
Volume 4 

CAPÍTULO 6 - Cerco ao Castelo Odin 

 

 Weed deixou a Cidade de Rega muito animado. 

 “Faz muito tempo desde que eu estive em uma luta”. 

 Ele sentiu que tinha perdido o seu senso de combate. Normalmente, ele lutava contra 

monstros difíceis e perigosos, mas nos últimos meses ele esteve desenvolvendo as suas 

habilidades artesanais. O combate era como andar em uma corda bamba. Contra monstros difíceis 

e perigosos, um deslize e você cairia. 

 “Talvez eu morrerei sozinho e esquecido...” 

 Ele se sentiu fraco. Talvez a sua fonte de medo fosse o fato de que, enquanto desenvolvia 

as suas habilidades artesanais, todos os outros estavam caçando. Fazia vários meses desde que 

ele voltou da Ordem da Freya e a última vez que ele ganhou um nível foi quando ele recebeu os 9 

níveis ao concluir a missão. 

 Algumas vezes ele receberia uma mensagem de Pale, dizendo que ele passou do nível 190, 

com Surka, Irene e Romuna tendo quase no mesmo nível. Até mesmo Mapan chegou no nível 160 

e Hwaryeong alcançou o nível 210. 

 Todos estavam avançando, mas Weed continuava na mesma. Apesar de que ele não pode 

dizer que não fez nada. Durante esses últimos meses, Weed percorreu um longo caminho. Seu 

nível não aumentou, mas seus atributos sim e ele foi capaz de aprender uma habilidade secreta. 

 

*** 

 

 “Ó meu Deus!” 

 “Eu vou morrer”. 

 Ao avistarem um monstro, eles correram para a batalha. Até mesmo contra os monstros 

mais fortes, os Geomchis não hesitavam. 

 O objetivo deles era ficar mais forte. 

 Atacando rapidamente, eles confundiram o lobo. Então, mantendo a pressão e atacando de 

ângulos diferentes, eles o mataram. 

 Quanto mais eles jogavam, mais eles eram reconhecidos como ‘um grupo de homens 

loucos’. 

 Quinhentos jogadores liderados pelos cinco primeiros Geomchis. 

 “Hum… Mestre?” 

 “O que foi, Geomchi2?” 

 “É sobre o Weed”. 

 Os Geomchis não enviavam mensagens para Weed frequentemente, pois eles se sentiam 

desconfortáveis em distrair os assuntos de um homem que fez tanto por eles. Porém, Geomchi2 e 

Geomchi3 continuaram a interagir com Weed. 

 Por uma razão: informação era poder! 

 Afinal, se você soubesse mais do que os outros, você poderia ficar na frente do mestre, 

encontrar comida gostosa, saber quais monstros deixavam cair os melhores itens e muito mais. Os 

dois até mesmo aprenderam a cozinhar, tudo para ser útil ao ídolo deles: o mestre, que mesmo 

agora conseguia surpreendê-los.  

 O mestre balançava a sua espada como se fosse a coisa mais natural do mundo. A espada 

estava mirando perfeitamente e o lobo não conseguiu fazer nada para evitar a espada. Os discípulos 

ficavam enfeitiçados observando o mestre deles lutar. 



 “Eu sei que ele é um mestre espadachim, mas…” 

 “Eu sei, ele é incrível”. 

 Então todos saíram de seus caminhos para elogiar o mestre. 

 Geomchi2 calmamente continuou: 

 “Weed completou seu objetivo e está indo caçar”. 

 “Bem, eu quero vê-lo lutar. Naturalmente, um homem só pode ser avaliado quando vai para 

a batalha contra um forte oponente”. 

 “Mas ele não tem lutado há muito tempo, certo?” 

 “Sim”, disse outro Geomchi. 

 “Depois de tanto tempo, você acha que ele esqueceu como se luta?” 

 “Bem, o que…” 

 “Oho-ho”. 

 As últimas palavras deles divertiram o mestre. 

 “O que é tão engraçado? Depois de tanto tempo, as suas habilidades estão fadadas a 

enferrujar”. 

 “Geomchi2”. 

 “Sim, mestre?” 

 “Predadores não esquecem como caçar. Quer seja caçar como um gato ou como um leão, 

será a decisão deles”. 

 “Bem… Eu acho que isso é verdade, mestre”. 

 Enquanto concordava verbalmente, em seu coração ele pensava diferente. Mesmo atletas 

excepcionais, depois de um longo tempo enferrujam. 

 “E guerreiros, mesmo quando eles colocam suas espadas na bainha por algum tempo, eles 

ainda saberão empunhá-las”. 

 “O que?”  

 Disse Geomchi2, ele não estava prestando atenção ao seu mestre. 

 “Nós devemos ser capazes de nos separar das espadas. Para alcançar os nossos objetivos, 

nós não devemos nos apoiar em drogas, ou armas no nosso caso. Aprendam a deixar a espada de 

lado e, em suas mentes, continuem a praticar. Esse é um dos principais métodos de treinamento”. 

 

*** 

 

 Muitas pessoas estavam fazendo negócios no Forte Odin. 

 “Vendo suprimentos!” 

 “Deem o seu melhor. Protejam o Forte e destruam a Guilda Balkan”. 

 “Revidem todos os ataques e não cedam nem uma polegada!” 

 Uma aliança de guildas foi estabelecida no Forte Odin. 

 Originalmente, a Guilda Oasis, a Guilda Prosperity1 e a Guilda Wings of May2 eram aliadas 

e elas capturaram o Forte juntas. No entanto, devido ao imenso valor do Forte, a Guilda Prosperity 

traiu seus aliados. As outras duas guildas tentaram negociar, mas não conseguiram nada. 

 A Guilda Oasis consistia principalmente em vários mercenários que reclamavam sobre suas 

perdas e que se separaram. Contudo, a Guilda Wings of May jurou vingança enquanto se retiravam 

da aliança. 

                                                           
1 NT = Nota Dani: Guilda da Prosperidade. 
2 NT = Nota Dani: Guilda Asas de Maio; Nota barafael: também pode ser “Asas de May”, caso se refira a um 
nome, possivelmente do criador da guilda. 



 Na Guilda Balkan, o líder da guilda estava afiando uma faca. 

 “Nós temos que recuperar o que nos foi roubado!”, gritou o líder da guilda. 

 Eles já haviam se reunido diversas vezes para tentar retomar o Forte, mas apenas sofreram 

derrota após derrota. Agora tudo tinha mudado. Dominada pela raiva, a Guilda Wings of May se 

juntou à Guilda Balkan e agora as suas forças tinham um número superior à de seus inimigos. 

 O Forte estava localizado na fronteira entre o Reino Ledern e a Confederação Britânica. 

Muitos comerciantes passavam pelos seus portões todos os dias e deixavam para trás dinheiro nos 

bolsos do dono do Forte. 

 Ambos os lados tinham reunido um grande número de pessoas, mas ninguém poderia prever 

qual seria o resultado. 

 A atenção de todos estava fixada no Forte, pois faltavam duas horas para o cerco. 

 A Guilda Balkan lentamente se reuniu ao redor do Forte. Na parte de dentro, os defensores 

também estavam ocupados. 

 “O exército deles chegou”. 

 “O segundo pelotão se reuniu. Aguardando ordens”. 

 “O terceiro pelotão está em posição”. 

 “O quarto pelotão está pronto para ir”. 

 A Guilda Prosperity estava dividida em quarto pelotões com 3.000 homens em cada. A força 

principal defenderia as muralhas e estava dedicada à batalha. O segundo pelotão defendia o portão 

no caso de sua queda. O terceiro pelotão consistia em arqueiros e magos, eles davam suporte da 

retaguarda e estavam localizados nas torres. O último pelotão era responsável pelos suprimentos 

e era constituído basicamente por novos recrutas. 

 No forte também tinham muitos NPCs defensores. Eles não estavam felizes com a guerra, 

mas no geral ninguém se importava com a opinião deles. O líder da Guilda Prosperity pensava 

apenas em uma coisa: a vitória. Se eles perdessem o Forte eles perderiam tudo. Portanto, eles 

estavam desesperados e recrutaram uma grande quantidade de mercenários com compensações 

três vezes maiores do que as oferecidas pela Guilda Balkan. 

 Muitos dos mercenários estavam reunidos na parte de trás do Forte. 

 “Como previsto, o nosso trabalho é esperar. Quando a batalha chegar ao seu momento 

crítico nós nos moveremos. Alguém tem alguma pergunta?” 

 Depois das últimas palavras de Brine, um dos generais da Guilda Prosperity, houve apenas 

o som do tinir das armas e armaduras. Os mercenários verificaram suas armas e lentamente 

encararam as muralhas. 

 “Essa é uma visão rara. Olha para todos esses soldados”. 

 “Olha aquilo. Um mago voando”. 

 “Já que há tantas pessoas, a batalha será violenta…” 

 “Os Balkans têm um rancor contra qualquer um defendendo o castelo e nós estamos 

inclusos”. 

 “Então, isso significa que todos nós temos uma grande chance de morrer?” 

 Enquanto eles esperavam, os soldados conversavam. 

 A Guilda Prosperity prometeu pagar a eles 10 moedas de ouro por participarem e 5 moedas 

de ouro adicionais por inimigos que eles matassem! Além disso, eles ganhariam 20 moedas de ouro 

se ficassem vivos! Verdade seja dita, as últimas duas somente seriam recebidas se eles vencessem, 

mas muitos soldados efetivamente se juntaram não só pelo dinheiro, mas também pela calmaria da 

batalha. 

 Boom! Boom! Boom! Boom! 

 De algum lugar de trás da muralha, tambores e cornetas soaram.  



 “Eles estão vindo”. 

 Magos e arqueiros foram para suas posições, enquanto abaixo deles estavam os 

mercenários. 

 O chão começou a tremer enquanto um grande número de pessoas marchava. 

 “Cavaleiros da Cruz de Ferro, defendam o Forte contra os Balkans!” 

 “O inimigo está vindo!” 

 “É isso, o cerco começou!” 

 Os mercenários levantaram de seus lugares e gritaram. 

 “Urrraaaaa!” 

 “Matem todos eles!” 

 “Defendam o Forte, não o entregue aos invasores!” 

 Os mercenários, ouvindo os sons dos tambores e das cornetas gritaram alto e alegremente 

sacudiram seus braços. Todos eles estavam animados, mas havia um homem que continuou 

sentado. Theodore levantou-se e se aproximou dele. 

 “Parece que você está assustado. Não se preocupe, todos ficam assustados na primeira 

vez”, ele disse confiantemente. 

 Theodore era um soldado experiente que tinha enfrentado diversas batalhas. Então ele 

tentava acalmar os novatos para demonstrar a sua superioridade. 

 “Oh, está começando?”, o novato perplexo falou olhando ao redor. 

 “Sim, espere, você estava fazendo algo, uma boneca?” 

 Theodore inclinou-se e olhou mais de perto o que ele estava fazendo. Parecia que ele estava 

fazendo uma borboleta a partir de um galho cortado de uma árvore no Forte. 

 Os Cavaleiros da Cruz de Ferro eram uma fonte de medo para seus invasores. Agora a 

situação havia mudado e eles estavam lutando para retomar o Forte. Mesmo assim, não havia 

ninguém a altura dos cavaleiros. 

 Os cavaleiros ficaram em uma colina a uma certa distância do Forte e observaram o curso 

geral da batalha. Tudo seria decidido na segunda rodada e seria nela que os cavaleiros se juntariam 

à batalha. 

 O líder da Guilda Balkan gritou:  

 “Soldados! Companheiros. Aí vem eles! Nós retomaremos o nosso Forte!” 

 Com suas palavras, centenas de guerreiros se moveram para atacar. Era uma visão incrível 

e ameaçadora, todo mundo dentro do castelo podia sentir os tremores que eles causaram. 

 “Fireball3!”  

 “Aimed Shot4!”  

 Os magos e arqueiros sobre as muralhas abriram fogo contra os invasores. Entretanto, o 

exército invasor era tão grande que os ataques pareciam pedras sendo jogadas no oceano. Em 

retaliação, espíritos e golems foram enviados.  

 Assassinos tinham se infiltrado no Forte e cortaram as gargantas dos magos. Escadas e 

cordas preencheram a muralha. Balistas5 e trabucos atiraram pedregulhos e projéteis de ferro sobre 

amigos e inimigos. 

 Até agora, todas as tentativas para retomar o Forte falharam devido a sua imensa defesa. 

Mas agora, com a ajuda de novos aliados e uma enorme quantidade de dinheiro, um pouco foi gasto 

nas armas de cerco e eles finalmente ganharam força o suficiente para se tornar uma ameaça. Em 

todo o Forte, as batalhas romperam, era uma batalha magnífica. 

                                                           
3 NT = Nota Dani: Bola de fogo. 
4 NT = Nota Dani: Tiro Destinado. 
5 NT = Nota Dani: arma de cerco medieval similar à catapulta; Nota barafael: https://en.wikipedia.org/wiki/Ballista. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Ballista


 A tropa de mercenários sob o comando de Brine se juntou a batalha 4 horas depois. As 

muralhas do castelo já tinham caído para a Guilda Balkan. Contudo, o custo do sucesso deles foi 

pago pelo sangue de seus soldados. Quase um terço dos seus arqueiros e NPCs foram mortos em 

combate. A Guilda Prosperity não tinha arrependimentos sobre gastar dinheiro para proteger o Forte 

Odin, mas agora, depois de muitas lutas, as forças deles pareciam iguais. 

 As tropas invasoras seguiram para o Centro de Treinamento, que estava localizado perto 

das forças mercenárias sob o comando de Brine. 

 “Todo mundo, por favor, fique onde estão”. 

 Mesmo sem essas palavras, todos sabiam que não havia para onde fugir. Os mercenários 

estavam em um beco sem saída. O inimigo deles estava logo à frente, portanto, os soldados 

ameaçadoramente brandiram suas armas, a maior parte espadas, machados e lanças, e esperaram 

pelo ataque do inimigo. 

 Weed estava entre eles. 

 “Isso é incrível, também”. 

 Ele já tinha visto várias batalhas pelo Forte na TV, mas agora ele estava envolvido 

pessoalmente e isso era ótimo. Sons ameaçadores vinham de todos os lados, o zumbido de feitiços 

mortais, os gritos de pessoas morrendo. Era tudo real. 

 Um suor gelado escorreu em suas costas. Mesmo quando ele jogou Continent of Magic, ele 

nunca fez parte de um cerco. Essa seria a sua primeira experiência real. Somente para recuperar o 

seu senso de batalha, Weed decidiu se mergulhar no campo de batalha mais sangrento disponível. 

Mesmo com seus olhos fechados ele poderia sentir as intenções de matar. 

 Quando os mercenários começaram a atacar, ele imediatamente cobriu seu rosto com uma 

máscara de madeira no formato de uma borboleta prestes a voar. 

 “Oh-ho. Hora de conhecer seu criador. Ahahaha! Power Attack6!” 

 O guerreiro girou a sua larga espada… 

 Bam! 

 Weed facilmente repeliu a espada. Todas as suas preocupações se foram e ele só via o 

inimigo. Apenas por olhar para seus ombros era o suficiente para prever seus ataques e, em 

seguida, contra-atacar. 

 “Sculpting Blade7!”  

 

Um golpe fatal foi dado! 

 

 Weed mirou em um ponto crítico e seu inimigo caiu no chão sem vida. 

 “Uh… ele matou Altona!” 

 “Vingança”. 

 “Thunder Slash8!”  

 “Triple Attack9!”  

 Três deles, ativando suas habilidades, atacaram simultaneamente Weed. 

 Aparentemente, a vítima era amigo deles. No entanto, apenas examinando a habilidade 

deles, você saberia que eles não estavam sequer no nível 200. 

                                                           
6 NT = Nota Dani: Ataque de Poder. 
7 NT = Nota Dani: Lâmina de Esculpir. 
8 NT = Nota Dani: Golpe do Trovão. 
9 NT = Nota Dani: Ataque Triplo. 



 Muito hesitante, Weed abaixou a sua espada e levou todos os ataques. 

 Bam-bam-bam! 

 Cada ataque brilhou e eles finalmente desapareceram em uma névoa branca. A armadura 

de couro de Graham! Weed a poliu até brilhar e agora os ataques inimigos foram refletidos para o 

ar. 

 “Ele está morto?” 

 “Onde estão os itens dele?” 

 Coitados, eles pensaram que Weed tinha morrido e seus rostos estavam brilhando. Contudo, 

o sentimento de segurança deles desapareceu quando Weed apareceu completamente ileso. Seus 

sorrisos deixaram seus rostos e, nesse ponto, o inimigo deles parecia um demônio.  

 Weed sorriu, a sua vida excedia os 9.000 pontos. Quando as habilidades alcançavam o 

estágio intermediário, havia uma adição de bônus! Além disso, com a sua armadura polida e com 

os pontos de vida ganhos a partir de sua habilidade em pescaria, ele era praticamente invencível. 

 O dano que ele recebeu não alcançou sequer 300 pontos. 

 “Mais fraco do que eu esperava…” 

 Weed olhou desapontado para os seus oponentes. 

 

Inimigos mortos: 4. 

Se o seu lado vencer, você receberá recompensas adicionais. 

Além disso, junto com o aumento na Fama, você pode receber um título. 

 

 “Sculpting Blade!” 

 Weed atacou sem hesitação. Conforme o tempo passava, seus oponentes perdiam mais e 

mais pontos de vida. Não havia uma grande diferença nos níveis, mas os atributos de Weed eram 

muito maiores do que os de jogadores normais para o seu nível. Além disso, com a sua armadura 

polida e a sua espada afiada, ele tinha uma vantagem significativa sobre os seus oponentes. 

 Três outros jogadores não puderam aguentar seus ataques. Alguns momentos depois, eles 

caíram mortos no chão. 

 Ding! 

 Weed andou até os corpos de seus inimigos e achou um item. Tão rápido quanto ele os 

massacrava, ele pegava a pilhagem deles. 

 “Kiiya!” 

 Weed pulava de um oponente para o outro. Inimigos balançavam suas espadas em sua 

direção e lançavam feitiços sobre ele, mas eles continuavam a morrer! Weed não tinha um nível 

elevado, mas a média de nível dos inimigos não passava de 170, então eles não poderiam resistir 

a ele. 

 Jogadores no topo de Royal Road não participavam em cercos. Depois de tudo, se os 

inimigos se reunissem para combatê-los e, em seguida, eles morressem, a penalidade deles seria 

enorme. Então, basicamente, apenas mercenários, soldados NPCs e guildas lutavam em grandes 

batalhas. Por outro lado, entre os mercenários, Weed enfrentou alguns de nível 250 ou mais. 

Aqueles que não se importavam com suas perdas. Eles eram as verdadeiras máquinas mortíferas 

no campo de batalha. 

 “Não perca a sua cabeça e morra. Recuem!” 

 Weed não tinha medo dos soldados de nível 250. Depois de tudo, ele lutou contra inimigos 

mais fortes como, por exemplo, os vampiros. Todavia, há muito tempo ele tinha entendido que era 

melhor lutar como um grupo. 



 Então quando ele se aproximava de um oponente mais forte, Weed se escondia atrás de 

um forte aliado até eles entrarem em combate. Então ele silenciosamente saía para matar os outros 

inimigos. 

 “Sculpting Blade!” 

 Truques desonestos e inteligentes! Contudo, Weed não sentia qualquer remorso. Como uma 

faca quente na manteiga, ele cortava um oponente atrás do outro, alcançando um total de 42 mortes. 

 “Ahhh!” 

 “Todo mundo! Derrubem-no!” 

 Muitos oponentes simultaneamente atacaram o soldado mascarado, mas como todos os 

outros, eles não conseguiam se comparar a ele e derrubavam cada vez mais itens para o Weed 

pegar. 

 Com os mercenários na defesa, eles tinham uma vantagem esmagadora. 

 A batalha durou o dia inteiro. Novamente, sangue foi derramado no Forte Odin. Dessa vez, 

a Guilda Prosperity defendeu o Forte, ao passo que a Guilda Balkan o atacava. Todos falavam 

sobre a luta e a maior parte da conversa girou em torno de um jogador.  

 Contudo, eles não sabiam que, ao contrário do que eles pensavam, havia 42 mercenários 

mascarados. Pessoas que não hesitavam em usar seus companheiros para criar turbilhões de 

mortes que não deixavam nada, nem uma única moeda de cobre. 

 

*** 

 

 Os Geomchis finalmente passaram do nível 170. Eles devastavam tudo! 

 Graças ao ritmo louco deles, eles subiam de nível rapidamente. O incrível era que eles 

tinham começado a jogar quando Weed estava no nível 180. Aqui estavam os resultados de 

verdadeiros homens! 

 Eles atravessaram vales e montanhas no sul do Reino de Rosenheim e, algumas vezes, 

eles iam a territórios que nunca tinham sido explorados anteriormente. Eles gradualmente se 

tornaram famosos e, naturalmente, haveriam pessoas com inveja. 

 “Tem algo errado com eles”. 

 “Esse é o bando famoso, eu odeio grupos de jogadores”. 

 “Talvez eu deva matá-los”. 

 Halman e Margaux falavam um com o outro, enquanto Levi e Gran silenciosamente 

tomavam um gole de cerveja. 

 “Sim, vamos mata-los e aumentar nossos níveis”. 

 “Vamos dividir a pilhagem de forma justa dessa vez, eu atualmente ainda não tenho um 

peitoral”. 

 “Essa não é uma má ideia”. 

 O Quarteto Dwichigi10! 

 Eles tentaram usar o Weed e o Mapan, mas ao invés disso se mataram. Com a Guilda 

Cloud11 os caçando, eles não tiveram escolha a não ser se esconder em Rosenheim. Desde então, 

vários meses se passaram, mas os níveis deles ainda não tinham aumentado, porque eles caçavam 

pessoas ao invés de monstros. 

 “Parece divertido. Venham, vamos lá!” 

 Como sempre, os negócios suspeitos deles eram sugeridos pelo Gran. 

                                                           
10 NT = Nota Dani: Dwichigi quer dizer Backstab, ou seja, apunhalar pelas costas em coreano. 
11 NT = Nota Dani: Nuvem. 



 “Kekekek”. 

 “Hihihi”. 

 Levi e Halman riram. 

 Mesmo que eles fossem “amigos”, sempre havia o risco de ser traído. Depois de tudo, eles 

já experimentaram isso diversas vezes. Todavia, mesmo assim eles voltariam a ficar juntos. 

 “Matar sozinho não é legal”. 

 “Sim, é melhor matar enquanto conversamos”. 

 “Para mim, não tem nada mais divertido do que matar”. 

 Respeito e amizade não eram as palavras para descrever o relacionamento que o Quarteto 

tinha. Eles se reuniram somente porque queriam se divertir. 

 O Quarteto bloqueou a estrada. Seria um incômodo se eles lutassem contra todos os 500 

Geomchis, então eles miraram em um grupo de 5, os quais estavam separados do resto do grupo. 

Acabou sendo os 5 primeiros Geomchis. 

 “Huh?” 

 “Quem são vocês?” 

 Os cinco tinham olhares confusos em seus olhos. Gran sorriu perversamente e puxou a sua 

espada. 

 “Flaming Sword12!”  

 Gran atacou sem qualquer aviso e correu para frente. 

 “Mestre!” 

 “Preste atenção!” 

 A boca do segundo e do terceiro Geomchis abriram em surpresa. O mestre deles 

vagarosamente deu um passo para trás e retirou sua espada. Como água corrente ele bloqueou o 

ataque. 

 “Ha! Idiota!” 

 Os olhos de Gran estavam cheios de triunfo. Ele estava usando um ataque perigoso que 

explodia com o impacto. 

 No entanto, o mestre simplesmente superou o ataque ao refleti-lo. 

 Tink! 

 Enquanto as lâminas deles se chocavam, a lâmina do Geomchi foi desviada e o ataque 

cortou uma árvore. 

 “O que são vocês? Aberrações?” 

 Até esse ponto Gran não sabia o que fazer. Ele não tinha ideia de que era possível bloquear 

o seu ataque. 

 “Huh?” 

 Comparado a Gran, os olhos dos outros 4 Geomchis estavam ainda maiores. Enquanto 

aumentavam seus níveis, eles aprenderam algumas técnicas, no entanto eles tinham pensado que 

a técnica que o mestre acabou de usar era inútil. Ela era uma técnica que consistia em primeiro 

descobrir com precisão a direção do ataque inimigo e a quantidade de poder por trás do golpe e, 

em seguida, desviar a força, mudando o fluxo do ataque, fazendo com que ele errasse. Além disso, 

a técnica usava 50 de mana e era difícil de ser executada. Ela não exigia apenas técnica, você 

precisava avançar rapidamente e calcular a sua posição. Uma coisa que apenas os mestres 

poderiam fazer! 

 O mestre desviou o ataque outras cinco vezes. 

 “Oh….” 

                                                           
12 NT = Nota Dani: Espada Flamejante. 



 Toda a confiança que Gran tinha desapareceu. 

 O mestre perguntou silenciosamente: 

 “Quem é você? Um monstro? Um homem? Você é mais forte do que um Death Knight13, 

então... você dá um item melhor?” 

 Gran não conseguia dizer uma palavra. Em algum lugar ele cometeu um grande erro. É 

claro, ele não parou e tentou balançar a sua espada, mas foi então que o mestre facilmente o 

bloqueou e começou a atacar. 

 Bam-bam! 

 “Hm... não está morto ainda?” 

 “Kiiya!” 

 Devido aos seus elevados pontos de Vida e boa armadura, Gran continuava vivo. Seus 

companheiros de equipe não ficaram parados, eles se moveram para um ataque surpresa contra o 

resto dos Geomchis. 

 “Esses caras são monstros também?” 

 “Alunos, agora eles vieram a nós. Nós não temos que procurar mais!” 

 “Olhem para aquele na esquerda... oh meu!” 

 Talvez outros jogadores, quando percebessem que estavam enfrentando o Quarteto 

Dwichigi, fugiriam porque não queriam obter a condição de assassinos de jogadores, mas os 

Geomchis nem sabiam sobre esse conceito. De certo modo, eles eram ainda mais brutais do que o 

Quarteto. 

 Depois de vários ferimentos, os assassinos morreram rapidamente. 

 Algumas horas depois o Quarteto se reuniu novamente. 

 “O que aconteceu?” 

 “Ahh… eu não quero nem pensar no que aconteceu ontem”. 

 “Então… vocês não vão se vingar?” 

 O Quarteto caiu em um grave problema e, como sempre, Gran veio com uma ideia: 

 “Não, nós não podemos desistir da vingança”. 

 “Eu concordo”. 

 “Mas nós não somos fortes o suficiente”. 

 Levi demonstrou fraqueza. Depois dos acontecimentos de ontem ele não queria enfrentar 

os Geomchis nunca mais. 

 “Nós estamos em uma guilda agora. Vamos pedir ajuda a eles”. 

 Para o Quarteto, Rosenheim era como um paraíso. Lá não havia uma grande guilda formada 

para policiar o Reino, então o crime florescia. 

 O Quarteto Dwichigi se juntou a Guilda Jamaica. Pelo fato de que a guilda precisava 

urgentemente de jogadores fortes, eles aceitaram o Quarteto. 

 Os assassinos imediatamente entraram em contato com seus amigos na guilda. Com 

mentiras, o Quarteto conseguiu reunir 300 homens. 

 “Matem-nos!” 

 “Wow!” 

 O Quarteto Dwichigi, com a ajuda de 300 soldados, atacou os Geomchis. Eles foram 

avisados com antecedência sobre a força dos seus oponentes, então eles tinham assassinos 

atacando com bestas14. 

 “Ahh!” 
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 “O inimigo!” 

 Muitos Geomchis foram mortos nos primeiros minutos do ataque surpresa. Assassinos 

atacavam por trás e cortaram a garganta de muitos. Os sobreviventes, ficando uns de costas para 

os outros, começaram a bloquear um ataque após o outro. 

 “Droga, esses caras são mais fortes do que pensávamos”. 

 “Todos para trás, usem ataques de longa distância”. 

 “Ice Storm15!”  

 “Lightning Bolt16!”  

 Muitos feitiços mortais voaram em direção aos bravos guerreiros. Até agora eles nunca 

enfrentaram magia, então eles foram pegos de surpresa. O ataque maciço diminuiu 

substancialmente a vida deles. 

 “Maldição!” 

 Os Geomchis, não contendo sua raiva, amaldiçoaram. Se o inimigo se aproximasse deles, 

eles não hesitariam em correr e atacar. Todavia, o inimigo ficou recuado, atacando de muito longe 

com uma barreira de feitiços e flechas e, em razão dos Geomchis não usarem escudos, a vida deles 

começou a diminuir rapidamente. 

 “Mesmo que nós sejamos derrubados como cachorros, pelo menos nós levaremos um de 

vocês!” 

 Alguns dos estudantes saíram do grupo e correram em direção ao inimigo, mas os feitiços 

se concentraram neles e eles rapidamente morreram. 

 “Oh meu Deus…” 

 “Quem são eles? Por que eles nos atacaram?” 

 Pela primeira vez desde que começaram, os rostos dos Geomchis estavam cheios de raiva 

e desespero. Algumas vezes eles morreram de fome, mas agora eles estavam sendo mortos por 

jogadores desconhecidos. 

 Geomchi2 gritou:  

 “Mestre, volte!” 

 “Eu entendo. Recuem…” 

 “Para onde?” 

 “Para a floresta! Todo mundo recue para a floresta. Nós teremos mais cobertura lá”. 

 “Sim, senhor”. 

 “Sigam-me”. 

 Geomchi, Geomchi2 e Geomchi3 avançaram sobre o inimigo para criar uma abertura. Em 

uma formação de cunha17, eles se defenderam da maior parte das flechas, mas não conseguiram 

combater a magia. 

 Depois de sofrerem grandes perdas, eles conseguiram escapar para a floresta. 

 “Nós estamos vivos!” 

 “Quantos de nós restam?” 

 “Um pouco mais de 260, mestre…” 

 “…Quase metade dos nossos morreram”. 

 Os Geomchis suspiraram, tudo o que eles podiam fazer agora era descansar e enfaixar as 

suas feridas. Contudo, eles eram pobres e não tinham muitas ataduras. 

 “Olhe! Eles estão vindo!” 
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 Enquanto eles descansavam, seus perseguidores chegavam mais perto. 

 “Como eles nos acharam?” 

 “Aparentemente eles têm alguns ladrões e caçadores. Eles conseguem nos rastrear”. 

 Os Geomchis foram dominados pela frustração. Como artistas marciais eles não podiam 

cobrir seus rastros. Eles tiveram que adentrar ainda mais profundamente na floresta, mas agora 

eles estavam cansados e, além disso, estavam recebendo constantemente ataques de longa 

distância. 

 “Geomchi2, Geomchi3 e todo resto!” 

 “Sim, mestre”. 

 “Nós estamos ouvindo”. 

 “Nós podemos nos separar para que metade de nós sobreviva ou nós podemos lutar!” 

 “Senhor, nós somos homens!” 

 “Vamos mostrar a esses bastardos do que nós somos feitos!” 

 Agora os Geomchis mudaram drasticamente a estratégia deles. Eles não fugiram e, usando 

a floresta, eles se esconderam e utilizaram-se de ataques surpresa. Todavia, suas feridas eram 

muito graves e seus inimigos estavam usando feitiços mágicos. Além disso, até mesmo os 

sacerdotes deles eram curados. Gradualmente, começando pelo mais fraco, os estudantes 

começaram a morrer até só restar os instrutores. 

 “Uh, mestre!” 

 “Nós sentimos muito, vivam!” 

 Quando suas vidas alcançaram os 0 pontos, em seus momentos final, eles olhariam para 

seu mestre. 

 No final, somente o mestre deles sobreviveu. 

 “.....” 

 No dojo, havia um silêncio mortal. Os estudantes e instrutores estavam concentrados em 

uma única cápsula, aquela onde o mestre estava e, depois de um tempo, Ahn Hyundo18, o mestre 

deles, saiu. 

 “Mestre!” 

 Chung II-Hoon19, Choi Jong Bom20, Ma Sang Beom21, Roi Lee22 e todos os aprendizes 

estavam tão tensos que suas respirações tremiam. Normalmente era da natureza de Ahn Hyundo 

ficar em silêncio, mas então ele disse calmamente. 

 “Ele me matou…” 

 “.....” 

 “Ele chamou a si mesmo de Gran e, em seguida, cortou a minha garganta”. 

 Todos finalmente exalaram. Os estudantes e os instrutores estavam furiosos! Para eles, Ahn 

Hyundo era um verdadeiro modelo. Sim, ele tinha algumas excentricidades, mas no caminho da 

espada ninguém se igualava a ele. Uma vez, antes deles frequentarem o dojo, eles duvidaram das 

habilidades do mestre quando ouviram sobre elas, mas quando eles o assistiram a lutar, suas 

dúvidas desapareceram. O fato do ídolo deles morrer e ser humilhado fez com que eles ficassem 

furiosos. 

 Entretanto, Ahn Hyundo olhou para os rostos deles cheios de raiva riu. 

 “Faz 30 anos”. 
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 “…?” 

 “Eu disse a Jean que faz 30 anos desde que eu perdi uma luta”. 

 “Mas haviam muitos inimigos!” 

 “Não, II-Hoon. O número de inimigos e os seus níveis não podem servir como uma desculpa, 

mas você não acha que agora Royal Road ficou mais interessante?” 

 “Sim, mestre!” 

 Os estudantes e instrutores entenderam instintivamente a resposta. 

 Ahn Hyundo cerrou seu punho. 

 “Isso é perfeito. Nós somos como verdadeiros soldados e nós deveríamos aceitar tudo com 

nossos corações!” 

 Os instrutores e os estudantes foram apanhados pelo entusiasmo. 

 “Ohh! É verdade!” 

 “Eu gosto de lutas intensas!” 

 “Vamos retribuir a ofensa deles, multiplicada por cem”. 

 No entanto, eles congelaram enquanto o mestre levantou-se para fazer algo. 

 Ele andou para o quadro negro e começou a escrever os nomes com giz.  

 

Gran, Halman, Margaux, Levi e a Guilda Jamaica. 

 

 E na frente de cada nome ele escreveu: “inimigos”!23 

 Ele disse com um sorriso: 

 “Não apaguem”. 

 “Nós não apagaremos”. 

 Gran e os outros membros do Quarteto celebraram a sua vitória. Com mentiras, eles 

conseguiram com que a Guilda Jamaica os ajudassem a destruir os Geomchis. Agora eles foram 

até os cadáveres para dividir a pilhagem. Eles adoravam o sabor da matança, mas não era com 

menos prazer que eles apreciavam dividir o saque. Depois de tudo, em apenas alguns dias você 

poderia obter armas e armaduras valiosas as quais levariam meses para conseguir. 

 “Vamos ver o que eles deixaram”. 

 Com olhares gananciosos Halman e Margaux foram os primeiros a procurar, mas seus 

rostos logo se contorceram em surpresa. 

 “Nada…” 

 “Não! Não pode ser!” 

 “Não há nada valioso!” 

 “Isso é ridículo, olhe de novo!” 

 Gran e Levi cuidadosamente procuraram por itens. Contudo, eles só acharam várias 

espadas que precisavam urgentemente de reparo e pão de cevada, muitos pães de cevada. 
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