos necromantes, os quais obstinadamente pesquisam os princípios da 
utilização da mana, construíram um templo para a adoração de Belzebu. 

Os Elfos Negros e aqueles exilados que foram expulsos de todos os reinos durante a era do caos, 
agora vivem nas Planícies do Desespero. 

Alguns dos necromantes que estavam no templo foram para as Planícies do Desespero. Encontre e 
os elimine, se você for para o templo do Reino de Rosenheim, você pode obter informações sobre 

eles e suas tropas de suporte. 

Nível de Dificuldade: B 

Restrições da Missão: 
A falha diminuirá a sua notoriedade com a Igreja de Freya 

para 0 pontos. 



-3.000 pontos de Fama. 

Recompensa da Missão: Desconhecida. 

 

 Weed sentiu como se fosse soltar um suspiro. Era uma missão de grau de dificuldade ‘B’ 

novamente. 

 ‘Por outro lado, não é uma coisa boa que não haja limite de tempo?’ 

 As Planícies do Desespero era uma área ao longo do Nordeste do Reino de Rosenheim. 

Localizada na fronteira entre o Reino de Bertran com o Reino de Rosenheim, ela era uma área onde 

monstros perigosos nasciam o tempo inteiro. 

 Entretanto, esse era só o começo das Planícies do Desespero. 

 Em um mapa que tinha sido encontrado em algum lugar e um dado momento e que tinha 

sido chamado de ‘Mapa do Continente de Versalhes’, as Planícies do Desespero foram desenhadas 

com uma extensão muito maior do que até mesmo o Reino de Aidern, o reino mais poderoso do 

continente. 

 “Aqueles necromantes que se opõem à divina providência serão eliminados”. 

 

Você recebeu uma missão. 

 

 “Obrigado, herói!” 

 A cara do Sumo Sacerdote estava preenchida com uma grande felicidade. Uma vez que a 

história havia terminado, o Sumo Sacerdote não mais responderia a Weed. Assim, Weed saiu 

lentamente da igreja. 

 

*** 

 

 Após treinar pelas redondezas dos vilarejos, Mapan estava no meio do caminho para 

retornar à Somren, a Cidade da Liberdade. Em seu ouvido, ele ouviu a voz de alguém que ele não 

tinha sido capaz de encontrar por um longo tempo. 

 

Weed: Sr. Mapan. 

Mapan: 
Sim? Oh, Sr. Weed! Eu sabia que você definitivamente 

morreria. Onde você está agora? 

Weed: 
O trabalho ocorreu bem. Venha para a frente da Igreja de 

Freya. 

Mapan: Sim, eu estou indo agora mesmo. 

 

 Mapan realmente correu como o vento, tão rápido que não levou sequer 10 minutos. Esse 

era o retorno de Weed que tinha partido após receber uma missão de grau de dificuldade ‘B’! Ele 

chegou no lugar depois de sair direto do mercado sem nem mesmo embalar as suas mercadorias. 

Mapan também estava acompanhado de uma linda mulher. 

 É claro, Mapan queria perguntar sobre as atividades de Weed, só que ele estava pensando 

que isso não seria educado, então ele primeiro apresentou Weed para a sua colega. 



 “Esse é o Sr. Weed e essa é a Srta. Hwaryeong”. 

 “Prazer em te conhecer. Eu me chamo Weed”. 

 “Bom dia. Eu ouvi muita coisa sobre você”. 

 Durante o tempo em que Mapan havia conhecido ela, eles tinham viajado juntos e a classe 

dela havia sido de grande ajuda. 

 “Sr. Weed, não fique alarmado, mas a classe da Srta. Hwaryeong aqui é a de uma 

dançarina”. 

 “Dançarina?” 

 Hwaryeong falou com uma risada alegre: 

 “Você pode ver isso como uma classe da mesma categoria de um bardo, com dança ao 

invés de música. Nós podemos incrementar as capacidades de nossos aliados e comprometer 

nossos inimigos”. 

 “Então é assim, deve ser difícil para você”. 

 “Nem um pouco! É tão legal e eu também apreciou dançar”. 

 A especialidade de Hwaryeong era confundir os inimigos. Quando ela começa a dançar, os 

monstros perdem seu espírito de luta e caem em um estado de confusão. Você poderia até mesmo 

olhar para ela como uma das classes secretas.  

 Ela podia até mesmo confundir monstros muito mais fortes do que o seu próprio nível, que 

estava no 175, mas em tais casos o consumo de mana aumentava. Era a mesma coisa quando ela 

tentava confundir uma grande quantidade de monstros ao mesmo tempo. Além disso, se ela os 

atacasse enquanto estivesse dançando, os monstros sairiam do estado de confusão. 

 Ela só podia empunhar um simples estilete em uma das mãos e seu ataque e defesa eram 

deficientes, de modo que era impossível para ela caçar sozinha. A classe tinha seus pontos fortes, 

mas, por outro lado, ela também possuía sérias desvantagens. 

 Em todo caso, até agora, sempre que monstros eram encontrados, Hwaryeong os confundia 

enquanto Mapan dirigia a carroça, enquanto eles escapavam rapidamente. 

 ‘Um escultor, um mercador e uma dançarina… isso só fica cada vez melhor’. 

 Uma lenda era transmitida em Royal Road. Era sobre essas classes de produção e outras 

classes pouco comuns, as classes que as pessoas evitavam! 

 Ao se manterem juntas e combinarem seus pontos fortes, elas eram capazes de maximizar 

suas capacidades individuais e o grupo mais forte nascia. 

 Era uma lenda sobre como eles podiam capturar e derrotar monstros e, antes do grupo se 

desfazer, eles foram capazes de mostrar o uso otimizado de suas habilidades. É claro, isso ocorreu 

durante a fase inicial de Royal Road e a origem da lenda era desconhecida. 

 ‘Esses devem ser apenas rumores sem fundamento’. 

 A maior parte da caçada consistia principalmente no uso do sistema de combate. É fácil 

encontrar uma pessoa e criar um grupo e, com isto, a velocidade com a qual os monstros são 

caçados aumenta significativamente. Todavia, para aqueles que são fracos e inúteis em combate, 

a sua presença na batalha é aquela que exige que os outros tomem conta, de modo que não há 

nenhuma razão particular para convidar essas classes para entrarem nos grupos. Assim, tais 

classes não são sequer convidadas em primeiro lugar. 

 “Gasp!” (NT = Nota barafael: suspiro) 

 Mapan subitamente respirou fundo. Ele se aproximou de Weed e sussurrou para ele: 

 “Desde que eu sofri por meio do Lion Roar (NT = Nota barafael: Rugido de Leão) do Sr. 

Weed, eu senti verdadeiramente que poderia aguentar e me acostumar com o aspecto de qualquer 

outra pessoa em batalha...” 

 “E então?” 



 “Você sabe qual é o tipo de dança que a Srta. Hwaryeong apresenta para os monstros?” 

 “Qual é?” 

 “A Bubi Bubi…” (NT = Nota barafael: Bubi Bubi significa, basicamente, tocar ou esfregar 

duas coisas uma contra a outra e ficou conhecido na música pop coreana, após uma série de artistas 

aparecerem com o termo – https://youtu.be/ZWn8rfnk0J8?t=658) 

 “Gulp”. (NT = Nota barafael: som de engolida a seco) 

 Essa dançarina, se ela encontrar um Orc ou um Ogro, ela na realidade se aproximaria deles 

e dançaria Bubi Bubi!  

 As bochechas de Hwaryeong ficaram coradas em uma cor pêssego. 

 “Eu outrora costumava a frequentar casas noturnas… agora eu gosto de dançar tanto que 

não consigo parar”. 

 “.....” 

 “Oh, sim!” 

 Havia algo que Mapan realmente queria perguntar: 

 “Mas onde você esteve nesses últimos 3 meses? Você conseguiu concluir a missão?” 

 Weed riu alegremente. 

 “Você saberá em breve”. 

 “Hã?” 

 

*** 

 

 Isso começou primeiro em Somren, a Cidade da Liberdade... 

 

“Você sabe sobre o aventureiro chamado Weed? Dessa vez ele concluiu um grande feito. 

A Coroa de Fargo!! A coroa que foi perdida pela Igreja de Freya, ela atualmente foi 

encontrada e devolvida”. 

 

“O clã dos vampiros True Blood é dito ser uma força importante do mago das trevas 

Balkan. O bravo homem chamado Weed, famoso por sua devoção e dom artístico, é dito 

ter derrotado eles”. 

 

“Você também sabe sobre o famoso Weed, certo?” 

 

 Ao mesmo tempo, todos os NPCs nos mercados, cocheiras e aqueles presentes nas 

pousadas ou guilda de mercenários começaram a contar histórias sobre Weed. Depois de um 

tempo, todos os NPCs do Reino Unido da Britânia começaram a contar histórias também. 

 

“Algo grande apareceu em Somren, a Cidade da Liberdade, é dito que o aventureiro 

chamado Weed concluiu um grande pedido da Igreja de Freya”.  

 

https://youtu.be/ZWn8rfnk0J8?t=658


“A pessoa chamada Weed…” 

 

“Weed tem…” 

 

 E, em seguida, a história chegou até o Reino de Rosenheim! 

 

“Você conhece o Weed que veio do nosso reino? Que, você não conhece? Se é assim, 

ouça com atenção...” 

 

 Não era incomum até mesmo os NPCs dos Reinos de Thor, Harpan e Pallmore contarem 

histórias sobre Weed. 

 

*** 

 

 Após sair de sua cápsula, Lee Hyun logou em um site de leilões de itens. Ele verificava 

sempre que logava e hoje também tinha chegado um e-mail da União dos Dark Gamers (NT = Nota 

barafael: Jogadores Sombrios). 

 Ding! 

 

Você foi convidado para a União dos Dark Gamers. 

Para prevenir o vazamento de informações, este e-mail é enviado apenas para um 

pequeno número de pessoas selecionadas. Para mais informações, nós gostaríamos de 

conversar com você pessoalmente. 

No Continente de Versalhes ou na vida real, não importa qual, qualquer um está bom, 

pois a nossa União dos Dark Gamers pode existir em qualquer lugar enquanto haja a 

escuridão. Sem quaisquer obrigações, nós gostaríamos de encontrar e conversar com 

você.  

Dessa maneira, você será capaz alcançar uma compreensão sobre a nossa união e o que 

nós fazermos nela. Você pode participar das conversas e, se você sentir a necessidade de 

manter contato com outros, você pode até mesmo encontrar um bom parceiro. 

 

 Lee Hyun ignorou o e-mail e começou a escrever uma postagem no site de leilões. 

 Entre os itens que ele adquiriu, aqueles que podiam ser vendidos por dinheiro real 

precisavam ser vendidos imediatamente, pois com o passar do tempo os preços de mercado em 

Royal Road diminuiriam ligeiramente. 

 Essa é uma consequência inevitável devido ao aumento do número das ofertas à medida 

que um maior número de usuários experiente aumentava. Entretanto, visto que a demanda 

semelhantemente aumentava, esse não era um grande problema sobre o qual se preocupar. 

 Os equipamentos dos vampiros que haviam sido conquistados na área de Morata ainda não 

tinham alcançado o prazo final do leilão. Até agora, os preços tinham alcançado entre 100.000 won 



(NT = Nota barafael: U$ 80,00 – cotação de janeiro de 2017) a 400.000 won (NT = Nota barafael: 

U$ 320,00 – cotação de janeiro de 2017). 

 “Esse valor está bom. Quando o maior lance for feito, ele deve atingir o preço alvo”. 

 Lee Hyun entrou em um leilão aberto e, em seguida, registrou os itens para serem vendidos. 

As prioridades eram dois dos itens que ele havia recebido do Sumo Sacerdote da Igreja de Freya. 

 “A Espada de Agatha ou o Anel do Sumo Sacerdote serão capazes de alcançar um preço 

razoavelmente elevado”. 

 Há um preço de mercado para itens comuns. Todavia, para itens tais como aqueles que são 

difíceis de se obter, os preços variam amplamente dependendo da pessoa que quer compra-los. 

 Se você encontrar uma pessoa que realmente precisasse do item, ele poderia ser vendido 

por um preço caro, mas se você não encontrar esse tipo de pessoa, você pode não receber um 

preço razoável. 

 “Será bom se o item vender bem...” 

 Lee Hyun enviou a postagem de um leilão para o website e foi dormir. 

 Durante a noite, uma grande agitação foi criada no site de leilões.  

 

“É ele! Ele postou algo!” 

 

“Não há ninguém além dele com uma classificação Triplo Diamante. O ID que ele usou 

para postar é o mesmo também”. 

 

“É o Weed! Weed realmente está vendendo itens de Royal Road”. 

 

“Essa realmente é uma grande notícia!” 

 

 Quando a sua conta do Continent of Magic foi vendida, Weed já havia se tornado uma 

celebridade. Através da conta do Weed, a CTS Mídia havia feito várias transmissões no jogo 

Continent of Magic. 

 Atualmente, mesmo aqueles não interessados em jogos, não havia ninguém que não 

conhecesse Weed, cujo ID pertencia a Lee Hyun no site de negociação de itens. 

 Isso é algo que os usuários definitivamente lembravam. Até agora, Weed tinha vendido um 

ou dois itens, mas, entre aqueles, nenhum item realmente bom tinha sido vendido. 

 Os equipamentos dos Death Knights não eram muito populares na ocasião e não havia 

muitas pessoas que precisavam de capas de vampiros, botas ou luvas. Então os itens não 

receberão qualquer atenção. 

 

“Espada Sagrada de Agatha, Luvas Esculpidas Com um Padrão Rosa, Anel do Sumo 

Sacerdote! Esses são os equipamentos usados pelos paladinos da Igreja de Freya”. 

 



 As luvas tinham sido esculpidas com rosas e estavam apenas no nível de um item incomum, 

então o preço de mercado não era elevado. 

 Entretanto, a Espada de Agatha, que era usada pelos paladinos da Igreja de Freya era um 

dos itens mais populares. O limite de nível do item era baixo e o ataque era alto. 

 Você poderia até mesmo usar uma bênção sagrada 5 vezes ao dia com ela, por isso a 

espada era um item popular, preferido por qualquer classe que empunhava espadas. 

 Alguém havia visto a lista dos itens que Lee Hyun tinha enviado e, depois de um pouco de 

pesquisa, tinha escrito esta postagem, a qual rapidamente se espalhou através da internet.  

 

“Weed do Continent of Magic está jogando Royal Road! Weed colocou em um site de 

leilões equipamentos de paladinos da Igreja de Freya!”  

 

 Imediatamente, muitas pessoas escreveram postagens no leilão. 

 

“Weed realmente se tornou parte da Igreja de Freya?” 

 

“Poderia ele ter se tornado um paladino?” 

 

“Ao longo de todo o continente, o número de pessoas que se tornaram paladinos como 

parte de uma instituição religiosa ainda não chegou a 100. Se tornar um cavaleiro de 

algum reino ou um lorde é fácil, mas é dito que para se tornar um paladino de alguma 

igreja você tem que superar uma situação extremamente difícil...” 

 

“É realmente o Sr. Weed. Ele também é impressionante em Royal Road”. 

 

 As pessoas que fizeram comentários na postagem do leilão estavam conversando entre eles 

mesmos. Diversão e surpresa podia ser vista neles pelo fato de que Weed estava jogando Royal 

Road. 

 Aqueles do Continent of Magic e aqueles que tinham ouvido histórias sobre o caótico Weed 

na internet haviam se reunido. Contudo, várias pessoas revelaram uma sincera decepção.  

 

“Se for o Weed do Continent of Magic, então pelo menos para nós que jogamos o jogo, 

ele era uma presença legendária”. 

 

“Isso mesmo. Era como se nada fosse impossível para ele. Ele caçaria e conquistaria 

terrenos de caça perigosos. Nos terrenos de caça que Weed varria, não sobraria um 

único monstro sequer. Para nós que lembramos de suas pegadas...” 



 

“Ele era uma pessoa que sempre ficava sozinha e isso era tudo o que ele precisava. Para 

aquele conquistador se tornar um paladino da Igreja de Freya... isso está abaixo das 

minhas expectativas”. 

 

“Ele que possuía a solidão e a força absoluta e que se tornou, de certa maneira, um 

objeto de admiração. Agora a atenção estará focada sobre ele. Embora ele tenha 

alcançado a maior posição em um jogo diferente, ele simplesmente se tornará uma 

pessoa ligeiramente mais forte em Royal Road?” 

 

“Um ano se passou desde a primeira vez que Royal Road apareceu. Para ele estar 

começando agora é irracional. Qualquer coisa vindo a partir dele será chata”. 

 

“Ver o nome de Weed me deixou feliz, mas não há necessidade de existir algo como um 

ídolo aqui”. 

 

 As pessoas mostraram as suas opiniões controversas nos comentários. Para aquele 

conhecido como Weed, a figura que se tornou um símbolo dos jogos, as pessoas estavam divididas 

entre aqueles que parabenizavam Weed por ter se tornado um paladino da Igreja de Freya e aqueles 

que estavam desapontados pelo fato de que, embora ele estivesse um pouco forte, ele não tinha a 

sua força absoluta de outrora. 

 Naturalmente, enquanto isso estava acontecendo, a atenção foi afastada da postagem do 

leilão. Abaixo das atenções dos observadores, o preço dos itens que Lee Hyun tinha colocado para 

leiloar estavam subindo bem lentamente. 

 Nesse meio tempo, alguém apareceu. Ele urgentemente postou uma única linha. 

 

“Eu acabei de deslogar de Royal Road”. 

 

 Esse tipo de postagem incitou uma forte oposição habitual. 

 

“Quem perguntou?” (NT = Nota barafael: kkkkkk, parece que os coreanos não são muito 

diferentes dos brasileiros)  

 

“Ninguém se importa sobre o fato de que você deslogou ou não”. 

 

 Dentro de um momento, esses comentaristas cínicos seguiram um atrás do outro e, em 

seguida, a pessoa que tinha enviado a postagem escreveu novamente uma postagem mais: 



 

“No espaço de tempo dentro do Continente de Versalhes, cerca de 5 horas atrás, os NPCs 

de Royal Road começaram a contar histórias relacionadas à Weed ao mesmo tempo. Os 

NPCs através do continente estão alardeando sobre o conto da aventura de Weed ao 

derrotar o clã de vampiros True Blood, o qual desempenhava um importante papel na 

Legião Imortal do Mago das Trevas Balkan Demoph.  

Além disso, ele devolveu a relíquia sagrada à Igreja de Freya. Eu também era um usuário 

no jogo Continent of Magic e ouvi a conversa de que o Sr. Weed havia colocado o 

conjunto de equipamentos de paladinos para venda e vinha aqui esperando confirmar 

isso. Então esta foi realmente uma coisa feita pelo Sr. Weed. Eu estou repleto de 

admiração”.  

 

“O que você disse? A Legião Imortal de Balkan?” 

 

“Essa não é dita ser uma das forças mais fortes do Royal Road?” 

 

“Além disso, se for o clã de vampiros True Blood, esse é um grupo com indivíduos cujos 

níveis estão acima de 270. O líder deles é o Lorde Vampiro Tori e ele está acima do nível 

400...” 

 

“Eu estou sem palavras! Eu simplesmente não posso acreditar nisso”. 

 

 As pessoas estavam desconfiadas e tentaram ignorar a postagem. Era uma verdade 

evidente por si própria que a dificuldade de uma missão para devolver uma relíquia à Igreja de Freya 

e erradicar o clã de vampiros True Blood seria alta.  

 Dizer que uma única pessoa tinha resolvido esta missão era algo inaceitável. No entanto, a 

evidência era muito óbvia: o equipamento usado pelos paladinos da Igreja de Freya e o anel do 

Sumo Sacerdote. 

 Especialmente o anel do Sumo Sacerdote, tendo em vista o que havia sido dito sobre ele, 

era sabido ser recompensado somente a alguém que havia feito um grande serviço para Igreja de 

Freya. 

 Mesmo se você se tornar um paladino, ele não era um item que você apenas receberia. 

Além disso, havia outro fragmento de evidência que não poderia ser negado. Os itens dos vampiros 

que haviam sido postos no leilão por Lee Hyun na última vez. A capa de vampiro e as botas que 

ainda estavam em leilão não deixaram qualquer espaço para dúvidas. 

 

*** 

 

 Lee Hyun dormiu por 4 horas e abriu seus olhos antes até mesmo do sol nascer. 



 Ele rapidamente vestiu suas roupas e se dirigiu para o mercado da manhã. Foi a fim de 

comprar acompanhamentos para o café de manhã e uma marmita para a sua irmã mais nova. 

 É claro que a escola provia alimentação, mas hoje em dia não havia muitas pessoas que 

comiam a comida. A nutrição era deficiente e as origens dos ingredientes não podiam ser confiadas. 

Mesmo se a intoxicação alimentar ocorresse apenas raramente, ela ainda seria um grande 

problema se fosse contraída. 

 ‘Embora este seja um período crítico da juventude...’ 

 Ele tinha que preparar boa comida pelo bem da sua irmãzinha que estava estudando pesado 

para seus exames. Mesmo que este não fosse o caso, para prevenir a sua irmã de sentir qualquer 

tristeza da perda de seus pais, ele queria que ela comesse uma alimentação repleta de amor. 

 Enquanto Lee Hyun percorria o mercado de produtores ele comprava vegetais frescos e 

carne. Ele não se esqueceu de barganhar apropriadamente por preços menores. 

 Mesmo nas compras que não davam um bom desconto em seus preços durante o dia, ao 

cumprimentar os proprietários das lojas cedo de manhã e tornando o seu rosto familiar, era possível 

conseguir mercadorias bem mais barato. 

 Como ele havia originalmente assumido toda a responsabilidade pelas tarefas domésticas 

por si mesmo, Lee Hyun tinha uma certa confiança em sua habilidade culinária. Entretanto, a razão 

pela qual a sua habilidade culinária estava melhorando rapidamente era por causa de Royal Road. 

 Agora ele tinha a confiança de que, pelo menos, na culinária ele não ficaria em segundo 

para ninguém. A sua habilidade era de um nível tal que ele poderia encontrar um emprego na 

cozinha de um restaurante. 

 “Yawn (NT = Nota barafael: bocejo)! Oppa, bom dia”. 

 “Você acordou só agora?” 

 Quando ele retornou do mercado, a sua irmã apareceu de seu quarto esfregando os olhos. 

 “Vá se lavar. Você se atrasará para o colégio”. 

 “Está tudo bem. Ainda há tempo suficiente”.  

 “Não seja preguiçosa. Se é algo que você precisa fazer, faça-o rapidamente”. 

 “Tch! É exatamente o mesmo todos os dias, há apenas aborrecimento. Deixando isso de 

lado, a preparação para o G.E.D está indo bem?” 

 Lee Hyun havia feito uma promessa para a sua avó. 

 A promessa era que ele passaria em seu G.E.D, visto que ele não tinha sido capaz de se 

formar normalmente no ensino médio. Todavia, ele ainda não tinha sequer dado uma olhada em 

seus livros. 

 Se houvesse tempo para estudar geografia, ele daria outra olhada no mapa do Continente 

de Versalhes. Em vez de estudar a história da Coréia, ele havia lido os livros de história do 

Continente de Versalhes. Ele agia desta forma, pois se você quisesse se tornar um grande 

aventureiro, você tinha que conhecer a história de fundo. Contudo, ele não tinha o coração para 

dizer algo assim. 

 “É claro! Eu estou estudando duro, então não se preocupe”. 

 Se você olhasse atentamente, essa não era uma mentira. Depois de tudo, ele não estava 

estudando o assunto certo, mas ele ainda estava estudando de qualquer forma.  

 “Tudo bem, eu acreditarei em você”. 

 Enquanto sua irmã tomava banho, Lee Hyun preparava o café da manhã. Como estava 

começando o inverno e o clima estava ficando frio, ele preparou uma refrescante sopa simples, 

arroz com feijão vermelho e alguns acompanhamentos simples. 

 “Obrigado pela comida”. 

 Após enviar a sua irmãzinha para o colégio, alguns minutos de tempo livre se tornaram 

disponíveis. 



 “Pois bem, agora eu devo ver o quanto os preços dos itens que eu coloquei à venda 

subiram?” 

 Lee Hyun conectou no site de leilões. No entanto, o número de lances na postagem do leilão 

estava em nada menos do que 140.000 pessoas. 

 “O que é isso…” 

 Era óbvio que 140.000 pessoas tinham feito um lance, mas o maior preço para os itens não 

tinha alcançado 230.000 won (NT = Nota barafael: U$ 184,00 – cotação de janeiro de 2017). 

 Até mesmo a Espada Sagrada de Agatha estava sendo vendida por quase nada, quando 

era um item que iria até, pelo menos, 2.000.000 won (NT = Nota barafael: U$ 1.600,00 – cotação 

de janeiro de 2017). 

 “Quem seriamente fez um lance de 230.000 won? E se 140.000 pessoas participaram, pode 

esse preço ser o real?” 

 Lee Hyun não tinha ideia, então ele clicou na postagem do leilão. 

 

“Sr. Weed, você é realmente impressionante, mesmo que fosse somente uma vez, eu 

gostaria de vestir os itens do Sr. Weed!” 

 

 A primeira pessoa que escreveu isso era aquela que deu o primeiro lance no valor de 500 

won (NT = Nota barafael: U$ 0,40 – cotação de janeiro de 2017) no leilão. Muitas pessoas que 

queriam participar em um leilão começariam fazendo lances a partir de 10 won (NT = Nota barafael: 

U$ 0,008 – cotação de janeiro de 2017), então essa quantidade era inexpressiva. 

 

“Parabéns por terminar a missão da Igreja de Freya. Por favor, mantenha o seu espírito 

como um usuário do Continent of Magic e faça o seu melhor!” 

 

 A segunda pessoa a escrever uma postagem aumentou o lance do leilão para 501 Won (NT 

= Nota barafael: U$ 0,40 – cotação de janeiro de 2017).  

 Após isso, o leilão virou um espetáculo. 

 

“Sr. Weed. Boa sorte! 502 won”. 

 

“Sr. Weed, você é incrível! 503 won”. 

 

“Eu lhe respeito, trabalhe duro. 504 won”. 

 

“Uh, este é um novo leilão do jogo? 505 won”. 

 



“Haha! Isto parece divertido. Eu quero participar também. 506 won”. 

 

“Isto é, isto é... 601 won (NT = Nota barafael: U$ 0,48 – cotação de janeiro de 2017)”. 

 

“Por favor mantenha o padrão. 602 won”. 

 

 Esta era a maneira das pessoas demonstrarem a sua afeição através da diversão. Essa era 

uma expressão do seu sentimento de simpatia deles conforme aumentavam lentamente os preços 

do leilão. 

 Graças a participação de muitos licitantes no leilão, ele atraiu rapidamente a atenção de 

outras pessoas. Os rumores se espalharam pela internet, de modo que até as pessoas que sequer 

ouviram sobre Weed quiseram dar uma olhada. 

 

“Ah! Estes são realmente os itens que estão sendo vendidos pela pessoa cujos rumores 

dizem ser Weed”. 

 

“Eu cheguei para a peregrinação”. 

 

“Já tem mais de 90.000 pessoas. O preço do leilão está em mais de 120.000 won (NT = 

Nota barafael: U$ 96,00 – cotação de janeiro de 2017)”. 

 

“Mesmo sem os lances duplicados, mais de 60.000 pessoas se envolveram. Unidos 

através da postagem do leilão!” 

 

“Ei! Quem covardemente lançou 200.000 won (NT = Nota barafael: U$ 160,00 – cotação 

de janeiro de 2017)...” 

 

“Se você não seguir apropriadamente a ordem, nós encontraremos quem fez isso e nos 

vingaremos. Tenha cuidado. Vamos começar novamente a partir de 200.001 won”. 

 

“Vamos tentar alcançar 1 milhão de pessoas!” 
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