
Volume 4 

CAPÍTULO 8 - A Caçada de Weed 

 

 Masmorra Basra! 

 Um lugar preenchido com inúmeros monstros estava localizado perto da capital do reino. 

 “Temos uma vaga aberta no grupo, alguém disposto a entrar? Nós temos 30 pessoas e 

prometemos uma caçada rápida”. 

 “Procurando por um guerreiro habilidoso”. 

 “Vendo ervas medicinais mais baratas do que na loja! Grandes compras são bem-vindas!” 

 Weed, que tinha acabado de se aproximar da Caverna de Basra, estava observando os 

jogadores formarem grupos. Alguns estavam se juntando a grupos já existentes, outros estavam 

formando grupos novos e todos estavam ao redor da entrada da masmorra. 

 Na caverna de Basra, os monstros não apenas davam muita experiência como também 

derrubavam pilhagens decentes. Portanto, a entrada estava sempre cheia de jogadores. Embora 

ninguém se atrevesse a entrar sozinho, pois era muito perigoso. 

 “Você quer se juntar a um grupo?” 

 Calmamente parado, Weed foi abordado por algumas pessoas acompanhando um guerreiro 

com uma plumagem branca em seu chapéu, que foi quem fez a pergunta. Não esperando por uma 

resposta ele continuou: 

 “Com licença, qual seu nível e profissão? Eu vejo que você tem uma espada, então deve 

ser algum tipo de lutador. Uma das nossas vagas acabou de ficar livre e talvez você queira se juntar 

a nós”. 

 Weed calmamente examinou o homem com a plumagem. O equipamento e a aparência dele 

não eram grandes coisas. 

 “Capacete de Duke, armas e armadura da Confederação Britânica, itens de nível 180 e 

acima. Custo de 800 moedas de ouro”. 

 “Nosso grupo tem 15 pessoas. Todos estão no nível 170 ou mais. Meu nome é Vintich e nós 

somos da Guilda Mavros. Então, que tal? Quer caçar conosco?” 

 Somente pelo fato de serem da Guilda Mavros significaria uma resposta positiva a partir de 

todos os jogadores. Contudo, Weed lentamente balançou a sua cabeça. 

 “Desculpe, eu não estou procurando por um grupo”. 

 “Huh?” 

 “Eu me virarei sozinho”. 

 “.....” 

 Acompanhado por olhares confusos, Weed entrou na caverna. 

 Na caverna de Basra, jogadores do nível 120 até 300 estavam caçando. A masmorra tinha 

quatro andares, cada andar com monstros mais fortes do que o anterior. 

 Todavia, não era a força dos monstros que estava afastando os jogadores solo, mas as 

habilidades extremamente irritantes deles de roubar itens. Resumindo, se você morrer, os monstros 

te roubarão. Algumas vezes eles irão tão longe a ponto de roubar a sua armadura equipada. 

 Como resultado, depois de morrer, o jogador não somente perderia experiência, mas 

também de 3 a 4 vezes mais itens do que o normal. Portanto, isso exigia certa quantidade de 

determinação para caçar nesta masmorra. Porém, os Ladrões de Basra davam bons itens, então a 

masmorra nunca estava vazia. 

 “Ele disse que está no 3º andar”. 

 Weed passou cuidadosamente pelo 1º e 2º andares, tentando não interferir muito com outros 

grupos caçando. 



 “Tenho que tomar cuidado se eu não quiser atrair muita atenção depois de aparecer tão de 

repente...” 

 Uma vez que Weed decidiu caçar, a primeira coisa que ele fez foi entrar em contato com 

Mapan. Contudo, ele tinha recusado em virtude de estar muito ocupado. Até onde Weed sabia, 

depois de vender os itens no leilão, o comerciante aumentou um pouco o seu nível e ganhou muito 

dinheiro, o qual foi usado para comprar um título e formar um grupo de comerciantes sob o seu 

nome. 

 Ao invés disso, Mapan disse onde ele poderia encontrar Hwaryeong. Foi então que Weed 

decidiu vir para a caverna de Basra para visitar a sua amiga. 

 Weed facilmente encontrou Hwaryeong no 3º andar da masmorra. Ela estava caçando com 

um grande grupo no centro da caverna. Graciosamente dançando e derrubando os monstros, essa 

garota era difícil deixar escapar. 

 Weed esperou a batalha terminar e se aproximou dela. 

 “Ei, Hwaryeong, quanto tempo”. 

 “Oh! Weed? Por que você está aqui?” 

 “Eu decidi caçar e então passei por aqui”. 

 Hwaryeong calorosamente cumprimentou Weed, visto que ele apareceu quando ela estava 

começando a ficar entediada. Mas então um jogador em um robe azul se aproximou deles vindo do 

fundo da caverna. 

 “Então, quem é esse homem?”, perguntou Sollon depois de inspecionar Weed da cabeça 

aos pés. 

 A forma como ele disse isso, toda a alma mesquinha do mago estava claramente visível em 

seu rosto. 

 Quase sem controlar a sua raiva, Hwaryeong respondeu: 

 “Esse é meu amigo. Seu nome é Weed e ele é um escultor”. 

 “Oh! É assim que as coisas são!” 

 Não satisfeito com a explicação, Sollon continuou lançando olhares suspeitos: 

 “Então vocês são amigos? Ou até mesmo namorados? Há quanto tempo vocês caçam 

juntos?” 

 “Nós fomos introduzidos por um amigo em comum e nós não caçamos juntos ainda. Você 

tem algum problema?” 

 A resposta de Hwaryeong de alguma forma acalmou Sollon. 

 “Eu entendo! Não há problema então!” 

 E como se estivesse mostrando a sua boa vontade, ele continuou: 

 “Weed, talvez você queira se juntar ao nosso grupo? Eu não tenho nada contra a sua 

profissão, mas pode ser difícil caçar sozinho”. 

 “Sim, Weed. Junte-se a nós!”, Hwaryeong exclamou animadamente. 

 Na verdade, Weed não iria se juntar a nenhum grupo. Ele só veio dizer ‘olá’ e convidar 

Hwaryeong para caçar com ele. No entanto, ele não podia simplesmente deixá-la depois de ver a 

expressão ansiosa em seu rosto. 

 Depois de se juntar ao grupo e terminar uma batalha, ele percebeu que não tinha nada para 

fazer. Sabendo que Weed era um escultor, Sollon não deu a ele uma chance de se juntar a batalha. 

 Em vez disso, Weed teve muito tempo para conversar com Hwaryeong sobre vários tópicos. 

Certamente sob a supervisão de um Sollon sempre por perto. 

 Tendo entendido a situação, Weed falou abertamente: 

 “Você é muito popular, Hwaryeong”. 

 “Não é isso”, disse Hwaryeong com um sorriso, fazendo de conta que nada aconteceu. 



 “Minha profissão é a de uma dançarina. Portanto, eu tenho um alto atributo de Carisma e 

igualmente tenho o atributo ‘Aparência’”. 

 “Carisma e Aparência?” 

 “Sim, com um aumento no Carisma, a beleza também aumenta. Pode-se dizer que algum 

tipo de ‘Glamour’ aparece. Olhos brilhantes, pele reluzente”. 

 “E então esse atributo ‘Aparência’ é…” 

 “Bom, é o que primeiro vem à mente: melhor estatura, rosto mais bonito, curvas mais 

elegantes, mas isso só é aplicado para as dançarinas”. 

 Weed lembrou que ele também teve um aumento em seu atributo Carisma usando o cinto 

de Daycram. 

 ‘Entendo, então é isso o que o atributo faz…’ 

 Isso prova que a profissão de dançarina não é tão simples quanto ele pensava. Além dos 

atributos básicos, a profissão tinha que acrescentar algo novo. 

 Agora estava claro o porquê de o Sollon ter se apaixonado tanto por Hwaryeong. 

 “E como eu sou uma dançarina, a maior parte dos meus pontos são gastos aumentando os 

atributos de Carisma e Aparência”. 

 “Então…” 

 “Exatamente. Meu rosto real é um pouco mais simples… não que eu tenha que te falar isso, 

mas eu falei mesmo assim, apenas para prevenir”. 

 Era natural que a aparência inicial do jogo fosse gradualmente mudando. Normalmente a 

aparência assumia um olhar aguçado para ressaltar a diferença. Contudo, devido a sua profissão, 

no caso de Hwaryeong as mudanças eram muito mais significativas. 

 Se você prestar mais atenção na mulher, alegando que a sua beleza não depende da luz, 

você notará que isso não é verdade. Mesmo a mais bonita das mulheres, que prefere não usar 

maquiagem, tentará ficar na posição mais vantajosa de acordo com a luz. 

 Homens são fracos em relação a beleza das mulheres. 

 Essa é uma regra! 

 Porém, toda regra tem exceção e Weed era uma! 

 ‘Mulheres são iguais a dinheiro. O relacionamento com qualquer mulher gira em torno de 

dinheiro. Se você gastar, você recebe amor em troca. Eu não quero um relacionamento assim...’ 

 Weed tinha uma visão distorcida sobre o assunto. Na mente dele, ele comparava garotas 

lindas a hipopótamos se alimentando de dinheiro. 

 Depois de caçar por 12 horas Sollon disse: 

 “Ugh! Hoje foi realmente difícil. Bem, vamos nos encontrar novamente amanhã. Obrigado 

pelo trabalho duro”. 

 Os membros do grupo começaram a sair um por um. 

 Weed apertou ainda mais forte a sua espada em ansiedade. Finalmente! Ele estava 

esperando por esse momento. 

 ‘Bem, então está na hora de começar?’ 

 Para começar ele tirou uma pedra de amolar e começou a afiar a sua espada. 

 Shiiing-shiiing! 

 

Você afiou a espada! 

O poder de ataque aumentou em 14%. 

 



 Sua habilidade de afiar espadas estava no nível intermediário 4. Ele não podia usá-la tão 

frequentemente quanto as habilidades de reparo. Além disso, se estivesse chovendo ou se ele não 

estivesse caçando, os efeitos da afiação desapareceriam rapidamente. Portanto, o único momento 

em que ele usava a habilidade era imediatamente antes das batalhas, quando ele afiava as armas 

para si próprio e para seus companheiros de equipe. 

 “Feito, próximo…” 

 Weed puxou um pano macio e poliu completamente a sua armadura, até que ela começasse 

a brilhar. 

 

Você poliu a armadura! 

Defesa aumentou em 16%. 

Chances de esquiva aumentaram em 2%. 

 

 O polimento da armadura era muito similar ao polimento em si. Não havia muitas 

oportunidades de usar isso por períodos prolongados, mas seus efeitos eram bons. 

 Essas duas habilidades beneficiam enormemente a força do grupo e normalmente eram 

usadas por ferreiros depois de serem aceitos em um grupo. Se você fosse um ferreiro, mas não 

aumentasse o nível dessas habilidades por alguma razão, você provavelmente não seria aceito nos 

grupos na maioria dos casos. 

 “Agora a comida...” 

 Weed optou por um prato feito de camarões, com um nome romântico: ‘Flores do Mar’. 

Geralmente os frutos do mar eram muito caro no jogo, mas para a surpresa dele no Forte Odin ele 

conseguiu compra-los mais barato do que no Reino de Rosenheim, não somente pela ausência das 

taxas, mas porque o Forte era convenientemente localizado em uma das maiores rotas de comércio. 

 Nada melhor do que frutos do mar para aumentar a Vitalidade e a Vida. Além disso, os 

camarões eram os melhores entre os frutos do mar! 

 Para aumentar ainda mais os efeitos do prato, Weed preparou um molho de xarope de bordo 

doce1 e uma salada de batatas, alface e béchamel2. 

 Weed abriu largamente sua boca em antecipação. Ele lentamente retirou a casca. Depois 

de cozinha-la, ela adquire uma coloração dourada e era fácil de remover. Havia somente a carne 

branca e macia do camarão no espeto e estava tudo pronto para ser engolido por Weed. 

 Sua vontade lutou contra o seu impulso. Sua boca queria dar uma mordida, mas suas mãos 

não queriam se mover, especialmente porque não era um simples camarão. Weed aplicou suas 

habilidades esculturais para enfatizar a beleza do prato. 

 Depois de lentamente mergulhar o camarão no molho de xarope, sob a influência do aroma, 

Weed viu o brilho de asas divinas ao redor do camarão. 

 Ele até nomeou o prato de ‘Camarão-Anjo dos Céus’! 

 Ele não conseguiu pensar em outro nome que se encaixasse melhor. O aroma estava 

deixando-o maluco, ele era forte e delicioso. Ninguém seria capaz de ignorar o seu chamado. 

 Yummy! 

 Em antecipação, Weed lentamente colocou a sua língua para fora e lentamente levou o 

camarão em direção a sua boca... 

                                                           
1 NT = Nota barafael: https://pt.wikipedia.org/wiki/Xarope_de_%C3%A1cer. 
2 NT = Nota Dani: um molho branco feito de margarina ou manteiga, farinha de trigo e leite; Nota barafael: 
https://pt.wikipedia.org/wiki/Molho_bechamel. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Xarope_de_%C3%A1cer
https://pt.wikipedia.org/wiki/Molho_bechamel


 Quando todos os membros do grupo começaram a desconectar, Hwaryeong imediatamente 

seguiu eles, mas isso era somente para se livrar de Sollon. Depois de esperar tempo suficiente pela 

partida dos magos, ela se conectou novamente ao jogo. 

 Quanto ao Zephyr, uma vez que ele reconheceu Weed, ele não se desconectou. Ele deu um 

passo para o lado e observou o seu antigo rival de pesca. 

 Hwaryeong e Zephyr observaram de perto enquanto Weed estava prestes a comer o solitário 

camarão. 

 ‘Só há um, então não tem como eu pedir para ele dividir…’ 

 Entretanto, Hwaryeong não tinha forças para resistir, então ela engoliu em seco 

ruidosamente. 

 A estrondosa engolida quebrou a concentração de Weed em um ponto crucial. 

 “Eh. Eu pensei que você tinha saído, Hwaryeong”. 

 “Si-im”, respondeu a garota calmamente, encarando intensamente o camarão e, em seguida, 

deu outra ruidosa engolida em seco. 

 Hwaryeong não estava pedindo para dividir, mas os olhos arregalados estavam encarando 

o camarão com tanta fascinação que não havia necessidade de palavras. Ela olhava como se fosse 

a primeira vez que ela via comida em muitos dias. 

 Um intenso desejo! Fome! Ânsia! 

 ‘Eu não quero ser espancado por comida!’ 

 Com um suspiro silencioso Weed entregou o camarão. Ele não tinha outra escolha. 

 “Se você quer, então… isso… por uma moeda de ouro…” 

 “Eu aceitarei com prazer!” 

 Hwaryeong mordeu o camarão sem pensar duas vezes. Ela nem mesmo ficou chateada 

pelas últimas palavras de Weed, tentando minimizar as perdas de todos os jeitos possíveis. 

 Yum! 

 O camarão desapareceu imediatamente na boca dela. 

 Na verdade, Hwaryeong não era tão obcecada com comida. Mesmo na vida real ela prestava 

atenção na sua cintura e estava frequentemente de dieta. 

 Mas o aroma do camarão expulsou a voz da sua razão. Ela teve um pressentimento de que 

se ela não comesse isso agora, ela se arrependeria pelo resto da vida. 

 Podia ser dito que ela estava se comportando como uma viciada naquela hora, tudo graça 

a melhora na habilidade culinária de Weed. 

 Depois de alegremente terminar o camarão, Hwaryeong finalmente se acalmou. Ela não se 

arrependia nem um pouco. Cada pedaço do camarão deu a ela um prazer celestial. 

 ‘Agora que eu penso nisso, Mapan mencionou que se você ficasse com Weed, coisas boas 

aconteceriam o tempo todo! Eu consegui provar tal iguaria! Yummy!’ 

 Finalmente, ela deu um olhar arrependido para a cabeça e a cauda remanescentes do 

camarão, a qual ninguém normalmente comeria. Todavia, se ela não estivesse perto de Weed e 

Zephyr, ela as comeria com prazer. 

 ‘Desculpe, camarão’. 

 Arrependido, Weed tirou outro camarão e começou a cozinhar desde o começo. Camarões 

eram caros, então eles não podiam ser comidos como lanches. 

 Para Weed eles representavam investimentos. Investimentos nas habilidades de combate! 

Porque os efeitos das comidas aumentavam o máximo de Vida, Mana e alguns outros atributos. 

 É por isso que ele não se arrependia de ter gasto dinheiro comprando 500 camarões. 

 



Você está bem alimentado. 

+400 pontos de Vida. 

+400 pontos de Mana. 

+20 pontos de Vitalidade. 

+15 pontos de Arte. 

 

 Não acredite naqueles que dizem que a fome inspira os artistas. 

 Somente artistas com o estômago cheio podiam se concentrar na sua arte ao invés de na 

sua fome. Na verdade, os efeitos da comida variavam de acordo com a profissão do jogador. Se 

Weed fosse um cozinheiro, haveria um aumento na Vitalidade e na habilidade culinária, ou a comida 

teria um gosto melhor. 

 Weed começou a juntar seus pertences e é claro que ele não se esqueceu de receber a 

moeda de ouro de Hwaryeong. 

 “Eu continuarei caçando, você vem comigo Hwaryeong?” 

 “Sim, claro!” 

 Para ser honesto, Weed nunca considerou qualquer outra resposta. 

 As habilidades dela como uma dançarina viriam a calhar como um trunfo. Mesmo que o dano 

que ela dava não fosse alto, seus movimentos eram rápidos e os monstros não conseguiam sequer 

arranha-la. Além disso, se você estivesse no grupo com Hwaryeong, seus atributos ganhariam um 

certo incremento, ao contrário aos dos monstros. 

 

Você criou um grupo. 

 

 Weed abriu o menu de controle e convidou Hwaryeong. 

 “Obrigada!”, exclamou Hwaryeong animadamente e aceitou o convite. 

 Então ela acenou para Zephyr. 

 “Você se juntará ao grupo?” 

 O pescador acenou com a cabeça alegremente. 

 “Eu estou dentro se estiver tudo bem em me aceitar!” 

 Weed somente concordou com a cabeça e enviou um convite para Zephyr. Ele não tinha 

nada em particular contra isso, havia muitos monstros e, portanto, pontos de experiência. Além 

disso, uma ajuda extra viria a calhar. Embora ele não entendesse porque Zephyr não desconectou 

do jogo como os outros. 

 “Então espere um pouco Hwaryeong. Eu farei outro prato para o Zephyr e polirei e afiarei 

seus equipamentos. Eu repararei também se precisar”. 

 Essa era uma ótima oportunidade para melhorar, mesmo que um pouco, suas habilidades 

em ferraria, culinária e alfaiataria. 

 “Wow! Legal!” 

 “A defesa aumentou e o ataque da vara de pescar também...” 

 Hwaryeong e Zephyr olharam para Weed surpresos. Eles não esperavam que um único 

homem dominasse tantos ofícios e este era apenas um pequeno passo que separava um idiota não 

qualificado de um jogador onipotente. 



 “Obrigada Weed! Agora vamos achar um grupo. Nós temos 3 pessoas e muitos grupos nos 

aceitariam ou, pelo menos, eu acho”, disse Hwaryeong alegremente, mas em retorno Weed 

lentamente balançou a sua cabeça. 

 “Mal haverão monstros suficientes para nós 3”. 

 “Huh? O que…” 

 “Você honestamente acredita que nós podemos caçar na Masmorra de Basra somente com 

nós três?”, perguntou Zephyr estupefato. Inconsciente de si mesmo, ele adivinhou certo. 

 “Nós três ficaremos bem. Embora eu esteja errado, nós somos quarto. Venha, Death 

Knight3!” 

 Fumaça começou a sair do colar ao redor do pescoço de Weed e, momentos depois, o Death 

Knight Van Hawk apareceu a partir dela. Fazia um tempo desde que ele tinha sido convocado pela 

última vez, então ele estava animado. 

 “Me chamou, mestre?” 

 “Sim”. 

 Apenas um olhar para seu servo encheu Weed de tristeza. Death Knight sugava 20% dos 

seus pontos de experiência. Muito tempo passou desde que Weed derrotou e subjugou Van Hawk. 

 Eles lutaram em muitas batalhas e Van Hawk conseguiu aumentar enormemente o seu nível. 

Especialmente na Província de Morata, onde Weed decidiu que quanto mais vampiros morressem 

melhor seria para o grupo, então ele não poupou os monstros. Van Hawk usou isso ao máximo e, 

naquele tempo, ele não apenas ganhou 20% da experiência dos monstros que Weed matava, mas 

também 100% por aqueles que ele matava por si mesmo. Por causa disso, ele conseguiu ultrapassa 

enormemente Weed e alcançou o nível 290. 

 “Droga de monstro! Está na hora de você pagar por tudo...”, Weed imediatamente começou 

a resmungar. 

 Todavia, o Death Knight tinha coisas para dizer também. Afinal, ele não estava ganhando a 

experiência por ficar parado. Ele teve que matar muitos monstros, sofrer a humilhação a partir dos 

paladinos e os espancamentos do seu mestre. Ele tinha coisas a falar, mas decidiu permanecer em 

silêncio por ora. 

 A história da Masmorra de Basra não era de conhecimento comum para os jogadores. No 

passado, uma família de nobres costumava morar nas terras de Basra. Opondo-se fortemente a 

integração das terras à Confederação Britânica, eles fizeram um acordo com a Guilda dos Ladrões 

para começar a preparar uma revolta e o quartel general dessa revolta estava localizado ali, na 

Masmorra de Basra. 

 Depois de enviar o Death Knight na frente, Weed e seu grupo desceram para o quarto andar. 

 “Não há ninguém aqui…”, disse Zephyr em voz baixa. 

 E ele não estava errado, mesmo que a Masmorra de Basra fosse muito popular entre os 

jogadores, era raro alguém caçar no 4º andar. Os monstros habitando lá eram muito fortes, com 

níveis superiores a 240. 

 Tremendo de medo e mal movendo seus pés, Zephyr não tinha escolha a não ser lentamente 

seguir Weed na esperança de que as coisas, de alguma forma, ficassem bem. 

 ‘Amen! Por que eu voltei? Eu poderia estar relaxando em casa agora...’, pensou Hwaryeong. 

 ‘Se nós morrermos aqui, nós perderemos todos os nossos itens… nós somos loucos de vir 

aqui sem sacerdotes ou paladinos…’ 

 Hwaryeong e Zephyr mal conseguiam conter seu medo e raiva. O comportamento de Weed 

era confuso para eles. 

 Mesmo quando a caçada no terceiro andar era difícil o suficiente, ele os levou até o quarto! 

                                                           
3 NT = Nota Dani: Cavaleiro da Morte. 



 Portanto, eles seguiram atrás dos passos confiantes de Weed e do Death Knight. 

 “Vamos revistar a mochila dele!” 

 “E revirar seus bolsos!” 

 “E subir um nível! Nós precisamos de mais poder para a nova revolta!” 

 Um grupo de ladrões monstros pulou de trás do canto. Eles estavam equipados com 

armaduras de ferro e carregavam espadas. Não desperdiçando nenhuma outra palavra, os Ladrões 

de Basra começaram seus ataques. 

 “Power of Darkness4!”, gritou Van Hawk e correu para a batalha. 

 Death Knights eram conhecedores de magias negras. O feitiço que ele usou aumentou 

significativamente o dano da arma e a defesa da armadura. 

 “Deadly Blade5!”  

 Van Hawk acumulou energia negra em sua lâmina e a direcionou para os ladrões 

avançando. Sua arma se tornou muito escurecida e, alguns momentos depois, ela liberou milhares 

fios finos, os quais golpearam os inimigos no peito. 

 Os ladrões caíram no chão. 

 Zephyr e Hwaryeong ficaram espantados. 

 'Whoa...' 

 ‘É assim que um monstro de nível 290 parece? Como Weed sequer consegue controlar tal 

monstro?’ 

 Naquele momento, eles perceberam que Weed não era um jogador normal e que era 

realmente possível caçar na Masmorra de Basra com apenas 4 pessoas. As palavras de Weed não 

eram mais apenas palavras para se gabar. 

 Enquanto isso, Weed não estava menos surpreso do que seus amigos. 

 ‘Wow, quando ele se tornou tão poderoso?’ 

 Weed só podia se lembrar dele batendo no cavaleiro e aumentando suas próprias 

habilidades e ele ficou extremamente surpreso ao ver seu escravo sob uma luz diferente. Death 

Knight conseguiu derrotar quatro inimigos com um único ataque. Mesmo que em parte fosse devido 

a sua natureza sombria, a qual aumentava o dano em inimigos que não fossem mortos-vivos. 

 ‘Amuleto carmesim da vida… o item no qual o Death Knight Van Hawk está eternamente 

preso’.  

 Weed ainda tinha outro amuleto negro, o do Lorde Tori, dentro da sua mochila... isso era 

realmente uma recompensa? Ou apenas outro jeito do NPC aumentar seu nível antes de se 

libertar...? 

 Subitamente Weed esqueceu sobre tudo isso, pulou para frente e acertou com o punho de 

sua espada a cabeça de Van Hawk, que tinha levantado a sua espada para matar os inimigos 

derrotados. 

 “Eu ordeno! Não mate os monstros. Somente os incapacite, nós mesmo os mataremos”. 

 “Entendido Mestre”, Van Hawk abruptamente rugiu no rosto de Weed. 

 Devido ao seu significante aumento de nível, o Death Knight conseguia sentir seu poder 

crescendo e não estava contente em receber ordens de um ser inferior como Weed. 

 ‘Esse idiota está me respondendo com ousadia. Eu não o ensinei o suficiente...’ 

 Weed fez para si mesmo uma nota mental para ensinar uma lição a Van Hawk mais tarde, 

mas por ora ele se dirigiu à batalha. 

 “Sculpting Blade6!”  

                                                           
4 NT = Nota Dani: Poder da Escuridão. 
5 NT = Nota Dani: Lâmina Mortal. 
6 NT = Nota Dani: Lâmina de Esculpir. 



 Ele não conseguia imaginar a si próprio sem essa técnica! Com sua lâmina emitindo um 

brilho azulado, Weed corria entre os inimigos dando múltiplos golpes. 

 “Morram!” 

 “Dinheiro! Me dê o seu dinheiro!” 

 A espada de seus oponentes passava perigosamente perto de Weed. Em razão dele 

esquivar, ele conseguia não ser ferido. Olhando de fora, parecia que ele tinha desistido de sua 

própria vida. 

 ‘Aqui… isso é mais divertido…’ 

 A emoção de estar completamente cercado por inimigos. Seu batimento cardíaco acelera, 

você começa a perceber a respiração e os movimentos do seu oponente. A sensação intoxicante 

do seu próprio poder, a qual lhe preenche com uma felicidade transbordante e você sente que pode 

conquistar o mundo. Um jogo assim nunca se tornará entediante! 

 Weed pensou sobre o caminho da espada. No dojo, Lee Hyun foi ensinado apenas o básico 

da habilidade, então ele teve que aprender a arte da espada por si próprio, no jogo. No entanto, 

ultimamente ele tem ido ao dojo para aprender com o próprio mestre. Ahn Hyundo7 não era um 

homem normal, então suas lições também não eram normais. 

 “Isto é uma espada”. 

 Nas mãos do seu professor a espada desenhava graciosas e suaves curvas. Era difícil de 

acreditar que alguém conseguia lidar com uma espada daquele jeito. Esta era a arte de um 

verdadeiro mestre, que havia criado outra obra-prima. 

 ‘Isso é realmente uma espada’, pensou Lee Hyun, observando com fascinação. 

 Todavia, como se reagindo aos seus pensamentos, o padrão começou a mudar. Agora a 

espada era um predador rondando, ou um águia caindo do céu, ou... Então, na frente do predador 

o Forte Odin apareceu. 

 ‘Não, não Odin, mas algo sólido, significante...’ 

 Algo mais desafiante e alto do que as muralhas do Forte bloqueou o caminho do predador. 

O obstáculo estava em seu caminho e, sem nem um segundo pensamento, a besta deu o bote para 

frente, destruiu o obstáculo e então correu para frente. 

 “Espada… Isso é mais difícil de dominar do que uma arma, mas dominando ela você se 

torna mais forte. Morte, doença e outras dificuldades não mais te incomodarão. Eu me tornei livre 

depois que eu dominei a espada”. 

 Lee Hyun aprendeu muito de Ahn Hyundo. Ele mudou totalmente a sua atitude em direção 

a espada, aprendeu a respirar apropriadamente, aprendeu a se mover e a tomar conta da sua arma. 

Ele se tornou mais forte. 

 Apesar da sua vida não ser fácil antes de começar a ir ao dojo em virtude da ausência dos 

pais, dos débitos e das brigas constantes com os valentões, Lee Hyun podia lutar violentamente 

com qualquer um para defender cada memória preciosa de seus pais e, com esse espírito 

fortalecido, ele nunca recuaria de uma luta. Contudo, observando as habilidades de seu professor, 

Lee Hyun começou a perceber que somente Deus sabia se existia um limite para dominação de 

uma espada. 

 Cada monstro ladrão era muito mais forte do que os Death Knights de Lavias. Nas lutas com 

os cavaleiros ele tinha que prestar atenção somente a frente, mas agora ele não tinha o direito de 

perder qualquer coisa que acontecia nas laterais ou em suas costas. 

 ‘Woah, as lutas se tornam mais e mais divertidas…’ 

 Weed evitou uma longa apunhalada pelo lado e avançou. 

 “AAAAA!” 

                                                           
7 NT = Nota barafael: Geomchi. 



 Suas mãos estavam voando ao seu redor, desviando e atacando ao mesmo tempo. 

 

Você acertou um ataque crítico. 

 

Você acertou ataques críticos consecutivos. 

 

Seus ataques contínuos foram bem-sucedidos. Você quer salvar essa série de ataques? 

 

 Se movendo habilidosamente de inimigo em inimigo, Weed estava dando uma série de 

ataques críticos. Se você desse uma série de ataques excepcionalmente bem-sucedidos no jogo, 

você podia seria capaz de salvá-la para usar à vontade mais tarde como uma técnica individual. 

Contudo, Weed somente ignorou a mensagem e correu de volta para a batalha.  

 Para Weed, a luta era algo vivo, imprevisível e extraordinário. Algumas vezes você tem que 

agir por instinto e, ao usar técnicas designadas, você só se restringe. 

 “Sculpting Blade!” 

 Depois de matar outros três monstros, ele mergulhou bem no meio do grupo inimigo. Com 

confiança em suas habilidades e na armadura polida, ele estava ansioso para derramar o sangue 

do inimigo. 

 Mesmo que um pouco atrasados, Hwaryeong e Zephyr também se juntaram à batalha. 

 “Charming Dance8!”  

 Os inimigos, que observaram os movimentos eróticos e tentadores da garota, congelavam 

em confusão e constrangimento. Suas bochechas ficavam vermelhas e seus olhos estavam repletos 

de desejo. 

 “Que garota linda!” 

 “Oooo! Por que eu passei de cavaleiro para ladrão, se eu ainda fosse...”  

 “Ela derreteu meu coração de pedra!” 

 Tendo capturado a atenção dos inimigos, Hwaryeong exclamou: 

 “Sem apresentações! Eu não tenho interesse em vocês!” 

 “Eeeeh?!” 

 As palavras dela paralisaram os inimigos e ela seguiu para dançar com outro grupo, não se 

esquecendo de cooperar com seus parceiros, é claro. 

 “Esses não nos atacarão”. 

 “Por quanto tempo?”, perguntou Zephyr imediatamente. A vida deles dependia dessa 

informação. 

 “Por uns dois minutos. O nível deles é muito alto, você deve lidar com o resto nesse meio 

tempo”. 

 “Swing9!”  

 Zephyr balançou a sua vara de pescar e se juntou à batalha. Toda vez que ele estendia a 

sua vara, alguns inimigos eram derrubados. 

                                                           
8 NT = Nota Dani: Dança Charmosa. 
9 NT = Nota Dani: Balanço. 



 Weed e Van Hawk estavam atrasando a força principal de inimigos. Hwaryeong domesticou 

os inimigos à direita e Zephyr estava lutando contra aqueles à esquerda! Comparado às lutas 

anteriores, a situação estava complicada, então eles tinham que dar tudo de si para ficarem vivos. 

 Hwaryeong incapacitou outros 12 oponentes e caiu no chão, exausta. 

 “Estou acabada… não posso continuar…” 

 Ela gastou toda a sua mana e estava sentada no chão, completamente exausta. Até agora 

Hwaryeong sempre tentava escolher o monstro mais fraco enquanto não se esforçava demais em 

uma luta. Entretanto, agora ela tinha que dar tudo de si e percebeu que suas habilidades de dança 

e atributos não estavam desenvolvidos o bastante. Ela não era forte o suficiente. 

 ‘Isso é difícil… eu provavelmente deveria ter lutado contra oponentes mais fortes antes, 

certo?’, Hwaryeong pensou calmamente, esperando que algum monstro acabasse com a sua vida 

naquele momento. 

 Mas então Zephyr apareceu para protege-la dos monstros que avançavam. Graças à 

pescaria, os atributos dele, especialmente Perseverança e Vitalidade, estavam altamente 

desenvolvidos, então ele lidou com essa luta melhor. 

 Zephyr estava em seu limite lutando com os monstros ao redor. Ele não estava atingindo os 

inimigos um por um, mas todos eles ao mesmo tempo! Suas habilidades de pescador permitiam 

que ele desse dano em um monte de inimigos ao mesmo tempo. 

 Quando a vida dos monstros estava abaixo de um terço, eles morriam à medida que eram 

imediatamente finalizados por uma série de ataques críticos com o súbito aparecimento de Weed. 

Parecia que a situação estava fora de perigo, quando os inimigos, anteriormente incapacitados por 

Hwaryeong, começaram a voltar aos seus sentidos. 

 A intensa batalha continuou sem nenhum momento de descanso. 

 “Sculpting Blade!” 

 Weed estava tentando se mover o mais rápido possível, mas no momento em que ele estava 

acabando com um oponente outro já o estava atacando. Ele tinha que correr, se ele parasse mesmo 

que por um momento os monstros se aproximariam e o cercariam completamente, o que seria uma 

morte certa. 

 Hwaryeong recuperou um pouco sua força e correu de volta para Zephyr. Ela estava 

dançando como uma borboleta, esfaqueando os lados expostos dos inimigos com suas adagas. 

Parecia que a batalha nunca acabaria. No entanto, alguns minutos depois Hwaryeong se 

surpreendeu ao perceber que não tinha ninguém mais com quem lutar. 

 Ela não se lembrava contra quem ela estava lutando e nem quem deu o último golpe. Em 

suas memórias caóticas a luta parecia como um fragmento do inferno. Foi difícil, extremamente 

perigoso e levou muito tempo... ela não conseguia acreditar que eles ganharam! 

 ‘Ufa… Isso foi difícil, mas… divertido’ 

 Ela limpou a sua testa suada e sorriu. 

 Essa foi a única luta na sua memória que ela teve que dar 110% de si mesma. Seu humor 

estava ótimo. 

 Bem, se não fosse pela ajuda do Death Knight todos já teriam morrido, mas isso 

absolutamente não a chateava, a vitória deles foi bem merecida. 

 “Weed, você sempre luta assim?” 

 Hwaryeong perguntou a questão que estava em sua mente desde o começo da luta. 

 “Sim”, Weed respondeu calmamente. Ele já tinha começado a reparar a armadura 

danificada. 

 Se a armadura ou a arma perdessem mesmo que um pouco da durabilidade, a primeira 

coisa que Weed faria depois da batalha era repará-las. 



 “Mas é tão perigoso! E difícil! Você não tem nenhum medo de lutar contra monstros cujo 

nível é muito mais alto do que o seu?” 

 Hwaryeong ficou um pouco assustada. Ela não conseguia imaginar como alguém poderia 

ser capaz de lutar sozinho enquanto cercado de inimigos. Mesmo que eles estivessem jogando um 

jogo de realidade virtual, o medo era real. 

 Em situações de risco, o fedor do sangue e a sensação da força do oponente eram 

suficientes para paralisar os jogadores pelo medo. Depois disso, eles eram facilmente mortos. 

 “Você sabe Hwaryeong, em Lavias eu tive que escalar muito alto e de lá todos os monstros 

pareciam tão pequenos. Parecia como se eu pudesse esmagá-los com um dedo. Foi quando eu 

percebi que eles são apenas comida. Comida que me fortalece”. 

 Hwaryeong deu outro dos seus sorrisos deslumbrantes. 

 “Sério, com você Weed, não há tempo para ficar entediada”. 

 Contudo, nem todo mundo estava celebrando o final da batalha. Zephyr estava observando 

o Death Knight com medo. 

 “Zephyr?!” 

 “Hwa…Hwa…Hwaryeong”, a preocupação fez ele gaguejar. 

 “O que aconteceu?” 

 “Olhe para o Death Knight…” 

 “Huh? Death Knight?” 

 Ela olhou para o Van Hawk e percebeu que ele estava preparando outra de suas técnicas. 

Hwaryeong estava inconsciente ao que estava acontecendo, então ela ficou curiosa. 

 Ela estava inconsciente do que Zephyr tinha percebido há muito tempo. Ele pescou com 

Weed por um longo tempo, então ele tinha uma ideia do que estava prestes a acontecer. Você 

achou que depois de pescar Weed sentava em uma sombra para relaxar? Nem um pouco! 

 Tendo terminado de consertar a armadura, Weed aplicou um pouco de ataduras e se 

levantou. 

 “Hmmm…”, ele disse e continuou:  

 “Agora ficará um pouco perigoso. Não se preocupem demais, mas eu acho que nós 

ficaremos por um triz desta vez”. 

 “.....” 

 “Vocês sabem, eu não estou em minha melhor forma. Eu não lutava há um bom tempo. Para 

ser honesto, eu nem me lembro da última vez que minha vida caiu abaixo de 15%. Mesmo no Forte 

Odin eu lutei principalmente contra oponentes fracos”. 

 “.....” 

 “Vamos ver. Depois dessa batalha apenas minha Resistência levemente aumentou. Isso se 

deu porque eu calculei errado e a batalha não foi tão difícil quanto eu esperava. Da próxima vez eu 

deveria esperar que a minha vida caia para 3%. Eu contarei a vocês um segredo: quando a sua 

vida fica muito baixa, o seu atributo de Resistência aumenta imensamente. Então, nas próximas 

batalhas vocês deveriam tentar perder o máximo de vida possível. Acreditem em mim, isso vale 

muito a pena. Por exemplo, no momento em que os inimigos me atingem parece cócegas para 

mim”. 

 Zephyr e Hwaryeong ficaram sem palavras de tão surpresos. 

 ‘Isso é incrível! Então os golpes dos Ladrões de Basra são ‘cócegas’ para ele?’ 

 ‘Como? Mesmo que ele tenha a habilidade em ferraria no nível intermediário, ele não pode 

ser...’ 

 ‘Minha armadura não está pior, mas cada golpe de um monstro dói como inferno!’ 

 ‘Masoquista desgraçado!’ 



 Contudo, as próximas palavras de Weed os chocaram ainda mais: 

 “Bem, agora que o reconhecimento e o aquecimento acabaram, está na hora de nós 

lutarmos para valer”. 

 Reconhecimento? Para Zephyr e Hwaryeong a luta anterior foi como viver em um inferno! 

 Vendo os rostos retorcidos em horror, Weed perguntou em dúvida: 

 “Então... vocês me aceitam como líder do grupo? Se sim, então a caçada continua”. 

 Eles apressadamente assentiram com a cabeça. Tendo aceito o convite de Weed, eles 

automaticamente o designaram como líder do grupo e, além disso, ele era o mais forte dos três. 

 Mesmo que a pescaria do Zephyr e a dança da Hwaryeong permitisse a eles aumentarem 

bastante seus atributos, eles ainda estavam tão distantes de Weed quanto estavam da lua. 

 ‘Ele tem 5 habilidades artesanais no nível intermediário...’ 

 ‘Ele é um monstro. Uma máquina... para fazer todas essas coisas...’ 

 Ele era estranho, mais do que Hwaryeong e Zephyr podiam afirmar. 

 Deixando de lado que sua profissão tenha técnicas de batalha, os atributos dele eram 

ridiculamente altos também! Olhando para Weed eles sentiam a inferioridade em si próprios, mesmo 

se comparados aos outros jogadores eles eram bem normais. 

 ‘Então existem pessoas como Weed…’ 

 ‘Nós não somos tão inúteis!’, eles pensaram. 

 Normalmente o posto de líder do grupo era dado a um guerreiro ou cavaleiro, devido a essas 

classes terem altos atributos de Carisma e Liderança. Isso ocorria porque se o líder tivesse um nível 

elevado nesses dois atributos, os membros do grupo seriam menos propensos a serem afetados 

pelo pânico e ganhariam mais experiência. Além disso, os monstros confrontando tais jogadores 

não eram capazes de usar seus poderes totalmente. 

 “Aaaaaaa!” 

 “Deadly Dance10! Charming Dance!” 

 “Fishing Rod Feint11!” 

 “Venham! Me acertem! Aumentem minha Resistência!” 

 A caçada começou. 

 Incontáveis lutas até a morte contra os Ladrões de Basra. Assim que um grupo de inimigos 

era finalizado, eles partiam para o próximo. Eles só tinham tempo para reparos rápidos e leves 

curas. 

 “Waaaaaaa!” 

 No passado, Zephyr não acreditaria se alguém dissesse que ele não pegaria a pilhagem dos 

inimigos derrotados, mas isso estava acontecendo agora. Devido as constantes ondas de ataques 

inimigos eles simplesmente não tinham tempo para isso. 

 Eles lutaram de tal maneira por quase 16 horas, quando finalmente Zephyr ficou ferido. Um 

ladrão o esfaqueou no estômago com uma espada. Um ferimento mortal. 

 Hwaryeong deu um olhar de ódio para Weed. 

 “Você exagerou! Nós somos humanos e quando ficamos cansados nós precisamos 

descansar!” 

 Então, Hwaryeong olhou para Zephyr com um pouco de inveja. 

 ‘Ele está morrendo… ao menos ele conseguirá descansar… eu me pergunto quando ficarei 

livre daquele demônio?!’ 

 Essa foi a primeira vez que ela teve inveja de um jogador morrendo. 

                                                           
10 NT = Nota Dani: Dança Mortal. 
11 NT = Nota Dani: Simulação de Vara de Pescar. 



 Com um sorriso aliviado Zephyr disse: 

 “Eu estou bem, Hwaryeong. Weed, não se preocupe comigo. Hahahahaha!” 

 Ele riu até chorar de alegria. Todavia, a expressão de Weed não hesitou nem um pouco. 

 ‘E se?... Não, não pode ser. Ele não é um sacerdote e não será capaz de me salvar...’  

 Zephyr ficou assustado por um momento, alegremente vendo o sangue saindo de seu 

estômago. 

 A vida dele estava caindo rapidamente e já tinha alcançado 23%. A situação não era crítica, 

mas sem a ajuda imediata de um sacerdote um ferimento como este acabaria lhe matando. Mas 

então Weed revirou a sua mochila e começou a tirar ataduras uma por uma. 

 “Eu te curarei agora”. 

 “Ahaha! Com ataduras? Não brinque assim…” 

 “Aplicar atadura!”  

 Weed exclamou de novo e de novo, rapidamente aplicando múltiplas ataduras. 

 

O sangramento parou. 

O ferimento fechou. 

A Vida aumentou para 26%. 

A Vida aumentou para 29%. 

 

 “Wow!”  

 Os olhos de Zephyr se arregalaram de surpresa e ele olhou assustado para Weed. 

 “Ermm… Weed, qual o seu nível em Bandagem?” 

 “Intermediário nível 9”. 

 Apenas um pouco longe do nível avançado! 

 Durante a sua longa caçada na Província de Morata, Weed teve que aplicar um grande 

número de ataduras, de modo que o nível da sua habilidade ficou surpreendentemente alto. 

Normalmente os grupos teriam ao menos um sacerdote, então os jogadores não usavam a 

habilidade de bandagem de forma alguma. Desta forma, a maior parte deles tinha a habilidade no 

nível iniciante mesmo que em níveis altos. 

 “Bandagem no nível intermediário 9…” 

 Zephyr estava batendo seus punhos no chão em arrependimento. Weed desgraçado, um 

verdadeiro sádico e demônio! Agora ele terá que caçar monstros para sempre! 

 A batalha continuou… 

 Weed estava matando um monstro depois do outro e pensava que, na verdade, isso não era 

tão difícil. Comparado ao que ele passou em Morata, a Masmorra de Basra parecia como um jardim 

de infância. Mesmo em Lavias os Death Knights eram muito mais perigosos para ele! 

 Pelo menos eles estavam usando espadas longas e magia negra. Os Ladrões de Basra ao 

contrário usavam espadas curtas e, mesmo que eles atacassem em grandes números, eles eram 

oponentes muito menos perigosos. 

 Dessa vez ele não tinha Alveron com sua magia de cura, mas desde que sua vida aumentou 

bastante por causa do aumento dos atributos e pela habilidade de pesca, ela chegou quase ao 

dobro do valor, 14.000 pontos. 

 Além do mais, graças as suas habilidades em ferraria, Weed podia afiar e polir seu 

equipamento, aumentando sua sobrevivência ainda mais. 



 A profissão de Legendary Moonlight Sculptor12!  

 Somente por causa disso Weed foi forçado a aumentar significantemente as suas 

habilidades artesanais, as quais lhe permitiam aumentar muitas outras habilidades até o nível 

intermediário durante os últimos meses. Além disso, elas o tornaram ainda mais forte do que se ele 

ainda estivesse caçando até agora para alcançar o nível 280. 

 Atualmente, ele não podia encontrar um oponente do mesmo nível, independentemente da 

profissão ou classe. Você não pode julgar um personagem pelo nível revelado, pois o que conta é 

exercer plenamente a sua profissão da melhor forma possível13
. 

 O objetivo de Weed desde o começo era atingir o quarto andar subterrâneo da masmorra e 

a razão era simples: é simplesmente incrível lutar contra monstros fortes14. 

 Mesmo antes ele lutou contra Death Knights, enquanto estava apenas no nível 110. É claro, 

isso foi possível graças aos atributos da profissão e aqueles adquiridos nos primeiros dias no Centro 

de Treinamento, além da influência das suas habilidades. Com certeza foi difícil, ele morreu muitas 

vezes, mas tendo ganhado poder e experiência, ele estava vencendo uma batalha depois da outra 

e isso estava fazendo ele feliz. 

 Weed junto com Hwaryeong e Zephyr caçaram continuamente por 29 horas. Neste 

momento, Weed subitamente percebeu que sua mochila estava cheia15. 

 “Droga…” 

 Hwaryeong e Zephyr não estavam nem um pouco tristes! 

 “Isso não pode ser evitado…”, disse Weed arrastadamente. 

 Hwaryeong e Zephyr começaram a assentir animadamente. 

 ‘Hora de terminar isso. Essa foi uma caçada difícil’. 

 ‘Droga, isso foi apavorante’. 

 Eles tinham certeza de que os Ladrões de Basra viriam assombra-los em seus pesadelos 

pelo resto de suas vidas. Entretanto, as palavras seguintes de Weed os chocaram novamente: 

 “Isso não pode ser evitado, nós teremos que fazer uma rápida viagem até o vilarejo para 

vender as coisas e, em seguida, nós voltaremos novamente. Ladrões de Basra esperem por nós. 

Vamos fazer isso rapidamente”. 

 ‘Drooooooooooooooooooga!!!’ 
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12 NT = Nota Dani: Lendário Escultor do Luar. 
13 NT = Nota barafael: trecho não traduzido da raw coreana que a tradução em inglês deixou passar, descobri 

por acaso quando fui checar um trecho acima: 지금은 그 어떤 직업과 견주어도 동일 레벨에서는 적수를 찾지 못한다. 드러난 

레벨로는 판단할 수 없는, 숨은 노력을.  끊임없이 해야만 가치를 발휘하는 직업이기 때문이다. 
14 NT = Nota barafael: outro trecho omisso: 위드의 목표는 애초부터 지하4층에 있었다. 이유는 간단했다. 그저 강한 몬스터와 

싸우는 것이 좋을 뿐. 
15 NT = Nota barafael: outro ponto omisso: 위드는 화령과 제피와 함께 무려 29시간을 연속으로 사냥했다. 그때에 이르러서는 

배낭이 가득 차서 더 이상 전리품을 넣을 수 없게 되었다. 
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