Volume 22
CAPÍTULO 3 - O Chifre de Teuresec que Sinaliza a Vitória
O festival aconteceu perto das estátuas, das praças e da Tower of Light.
Os jogadores iniciantes da profissão Xamã Elemental estavam correndo ao redor arrastando
seus espíritos contratados, os Dirtman, Fiery Pebbles, além dos espíritos do Vento e da Água.
“Agora mesmo os espíritos da água estão se apresentando. Qualquer um que queira se
arrefecer com água refrescante, por favor, venha e se junte a nós”.
“Músicos que apenas podem ser encontrados em Morata estão se apresentando! Eles
começarão em 10 minutos”.
As ruas estavam repletas com músicos e dançarinas se apresentando juntos.
Os negócios dos comerciantes estavam florescendo e até mesmo os jogadores que voltaram
a partir de suas caçadas estavam abrindo barracas e vendendo as suas pilhagens.
Hwaryeong e Bellotte estavam mastigando grama doce enquanto passeavam pelo festival.
Elas poderiam ter ficado muito populares se tivessem se apresentado juntas como uma dançarina
e uma trovadora, mas elas não fizeram isso, pois, como alternativa, queriam brincar e relaxar depois
de terem trabalhado por um longo período de tempo.
“Isso é realmente bonito”.
“Unni (NT = Nota barafael: unni é um honorífico usado para se dirigir de maneira amigável à
uma mulher mais velha do que você, se você for uma mulher), isso fica realmente bom em você”.
Elas estavam entusiasmadas com as compras.
Não era apenas Hwaryeong e Bellotte, mas os outros jogadores também. Enquanto
perambulavam ao redor dos mercados da praça, eles estavam animadamente comprando coisas.
“Aqueles são sapatos de pele fofos!”
“Weed faz um monte de sapatos bonitinhos. Por que você não comprou com ele mais cedo?”
“Eu não queria ser vista como uma viciada em compras”.
“.....”
A casa de Hwaryeong é de 120 metros quadrados. A suíte máster dela era extremamente
espaçosa e reunido dentro dela estava uma grande quantidade de sapatos. (NT = Nota barafael: eu
não sei o que mulher vê em sapato, a minha para em toda vitrine de shopping para vê-los)
“Unni, se Weed disser para você não comprar sapatos, você parará de compra-los?”
O rosto de Hwaryeong ficou branco. Ela não ficaria feliz se calçasse apenas sandálias e
tênis pelo resto da sua vida.
“Eu.... farei o que Weed quiser”.
“Realmente?”
“Sim. Ao invés de sapatos eu posso comprar bolsas!”
“…..”
***
“A vista noturna é muito bonita, não é?”
“Tente comer isto, eu acabei de comprar”.
“Você primeiro, eu lhe darei na boca”.
Pale e Maylon estavam sentados sobre uma rocha perto da Tower of Light. Eles estavam
expressando afeição extravagantemente como amantes enquanto apreciavam a visão noturna de
Morata!

Além disso, também havia multidões de outros casais sentados juntos ao redor deles. Em
Morata, esta área tem a melhor atmosfera e uma boa vista, então era visitada por muitos casais.
Era uma área onde solteiros possivelmente não poderiam entrar.
Havia algumas centenas de casais sentados nas rochas sob a luz do luar.
Um escultor, que claramente não tinha uma namorada, estava entre eles. Ele estava
esculpindo uma grande galinha a partir de sua memória. (NT = Nota barafael: por que diabos o cara
está esculpindo uma galinha ali? ¬¬)
“O vento está me deixando com frio”.
Havia casais que poderiam ter voltado para a cidade, mas eles eram o tipo de casal que
ficaria pelado no frio.
Então o homem perguntou:
“Você gostaria de compartilhar a minha capa?”
O casal compartilhou a capa e a atmosfera acolhedora juntos.
Havia muitos casos onde os casais caçariam e se aventurariam juntos.
“Velho, ao fazer isso você não sente como se nós fossemos mais jovens?”
“Aham! Bem, está tudo bem”.
Também não era uma visão fora do comum ver casais de velhos sendo íntimos.
Em Royal Road, as pessoas eram capazes de sentir como se fossem jovens novamente e
apreciavam completamente a experiência.
***
“Nós estamos vendendo qualquer coisa. Nós estamos dispostos a negociar. Venham aqui e
verifiquem as nossas especialidades do mar. Vocês podem até mesmo encontrar alguns itens que
conduzem a missões ou itens necessários para as suas missões. Olhar é de graça! Há muitas
coisas preciosas e, ao folhear através delas por longos períodos de tempo, você pode até mesmo
ganhar algum dinheiro. A loja do Mapan está agora aberta e pronta para os negócios!”
Mapan negociou com as sereias e recebeu produtos especiais do mar, tais como corais,
algas marinhas, pérolas e escamas reluzentes de peixes, produtos os quais ele estava vendendo
agora.
Já que Mapan tem vendido em Morata desde o começo, ele tinha uma grande quantidade
de clientes regulares.
“Desculpe-me, é possível você dar um pouco de desconto?”
Jogadoras que queriam as pérolas muito cintilantes tentaram obter uma barganha. Todavia,
Mapan balançou a sua cabeça e não deu a elas qualquer chance de abaixar o preço:
“Não, eu não posso e tudo isso é em razão do baixo suprimento”.
Mesmo assim, ele maliciosamente olhou para elas e disse:
“Eu abaixarei em duas moedas de ouro”.
“Kyaaaah. Obrigada!”
As jogadoras que compraram os itens, perguntaram:
“Quando você estará vendendo novamente?”
“Agora mesmo eu não tenho certeza, mas por favor deem uma passada, nós lidamos com
qualquer coisa desde equipamentos de proteção até armas”.
“Posso registrá-lo como um amigo?”
“É claro”.
Mapan pensou que este era o melhor momento para ele, o momento de construir uma
amizade com outros jogadores. Desde jogadores iniciantes a aqueles de nível elevado, ele estava

se encontrando amplamente com os outros. Mesmo com a profissão de comerciante, não era raro
se encontrar com muitas pessoas.
O dinheiro que Mapan ganhava era continuamente investido em suas transações e lojas.
***
“Ei, você tem um grupo?”
Zephyr estava constantemente sendo questionado pelas mulheres. Ele estava em uma
praça onde uma grande quantidade de mulheres solteiras estavam sentadas e reunidas juntas. Ele
respondeu a elas tristemente:
“Eu... tenho um grupo”.
“Se você tiver tempo mais tarde, meu nome é Elaine...”
“Me desculpe, eu tenho alguém esperando por mim”.
Ainda assim, Zephyr estava tendo um bom tempo no festival de Morata. As ruas estavam
lotadas e movimentadas em razão do festival, mas Yurin, a garota que ele gostava, não estava lá
com ele. Ela tinha friamente recusado a visita-lo e estava viajando ao redor do mundo usando a sua
habilidade Picture Teleportation.
Ao custo de seu orgulho, Zephyr puxou para cima a sua janela de mensagens privadas e
entrou em contato com ela primeiro.

Zephyr:

Quando você estará de volta?

Yurin:

Ainda há uma grande quantidade de passeios turísticos a se
fazer.

Zephyr:

Você tem tempo amanhã?

Yurin:

Eu vou passar um tempo com duas de minhas amigas
amanhã.

Zephyr:

E sobre depois de amanhã?

Yurin:

Desculpe, eu estarei ocupada desenhando.

Zephyr:

Eu serei capaz de ver você nesta semana?

Yurin:

Eu não posso prometer a você, visto que eu estou ocupada...
quando eu tiver tempo eu falarei para você.

Depois disso, ele não ouviu mais nada dela.
Obviamente, Yurin usou a sua habilidade Picture Teleportation para viajar pelas cidades do
Norte, mas igualmente após disso, ela foi para o Reino de Rosenheim, Reino Brent, para as maiores
cidades e aldeias do Continente Central e desenhou na Praça de Tiananmen, fazendo amizades ao
cumprir missões fáceis. Se Zephyr visse os pedidos, ele teria zombado deles.
As missões envolviam conseguir figuras de brinquedo dos Kobolds ou conseguir presas de
cobras venenosas, mas com uma diferença de 20 níveis, ela dava os pedidos para as outras
pessoas.
Mesmo se Zephyr fosse fazer algo incrível, ele e Yurin não poderiam compartilhar um com
o outro o que mais importava.
“Ahhhh, sem Yurin aqui, o festival parece chato”.

Zephyr observou a multidão dissolvida dentro do festival. Tendo dado o seu coração para
Yurin, os sentimentos dele se tornaram tão grandes que ele facilmente ficou envergonhado e isso
o fez tremer. (NT = Nota barafael: toma seu safado, pimenta no olho dos outros é refresco né?)
***
“*Huck Huck* (NT = Nota barafael: soluço), ela não voltará?”
Havia mais uma pessoa que caiu de cabeça sobre os pés de Yurin: o artista que tinha muitas
pinturas penduradas, Petrov!
A reflexão de uma elfa em um riacho; espíritos maléficos vasculhando a terra; a visão das
estrelas à noite; um jovem orc louco; Petrov expressou estes magníficos e misteriosos panoramas
ao usar cores animadas. Todas estas obras eram obras-primas ou Magnum opus!
Ele fazia as suas pinturas com expressões coloridas, as quais mostravam claramente uma
história única que causaria ciúmes aos outros pintores.
Quando Petrov mostrou suas pinturas para Yurin, ela perguntou:
“Como você pintou o elfo no riacho?”
“Quando eu fui convidado a ir para a Aldeia dos Elfos, havia uma garotinha elfa que me pediu
para desenhar uma imagem dela”.
Yurin admirou a pintura dos elfos que estavam correndo livremente entre as árvores.
Petrov era muito familiarizado com as tribos dos Elfos e das Fadas. Quando ele visitou as
aldeias, ele pintou quadros e deu alguns de presente. Os quadros que sobraram ele manteve para
si, como parte de sua própria coleção.
“A visão noturna com as estrelas é muito linda. Eu nunca pensei em desenhar algo como
isso antes”.
“Igual a uma criança enquanto eu olhava para as estrelas, eu sonhei sobre movê-las para
dentro da tela. Seria muito difícil pensar sobre desloca-las, mas quando eu as pintei, eu me diverti
muito”.
Havia um total de 10 pinturas no conjunto “Noite Estelar” e elas eram peças de arte que
expressavam a noite exótica. As estrelas no alto do céu até mesmo tinham expressões. Enquanto
elas se agrupavam juntas em uma constelação, elas até se expressavam como monstros.
Havia muitas imagens diferentes de estrelas, tais como o garoto que olha para a estrela, a
mulher, o sacerdote e o mago.
Um jovem garoto olhando para cima enquanto estava trabalhando no arrozal; um jovem
garoto que subiu em uma árvore sobre uma colina e que olhava para baixo em direção ao chão; e
um jovem garoto que estava consertando algo no estábulo e que olhou para cima em direção ao
céu por um breve momento.
Além disso, tinha a garota que acordou cedo de madrugada e fez arroz para a sua família e
que olhava para fora da janela; e um espadachim que estava treinando em um castelo e ao deitar
no chão em virtude do cansaço olhou para cima em direção ao céu.
Ao expressar um ladrão, Petrov o desenhou sentado sobre o muro da casa de uma pessoa
enquanto olhava em direção ao céu!
A pequena obra de arte de Petrov não era nem um pouco negligente, ela tinha composição,
volume e também se destacava.
Até este ponto, a atmosfera de Yurin estava brilhante e bem-disposta.
“Eu desenhei muitos quadros, então não tenha pressa ao olhar para eles”.
“Você tem mais?”
“Correto, eu sequer te mostrei um terço do meu trabalho”.

Petrov não conseguia parar de falar toda vez que Yurin admirava o seu trabalho. Toda vez
que ele ouvia a voz dela o elogiando, ele sentia como se estivesse voando para longe em direção
às nuvens!
Ele até mesmo falou a respeito de obras de arte que ainda não tinham sido lançadas, mas
não achou que fosse um desperdício.

O atributo Arte aumentou em 21 pontos por apreciar uma pintura Magnum Opus.
A sua habilidade artística e proficiência aumentaram.
Os atributos Sabedoria e Conhecimento aumentaram em 2 pontos cada.

Sempre que Yurin o ouvia falando a respeito de coisas diferentes, muitos de seus atributos
artísticos aumentavam.
Para Petrov essas não eram apenas as pinturas que ele pintou, mas também as que ele
obteve através de pedidos, além de uma grande quantidade de obras de arte que ele colecionava.
O nível da habilidade de ilustração dele aumentou dois níveis quando ele adquiriu aquelas pinturas.
“Esta pintura emana uma boa sensação dela. Você a fez com tinta adquirida ou você mesmo
fez a tinta?”
“Eu tenho coisas que eu fiz, mas eu também tenho coisas que eu comprei na loja de artes.
Eu também fiz tintas caseiras que ainda estão mantidas frescas e a cor ainda está conservada por
um longo período de tempo. Contudo, em razão de que você precisa fazer em grandes quantidades,
eu não recomendo para você, senhorita”.
Enquanto Yurin olhava para as pinturas, ela começou a querer ir para as terras do alto mar.
“Você tem bastante habilidade artística, isso está muito bom”.
“Estas são minhas pinturas. Há uma grande quantidade de coisas que eu desenhei como
elfos, espíritos e pessoas e você é a primeira a vê-las”.
“Como você conseguiu chegar à localização deles?”
“Há pinturas desenhadas sobre espíritos. Eu usei a habilidade Picture Teleportation e viajei
para lá. No início, eles me evitaram porque eu era humano, mas agora sempre que eles me veem,
eles pedem para serem desenhados”.
Usando a habilidade Picture Teleportation para viajar através das dimensões, Petrov foi
capaz de fazer missões e agir como intermediário. Ele tentava manter o máximo de segredos
possíveis, mas os contou para Yurin sem qualquer restrição.
“Eu pensava que apenas esculturas eram capazes de conseguir isso, portanto eu não sabia
que pinturas também poderiam ser Magum Opus. Esta é a minha primeira vez descobrindo sobre
isso”.
“Na arte, pintores e escultores são geralmente comparados uns com os outros. Mesmo que
haja uma conexão especial e recíproca quando se está esculpindo, na pintura você pode capturar
tudo. Nesta obra, ela inclui o majestoso nascer do sol e, com uma estética de cores estranhas, você
será capaz de desenhar imagens da natureza e belezas magníficas. Nada é impossível na arte”.
Yurin ficou curiosa e perguntou a ele uma questão:
“Você já fez muitos grandes trabalhos, mas Petrov, eu nunca ouvi o seu nome na Guilda dos
Pintores”.
No caso de Weed, não era apenas na Guilda dos Escultores, mas se você fosse um jogador
em Royal Road, você saberia sobre ele. Contudo, ninguém tinha ouvido falar de Petrov
anteriormente.

Mesmo que ele não tivesse feito muitas missões, se a pessoa tivesse um excelente comando
sobre a pintura, normalmente a maioria de seus trabalhos se tornariam famosos.
“Quando me ofereceram missões, eu não gostava de arruaças, então eu não forneci meu
nome. Quando eu terminava as missões como um jogador anônimo, a fama das minhas pinturas se
tornava relativamente baixa. Se eu normalmente desse o meu nome, ele seria conhecido através
de todo o Continente de Versalhes”.
Petrov estava se escondendo dentro do Mundo Espiritual (NT = Nota barafael: Jeongnyeong
– Mundo Espiritual: é o castelo que está dentro da pintura, no qual ele tem um quarto e Yurin outro),
bem como o fato de que ele era um pintor excepcional. O seu trabalho extraordinário era apenas
conhecido pelas Nymphs (NT = Nota barafael: Ninfa, na mitologia grega elas eram tidas como
divindades espirituais que possuem uma natureza animada e possuem uma elevada beleza https://en.wikipedia.org/wiki/Nymph) e eram igualmente excelentes.
“Pintar dessa forma é um desperdício, você continuará a pintar sob um nome diferente?”
Petrov riu e ficou envergonhado.
“Há algo simples que eu pensei sobre isso”. (NT = Nota barafael: essa frase foi totalmente
modificada no inglês, então eu traduzi grosseiramente direto do coreano: 소박하게나마 생각해 놓은건
있습니다)
“O que é?”
“Bem... as pinturas se tornam as melhores coisas no mundo e é um fardo se tornar famoso.
Um dia eu sairei para o mundo e mostrarei a força de um artista para o Continente de Versalhes.
Meu objetivo é demonstrar isso apropriadamente”.
“Então, o que você pensa sobre o escultor Weed? Agora mesmo ele já está fazendo com
que as esculturas se tornem famosas”.
Petrov não sabia que Yurin era a irmã mais nova de Weed e ele respondeu sinceramente:
“Eu nunca vi Weed como um competidor. Pintar é muito melhor do que esculpir. Ele parece
pensar que está conseguindo o respeito de todos agora mesmo, mas se eu fosse tornar a minha
presença conhecida no mundo, ele seria humilhado”.
Depois disso, Petrov não foi capaz de se encontrar com Yurin novamente.
Em um dos lados da muralha do Castelo do Santo George, Yurin deixou um grafite:

Petrov é um idiota, um cachorro.

***
Mesmo durante o festival em Morata, Weed não ficou vadiando por aí.
“Durante o festival é uma obrigação fazer negócios com a alimentação”.
Alimentos feitos para uma ocasião especial vendiam bem e também eram uma boa maneira
de aumentar a proficiência da sua habilidade culinária.
Não importava mesmo se ele se sobrecarregasse, pois a sua habilidade culinária estava no
nível intermediário 8! Ele tinha cerca de 4,3% sobrando para elevá-la para o nível 9.
“Eu preciso aumentar rapidamente a minha habilidade culinária para o nível avançado”.
Mesmo enquanto caçavam, as pessoas diligentemente faziam e comiam três refeições
diárias. A habilidade culinária é regularmente utilizada e muito útil, pois não apenas a proficiência
da sua habilidade aumenta, mas os alimentos terão um gosto bom e também aumentarão os
atributos de quem consumi-los.

Alfaiataria, ferraria, pesca, habilidade em esculpir, esgrima, colheita de ervas medicinais,
bandagem... havia muitas áreas nas quais Weed tinha se envolvido.
Se alguém adquirisse o nível avançado na habilidade culinária, a intimidade com soldados
e pessoas locais (NT = Nota barafael: NPCs) seria facilmente obtida.
O que é incrível é que ele seria capaz de fazer uma sopa saborosa a partir de duas anchovas
e três pedaços de frutos do mar.
Quando Weed estava retornando de Las Phalanx, ele pescou lulas e anchovas e fez molho
de peixe. Graças a comida que ele tinha fermentado, ele foi capaz de concluir diversos pratos.
Assim, cedo ou tarde ele teria que elevar a sua habilidade culinária para o nível avançado.
“Barraca dos frutos do mar frescos. Se houver qualquer pessoa que queira apreciar um sabor
do mar, por favor, venha por este caminho”.
Weed cozinhou o peixe e os outros frutos do mar apenas porque eles eram produtos que
pereciam facilmente.
Não havia realmente muitos jogadores em Morata que pudessem pescar em um litoral
remoto, então isso lhe permitiu vender convenientemente uma variedade diferente de frutos do mar.
“Por favor, entrem em fila para comprarem baleia, atum e tubarão, porque eles logo
acabarão. Se todos esses três pratos acabarem, por favor não se preocupem, pois há outros pratos
no cardápio como filé de lula gigante, os quais estão prontos”.
Weed era capaz de fazer movimentos espetaculares com a sua espada e fatiar a carne da
baleia. A capacidade de se focar em cozinhar e o talento para se concentrar em transformar os
peixes em sashimi com a espada.
‘Eu deveria ter feito a fatia mais fina. Desta maneira, pareceria como se houvesse uma
grande quantidade... e eu poderia fazer mais dinheiro!’
Mesmo quando Weed estava fervendo um ensopado picante, havia uma diferença entre na
habilidade culinária de Weed em comparação com a dos outros. Se outros cozinheiros fossem
cozinhar na mesma panela, eles fariam cerca de oito porções, enquanto Weed faria dez!
Mais uma vez, ele usou uma abundância de vegetais baratos e precisamente distribuiu os
ossos, cabeça e caudas dos peixes. Ele não desperdiçava nada e até mesmo servia a última porção
fria, tornando seus serviços populares.
Desde a caçada no Covil de Litvart (NT = Nota barafael: vide o capítulo 10 do volume 1),
onde ele tinha cozinhado para os soldados, Weed se destacou por ter servido 20 porções no tempo
em que outros cozinheiros fariam 10 porções.
“Isso parece incrível. Você cozinhará e fará sashimi de tubarão?”
“Qual é o gosto disso? Isso aumentará nossos atributos por uma grande quantidade?”
O mero rumor sobre Weed, que apareceu várias vezes na TV, fez os consumidores se
reunirem ao redor dele como nuvens!
“Se nós comermos estes ingredientes juntos o gosto será incrível”.
“Shhh, eu estou cortando os tentáculos de uma lula gigante agora”.
Todos os pratos feitos por Weed em alto mar foram postados na internet através da
transmissão do vídeo e fotos eram editadas pelos jogadores para estimular seus apetites. Isso fazia
as pessoas quererem tentar comer aqueles pratos. Desta forma, Weed foi capaz de explorá-los
mais facilmente.
“De que forma eu serei capaz de cozinhar algo tão bom?”
Quando jovens cozinheiros iniciantes questionavam, Weed os reunia e respondia suas
perguntas enquanto cozinhava ensopado de peixe picante.
“Usem ingredientes frescos e água limpa, além disso tenham consciência do tempero que
vocês fazem”.

As pessoas que comeram o sashimi adoraram o gosto, de modo que eles comeram
rapidamente e, já que havia uma grande quantidade de pessoas que queriam mais, arroz
chamuscado (NT = Nota barafael: http://zenkimchi.com/top-posts/nurungji-scorched-rice-chips/) e
caldo de guisado foram oferecidos como serviços extras!
Se eles bebessem apenas a sopa, a boca deles se tornava escaldada, então eles beberiam
licor de fruta. Se eles não tivessem outra escolha, eles pediriam sashimi.
Esta era a 2º e a 3º vez que Weed maliciosamente levava a melhor sobre eles!
“Visto que você geralmente bebe sopa de caranguejo, esse prato inclui sopa de molusco!
Para a sua informação, há menos toxinas neste baiacu. Há uma chance de que se você comer este
prato você possa morrer, então ele apenas é vendido para pessoas que tem resistência a venenos
ou uma vida elevada, nós não nos responsabilizamos por suas escolhas”.
Quando as habilidades culinárias de Weed atingiram o nível intermediário 8, ele foi capaz
de vender pratos de alta qualidade e formou um vasto cardápio com pratos à base de frutos do mar.
Isso não se deu em razão dos seus clientes, mas em razão de todos os peixes que ele pescou em
seu retorno de Las Phalanx. (NT = Nota barafael: Essa frase também foi adaptada para se adequar
a raw coreana: 손님을 위한다양한 메뉴 개발이 아니라, 지골라스에서 돌아오면서 잡은 어류를 몽땅 요리했다)
Triling.

A sua habilidade culinária alcançou o nível intermediário 9.
Agora você será capaz de prolongar sabores profundos.

“Finalmente eu atingi o nível 9”.
A barraca de comida de Weed sempre ficava cheia e sem assentos disponíveis. Os
restaurantes do festival igualmente sempre estiveram ocupados e lotados.
Enquanto fervia a sopa, Weed também fazia esculturas nos breves momentos que ele tinha
entre as suas tarefas. Se você tiver algo interessante para observar enquanto você estiver fazendo
a sua refeição, há uma sensação de que ela terá um gosto ainda melhor!
Além disso, enquanto cozinhava ele reuniu as sobras de conchas dos moluscos e as usou
para fazer uma grande escultura e caranguejo.
“Eu gostaria de três porções, por favor!”
A explosão de popularidade do cardápio feito pelo escultor!
Sopa de caranguejo com um caldo grosso formado por raspas de conchas junto com arroz
frito, tornando-a uma refeição completa e perfeita. Ela estava espalhando ao redor um aroma
irresistível que fazia todo mundo esperar em uma longa fila.
“Há uma grande quantidade de aventureiros agora”.
Todos os jogadores de Royal Road viram os anúncios no quadro de avisos e aventureiros
amplamente conhecidos também participaram do festival. Muitos aventureiros tinham vindo para
explorar a Região Norte do continente e tais jogadores tinham “bolsos profundos” e gastariam muito
dinheiro comendo e aproveitando a comida de um jogador famoso.
“Ainda há muitas masmorras sobre as quais os jogadores não conhecem na Região Norte
do continente. Nós reunimos muitos grupos e coletamos uma considerável quantidade de
informações”.
“…..”
Os aventureiros ofereceram seus serviços à Weed.
“Você quer ir junto explorar o Vale Pareubek? Eu gosto de caçar e minha principal prioridade
no momento é usar as armas dos guerreiros em alto mar”.

“A partir de sua jornada em alto mar, você ouviu falar sobre a Tumba do Conde Valdez?
Agora mesmo apenas guerreiros formidáveis podem enfrentar os monstros igualmente formidáveis
que saem daquele covil. A média de nível dos monstros que estão emergindo é de 400. Nós
sabemos que a força de Weed-nim pode lidar com isto, mas quando combinado com nossas forças,
isso aumentará ainda mais a nossa chance de sucesso”.
O vídeo da expedição lendária de Weed foi transmitido na internet e foi visto por milhões de
espectadores. Além disso as transmissões se tornaram famosas e geravam uma receita abundante
cada vez que iam ao ar.
Havia muitos aventureiros famosos que Weed recusaria a proposta sem hesitação, mas ele
viu o dano potencial que isso causaria.
Mesmo para Weed, não havia muitas ofertas ruins para se juntar a outros grupos. Havia
outros jogadores que tinham a capacidade de obter aventuras na Região Norte do continente, bem
como aqueles que também tinham experiências. Ademais, o Norte também era um bom lugar para
formar grupos, bem como havia muitos lugares para a caça e a exploração.
Os aventureiros tentaram seduzir Weed propondo dar-lhe equipamentos de guerreiros.
“Aventurar-se pode ser perigoso, então eu não confio nisso”.
Além de aventureiros, também havia grupos respeitáveis convidando Weed. Eles disseram
que a caçada se tornaria bem mais rápida e que mesmo ele gostaria de se juntar a eles.
Todavia, a situação atual de Weed não era boa, em razão da missão associada à Legião
Imortal.
Aventureiros e guerreiros estavam cheirando ao redor com suas mãos estendidas devido à
tentação da comida.
Além de todos esses clientes, também haviam duas pessoas que ouviram que Weed tinha
voltado e rapidamente correram em direção a ele, eram Mandol e sua esposa. Mandol foi a pessoa
que fez o pedido de 1 moeda de cobre, para o qual Weed esculpiu as bonecas como uma lembrança
da vida de uma jovem garota, fazendo com que muitos grupos chegassem a partir de todos os
lugares para observar a escultura.
“Weed, você está de volta”.
Mandol agarrou a mão de Weed.
Weed viu a mão coberta por luvas de pele lhe agarrando e também viu um rosto com um
sorriso brilhante e entusiasticamente sorriu em retorno. É claro, isso se deu porque ele já tinha
notado o guerreiro Mandol correndo enquanto usava suas botas de mithril reluzentes.
“Você não se esqueceu”.
Não apenas as botas de mithril eram difíceis de se encontrar, mas a fim de aumentar a
agilidade o suficiente para cria-las, o ferreiro deve ser realmente habilidoso. Fazer armas teria sido
mais simples, visto que nem mesmo um general teria achado fácil colocar as suas mãos em uma
bota de mithril. Aquele era um item caro e raro.
Weed cuidadosamente perguntou a Mandol:
“O que você achou do meu trabalho?”
Weed tinha colocado todos os seus esforços para fazer as bonecas e cumprir o pedido de
Mandol. Para outras incumbências, estaria tudo bem se ele falhasse e apenas tentasse novamente,
mas desta vez ele não poderia fazer isso, então ele colocou toda a sua atenção para fazer a
escultura.
Mandol fez um sinal de afirmativo para Weed e disse:
“Foi a melhor. A escultura excedeu minhas expectativas mesmo que fosse apenas um
pedido de 1 moeda de cobre. Eu realmente não sabia que você colocaria tanto esforço nela. Minha
mulher também... realmente também gostou dela”.
A esposa de Mandol, Delfina, curvou ligeiramente a sua cabeça em saudação.

“Wow!”
“Aquelas pessoas solicitaram a escultura”.
Os consumidores que tinham formado filas esperando a abertura das portas do Centro de
Arte já sabiam sobre a história de que o lorde de Morata tinha feito esculturas pelo bem de um casal.
As pessoas estavam incertas se aquele ato foi um golpe ou não, mas os grupos vieram com
suas próprias reflexões.
“Se fosse outra pessoa, ela teria ficado louca pelo dinheiro, mas você apenas pediu 1 moeda
de cobre e fez uma obra de arte Magnum Opus?”
“Mas eu não estou cedendo a propriedade da escultura”, Weed disse.
“Independentemente… se fosse eu, eu não seria capaz de fazer isso”.
“Se você pensar a respeito disso, a nossa cidade é realmente legal. Ela até mesmo se
importa com os jogadores iniciantes”.
“Se você olhar para as cabanas e todas as outras coisas, isso realmente se parece com um
bom lugar”.
Weed não iniciou pessoalmente o processo (NT = Nota barafael: processo de elogios para
a escultura e para com a atitude dele de cobrar pouco), mas continuou a falar:
“Eu realmente tentei asperamente, mas apesar de meus esforços, eu não fui habilidoso o
suficiente, então me desculpem”.
“Isso não é verdade, nós realmente somos gratos”.
“Ainda assim, eu me desculpo por fazê-los virem por todo o caminho até aqui”.
Verdadeiramente, Weed fez aquela escultura com outras coisas em mente. Normalmente,
uma vez que a obra esculpida está concluída, ele apenas precisava envia-la para o cliente, mas já
que o Continente de Versalhes é enorme, você nunca sabe quando pode se encontrar com alguém
novamente.
Em adição a ter tornado o ambiente ao redor da obra de arte perfeito e, a fim de receber a
taxa do pedido, Weed precisava fazê-los virem até ele.
Delfina, que era uma mulher muito amável e graciosa, sorriu brilhantemente e falou:
“Desde que nós chegamos em Morata um monte de coisas boas aconteceram. Dê uma
olhada nisso”.
Delfina entregou a Weed um objeto pequeno que se assemelhava a um ovo de codorna.
Weed recebeu o objeto e o verificou.
“Identificar”.

Ovo da Fada:
Um ovo facilmente quebrável.
Uma possibilidade é que outrora uma fada tenha dado este ovo para alguém em sua vida.
Se você o manter aquecido por um período de tempo, uma fada bebê nascerá a partir do ovo.
O gênero da fada é previsto ser feminino.
Embora as fadas tenham uma afinidade com a natureza mais elevada do que a dos elfos, elas
também têm um lado imaturo.
Elas reconhecem a primeira coisa que elas verem como seu pai, o qual pode lhe dar um nome. A
fada bebê seguirá as palavras de seu pai apenas nos primeiros 6 meses, visto que elas crescem
muito rápido.
Dependendo do ambiente da aldeia e dos arredores, haverá diferenças em seu crescimento.
Baseado nessas diferenças em sua aparência, personalidade e capacidade, o futuro dela mudará.
Durabilidade:
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Restrições:

O ovo não pode ser quebrado.
Se você causar muito estresse à bebê fada, ela pode decidir
voltar para a terra das fadas.
Se uma fada maléfica nascer, a sua notoriedade aumentará
de forma extrema.

Desde que a Misteriosa Fonte das Fadas foi instalada no castelo, as fadas voavam ao redor
toda noite.
Mandol e Delfina tinham se tornado amigos delas ao lhes darem presentes e comida e, em
troca, receberam o ovo.
Weed devolveu o ovo cuidadosamente e disse:
“Esta é uma coisa muito difícil e se conseguir, parabéns”.
O número de jogadores que tinham obtido ovos das fadas estava abaixo de 20 e Weed não
poderia apenas pedir que eles lhe dessem este item em troca do pedido da escultura.
Para o casal Mandol e Delfina, a fada não os faria sentir, é claro, como se ela fosse a sua
verdadeira filha. Contudo, à medida que eles tomassem conta da fada, se as feridas deles
pudessem se curar mesmo que um pouco, isso seria algo bom. Além disso, eles serão capazes de
decidir sobre o problema que está em suas mãos por si próprios e, na realidade, mesmo se eles
não fossem os pais biológicos da fada, eles poderiam adotá-la e cuidar dela como se fosse filha
genuína.
Mandol tirou dinheiro de seu bolso e disse:
“Aqui está 1 moeda de cobre conforme a comissão”.
Por uma fração de segundo o rosto de Weed ficou azul ao ponto de querer espancar Tori.
(NT = Nota barafael: kkkkk o que o Tori tem a ver com isso?)
“Obrigado. Eu recebo a comissão do seu pedido”.
A mão de Weed tremeu enquanto ele aceitava a 1 moeda de cobre.
A regra do negócio era pegar o dinheiro destinado. Aquela era a quantia de dinheiro
prometida pela qual havia pedido, então ele não poderia pedir mais, mesmo porque havia muitos
espectadores. Entretanto, para Mandol a moeda de cobre não era a única recompensa.
“Weed, eu consegui um item que você poderia usar. Este item é realmente tão valioso quanto
dois castelos pequenos, por favor, o aceite”.
Um lendário chifre que anuncia a vitória, O Chifre de Teuresec.

O Chifre de Teuresec Que Anuncia a Vitória:
Um item que pertence ao cavaleiro Teuresec.
O chifre é usado quando se está comandando um exército. Quando o som do chifre é ouvido, a
moral dos soldados aumentará.
Entre os cavaleiros, o antigo cavaleiro Teuresec soprava este chifre e, com os soldados ao seu lado,
ele viajou para muitos lugares do Continente de Versalhes enquanto conduzia seus guerreiros à
vitória.
850 pontos em Liderança.
Requerimentos:
Classe de Cavaleiro.
Pelo menos nível 400.
Pode liderar mais do que 300 guerreiros durante a batalha.
O chifre extrai a força oculta dos guerreiros.
Pode usar a habilidade Healing Hand (NT = Nota barafael:
Mão Cicatrizante) durante três vezes sobre os soldados.
+600 pontos em Fama.

Opções:

Recebe um bônus quando destrói uma cidade.
Os soldados receberão uma forte força de vontade para lutar
contra os inimigos enquanto, ao mesmo tempo, faz com que
os inimigos percam a vontade de lutar.
Aumenta a quantidade de pontos de experiência obtidos
pelos guerreiros na ocasião da vitória.

Weed engoliu em seco. Aquele era um item pelo qual cavaleiros e nobres procuravam com
olhos em chamas. Ele era tão raro que nos websites de trocas, que as pessoas até mesmo tentavam
vender cópias falsas desse item famoso.
Para chamar atenção ou para educar os soldados, ele era o melhor item para isso. O poder
dele era ao ponto onde as pessoas não podiam fingir não ouvir alguém chamar por elas.
“Qual é a impressão que você tem de mim... eu não vim e pedi por tal recompensa”.
Mandol tinha dito em um tom sério que se ele não desse algo para Weed em retorno, seria
como se ele não tivesse quaisquer boas maneiras. Contudo, parecia evidente para Weed, que
Mandol estava um pouco hesitante, por isso ele recusou superficialmente o item.
“Eu não podia pensar em mais ninguém além de Weed para ter este item. Por favor, aceite
isso”.
“Ahhh, meu Deus... eu não poderia simplesmente aceitá-lo...”
Weed estranhamente franziu o seu rosto enquanto esticava a sua mão em direção a Mandol.
Mandol entendeu o que aquilo significava e, em seguida, deu o chifre para Weed com a suas
palmas para cima.
Triling!

Você adquiriu o Chifre de Teuresec Que Anuncia a Vitória.

Weed sorriu largamente enquanto falava:
“Quando a fada nascer... eu devo fazer algumas roupas para ela”.
Ele recebeu o precioso tesouro, então queria fazer roupas para a fada, visto que não custa
muito fazer um par de roupas para bebês.
É uma necessidade se tornar mais amigável e próximo com jogadores como Mandol!
‘Parece que você é um ladrão generoso e sem propósito. É verdade o que as pessoas dizem,
que você não deveria julgar uma pessoa pela aparência...! Não apenas ele tem um rosto rude, ele
também é perverso até o âmago’.
Tendo emocionalmente recebido a recompensa, mais do que qualquer coisa, Weed não
pode evitar de ficar orgulhoso. Ele estava tão feliz quanto um guerreiro que treinou a sua habilidade
de manejo com a espada e matou o mostro que anteriormente não tinha conseguido.
Pale, que estava comendo em um restaurante com Maylon, Hwaryeong e os outros membros
do grupo pararam, observaram a cena e viram um novo lado de Weed. Os olhares que as outras
pessoas davam à Weed fizeram com que a sua expressão facial se contorcesse com satisfação.
***
Quartel general da Guilda Hermes.
“A requisição para a Região Agolta terminou”.

“Depois de pôr em prática a ocupação de Anaborasmaul, nós estamos verificando os danos
sobre os edifícios”.
O desempenho recente da Guilda Hermes em assumir o controle do Reino de Haven pela
força!
Todo mundo sabia que eles eram fortes, mas a Guilda Hermes era extremamente forte além
da imaginação. Se alguém fosse comparar o nível deles através do Continente de Versalhes, a
Guilda Hermes estaria no topo entre os raros que estão lá em cima.
Novas potências acima do nível 400 apareceram uma após a outra, alguns conduzindo
cavaleiros e soldados treinados em batalhas mágicas, outros derrotando os exércitos de outros
lordes e nobres e, em seguida, colocando suas bandeiras sobre os territórios conquistados.
A esfera de influência da Guilda Hermes estava aumentando diariamente, visto que suas
simbólicas bandeiras amarelas cruzaram os outros reinos por eles conquistados.
“Eu gostaria de me inscrever para entrar na Guilda Hermes, há quaisquer requisitos?”
“Nós, bem como a guilda inteira, seríamos capazes de mudar de lugar??”
Milhares de jogadores realmente fortes, com pelo menos o nível 200, foram atraídos pela
Guilda Hermes e batiam na porta deles todos os dias.
No Reino de Haven, nas filiais localizadas nos castelos e nas cidades, havia longas filas de
jogadores que queriam solicitar a adesão à guilda desde manhã cedo. Mercenários bem armados,
classes anti-magos e outras guildas de porte médio eram as únicas coisas que poderiam manter
afastada a coalisão de guildas Anti-Hermes
A Guilda Hermes e a coalisão de guildas Anti-Hermes eram as duas maiores forças no Reino
de Haven e, através da guerra, ambas as forças se tornaram mais fortes.
As milhares de guildas espalhadas se reorganizaram e dividiram suas forças em ambos os
lados, mas sempre que a coalisão Anti-Hermes enviasse seus exércitos, os seus guerreiros teriam
uma série de vitórias!
Devido às repetidas derrotas, apesar do envio tardio de mais tropas e jogadores de nível
elevado, neste momento o estado de honra da Guilda Hermes sofreu um grande colapso. Agora,
as divisões finais estavam ocorrendo diante deles.
“Nós não temos muito tempo até que nós anexemos o Reino de Haven”.
Raphael e o corpo diretivo da guilda tiveram uma reunião ininterrupta.
Os guerreiros verificariam a situação a cada hora e responderiam imediatamente. Embora
Bardray fosse o verdadeiro líder da Guilda Hermes, ele ainda não queria que os outros soubessem.
Ele poderia ter pelo menos servido como um guerreiro, mas ele estava inclinado a caçar.
“E sobre a Província Frieg? O jogador chamado Gusweneb, que nos mostrou um grande
ódio no alto mar é um lorde, certo?”
“Eles se recusaram a se renderem. Eles disseram que não reconheceriam a jurisdição da
Guilda Hermes”.
“E as tropas mais próximas são?”
“Um grupo de jornalistas e 2 legiões a um dia de distância de Teperon”.
“Extermine-os. Mostre a eles o significado do medo e fale para todos os guerreiros que nós
não aceitaremos rendição”.
Se um lorde se rendesse à Guilda Hermes, eles ficariam intactos, mas se eles não se
rendessem eles seriam completamente esmagados. Eles destruiriam tudo na terra de seus inimigos
e os jogadores renascidos no recém anexado território do Reino de Haven seriam expulsos.
Eles mostrariam pelo exemplo o motivo pelo qual seus inimigos deveriam se render ao
empunhar uma arma chamada “medo”. Os jogadores eram esmagados pela força da Guilda
Hermes.
“Agora apenas a capital precisa ser capturada”.

O rei, a família real e os guardas de elite estavam todos na capital.
Os guerreiros da Guilda Hermes precisavam esmagar o Reino de Haven com suas próprias
mãos. Contudo, eles não tinham que se preocupar a respeito do custo da luta de vida e morte, pois
isso foi algo que eles haviam preparado com muito tempo de antecedência. O equilíbrio da força
estava inclinado em direção à Guilda Hermes.
No Reino de Haven, os guerreiros da Guilda Hermes tinham demonstrado a força deles.
Desta vez, não foi devido somente aos guerreiros da Aliança Hegemônica que isso aconteceu, mas
em razão de que tudo tinha sido planejado desde o começo
Quando a Guilda Hermes ascendeu como a maior força no Reino de Haven, Raphael ficou
nervoso, pois dentro do reino, havia muitas forças que não reconheciam o poder da guilda.
No Continente Central, comparado a Guilda Hermes, havia outras guildas de prestígio que
tinham o mesmo tamanho e que se defendiam furiosamente. Além disso, os fundos de suporte
caíram dramaticamente e, dentro das guildas, os jogadores centrais também estavam exaustos.
Juntando tudo isso, a Guilda Hermes que não estava apropriadamente reunida precisava dar
incumbências para os seus membros.
Das guildas que manipulavam e que se mantiveram juntas na escuridão, metade delas eram
guildas anexadas à Guilda Hermes na fundação da Aliança Hegemônica.
As duas forças concorrentes estavam correndo sem parar uma contra a outra para criar a
fundação do Reino de Haven ao recrutar jogadores.
A Guilda Hermes teve que desistir de alguns territórios quando a Coalisão Anti-Hermes foi
fundada, mas isso não causou qualquer dano visível. Nas trevas, eles uniram guildas e jogadores
e aqueles que tinham hostilidade em direção aos assuntos internos da Guilda Hermes foram
reunidos e divididos.
Atualmente, as lutas que tomaram lugar no Reino de Haven ocorreram de acordo com o
plano da Guilda Hermes.
“Tanto quanto você pode ver... uma vez que nós tivermos o controle total do Reino de Haven,
nós teremos que fazer uma cerimônia de coroação. Como estão as preparações para ela?”
“Tudo está indo bem. Nós ocuparemos a cidade em três dias”.
Raphael estava pensando que o Reino de Haven já era seu e metade da Guilda Hermes já
tinha se decidido sobre a união.
As guildas que sabiam sobre o plano foram absorvidas e se sujeitaram. Elas aceitaram
aqueles que tinham um acordo especial em segredo.
Para tomar o controle da capital, a Aliança Hegemônica lutaria uma batalha de larga escala
e destruiria o Reino de Haven. Se a Guilda Hermes mostrasse a sua diferença de força, então a
Aliança certamente seria demolida.
Enquanto a Guilda Hermes nutria e seguia este cenário, eles conseguiram um enorme poder
e influência. Eles tinham assegurado uma vasta quantidade de territórios que outras guildas de
prestígio não podiam e até mesmo formaram tropas de guerreiros.
“Contudo, Weed está em alto mar... nós deixaremos ele prosseguir?”
Um dos membros do corpo diretivo sugeriu o tema.
A força e influência atuais da Guilda Hermes eram as maiores. Em cada parte de Royal
Road, eles eram temidos ou invejados. Toda vez eles tinham as suas próprias histórias para contar.
“Weed rompeu o cerco?”
“Isso é muito útil, mas pode não ser bom para Weed”.
Mesmo quando a Guilda Hermes não tinha fincado suas presas em Weed,
comparativamente, esse não era um objetivo a ser considerado agora. Agora mesmo, o nível dele
não era digno de ser mencionado.

Ainda assim, a honra da Guilda Hermes tinha sido danificada e todos os grupos tinham se
ofendido com relação ao ocorrido.
“Nós não podemos deixar Weed escapar desta forma. Ele poderia se tornar muito forte e é
melhor matar ele”.
“Como membros da Guilda Hermes, nós precisamos mostrar às pessoas que nós podemos
facilmente matar Weed”.
Todo mundo que estava na cúpula da reunião tinha algo a dizer.
Drinfeld e sua frota pertenciam originalmente ao mar. Havia menos jogadores no mar e,
mesmo quando estavam em terra firme, eles tinham uma grande desvantagem neste ambiente e
sofreriam grandes danos quando estivessem lutando.
Assim, a poderosa Guilda Hermes enviou tropas terrestres para capturar e se vingar de
Weed, mas naquele momento, eles se afastaram da costa. Como consequência, eles não puderam
mostrar a sua força apropriadamente e perderam de uma forma que agitou o orgulho da guilda.
“Nós precisamos capturar Weed”.
“Nós, sem sombra de dúvidas, precisamos mostrar a todos no Continente de Versalhes que
ele não é um herói ou o God of War”.
O grupo de líderes centrais decidiu aceitar a decisão de Raphael.
Bardray não tinha contado aos outros sobre o seu rancor pessoal contra Weed. Contudo,
ele tinha enviado Drinfeld e Griffith para mata-lo e o fato de que ele o odiava ficou aparente!
Raphael andou ao redor da sala de conferências e disse:
“Então quem nós deveríamos enviar?”
Após ocupar o Reino de Haven com os guerreiros de elite de guildas de outros reinos, eles
precisavam continuar, mas agora apenas um número fixo de guerreiros remanescia. Diferente de
Las Phalanx, eles podiam enviar tropas mais do que suficientes já que eles precisavam capturar
Weed.
“Que tal Polon?”
Comparado a cavaleiros, Drinfeld não era tão forte. Além disso, os cavaleiros pessoais
também estavam lá, os chamados de Cavaleiros de Crema. Polon era um cavaleiro e, neste
momento, ele era uma contribuição significativa em poder de combate como um guerreiro.
“Eu acho que Polon e seu grupo de cavaleiros devem bastar”.
“Essa é uma boa ideia. Atualmente, a área que eles estão ocupando está dentro da nossa
esfera de influência, então não deve haver mais quaisquer lutas de vida ou morte”.
“Isso acontecerá entre os cercos quando nós atingirmos a capital e, mesmo se eles
escaparem, os cavaleiros moverão céus e terras para captura-los, então problemas não surgirão”.
Mesmo assim, o grupo central da reunião ainda queria mais reforços:
“Desta vez, se cometermos algum engano, nós estaremos em problemas”.
“Nós podemos ser capazes de criar um oponente equivalente a Weed”.
“Se houver magos de batalha, Polon não seria capaz de fazer o serviço de forma segura?”
“Então eles seriam fortes o suficiente até mesmo para esmagar o castelo e capturar Weed”.
Polon e sua divisão pensaram que eles fossem o grupo definitivo, mas eles tinham reforços
prontos só por via das dúvidas, no caso de Weed escapar. Isso tudo porque Weed deixou uma
impressão memorável a partir da batalha extrema em Las Phalanx.
“Polon, seus cavaleiros e mais sete magos de batalha...”
Raphael ordenou 200 cavaleiros e sete magos de batalha com 130 magos substitutos. Para
esses guerreiros, capturar Weed seria fácil. Em adição à divisão que Polon comandava, ele também
poderia levar mil rangers com ele.

“Isso parece um pouco exagerado... mas seria melhor lidar com ele perfeitamente. Isso é
para mostrar o poder da Guilda Hermes”.
Raphael ordenou que Polon e os magos de batalha tomassem conta de Weed.
“De acordo com a informação, Weed fará a missão da Legião Imortal. É melhor não o deixar
ter sucesso em sua missão e se tornar o centro das atenções novamente”.
Depois de Raphael ter ordenado que Polon cuidasse da situação, ele perguntou:
“Está tudo bem se eu mata-lo?”
“O objetivo é destruí-lo completamente. Se ele tiver quaisquer companheiros, destruam-nos,
faça qualquer coisa que você puder para atrapalhá-lo”.
Polon também tinha pensado sobre lutar contra Weed anteriormente. Eles estavam
esperando por tais ordens enquanto aguardavam a chegada de uma oportunidade de persegui-lo
fortemente.
“Claro. Eu tomarei conta disso de forma limpa”.
Polon preparou seus cavaleiros e rangers e tão logo os magos de batalha se juntaram, eles
partiram.
Eles chegaram tarde a Las Phalanx e aquele terreno representava uma grande
desvantagem. Além disso, ninguém imaginava que a localização geográfica seria usada contra eles,
seja na terra quanto no mar.
Desta forma, agora mesmo eles primeiro foram escondidos reunir informações sobre a
chegada de Weed enquanto caçavam.
***
O festival noturno de Morata ainda não tinha acabado. Luzes foram mantidas acesas na
noite cintilante e o comércio ainda estava aberto.
Weed fez a sua especialidade de sopa de frutos do mar para seus amigos usando as sobras
que ele tinha.
“Vocês comem muito. Além disso, esta é a bebida feita em Las Phalanx”.
Em geral, ele tirou bebidas que eles não podiam dizer as diferenças a partir do preço. Quanto
a comida, muitas das costelas usadas vieram dos Bollards e Tair Badgers.
Mesmo se eles não comessem por dois dias, os atributos deles ainda aumentariam
temporariamente em 20 pontos. Contudo, a habilidade culinária de Weed surpreendentemente
causou um aumento de mais de 30 pontos nos atributos.
Todavia, independentemente de todo o sabor, eles tinham que ser capazes de engolir a
comida.
Surka perguntou inocentemente:
“Você realmente não está vendendo isso? Eu posso realmente comer?”
“Sim, eu acabei de cozinhar isso com esse propósito, então comam bastante”.
As palavras que Weed disse fizeram-no parecer como um irmão mais velho. Ele não tinha
previsto obter o Chifre de Teuresec, então ele estava de bom humor igual a quando ele recebeu e
viu a sua conta de energia elétrica do último ano. (NT = Nota barafael: outra frase que teve que ser
refeita direto da raw com uma tradução não tão segura porque no texto em inglês não tinha sentido:
기대도 하지 않았던 뿔피리도 얻었으니, 지금 심정이라면 작년부터 오른 전기 요금 고지서를 다시 읽더라도 기쁠 것 같았다)
“Obrigada, eu vou comer bem”.
Isso inicialmente começou com Surka e, em seguida, com Pale, Mapan, Zephyr, Hwaryeong,
Irene, Romuna e terminou com Maylon rasgando as costelas com seus dentes. Seoyoon também
comeu as costelas em um canto da mesa com um garfo e faca.

Se eles fossem os Geomchis, eles provavelmente não poderiam preservar a imagem de
dignidade deles. Eles separariam três costelas para cada um deles comer e ainda esperariam por
mais comida.
Weed tinha uma convicção firme de que ele não daria quaisquer costelas de graça!
“Logo ele deve falar a respeito das costelas...”
“Ele diria para pagar pelas costelas? Mas se o gosto e o nível nutritivo forem estes, deve
haver uma grande quantidade de clientes que comeriam isso, certo?”
Não havia necessidade de criar mais um trabalho problemático. Contudo Weed apenas
continuou a grelhar o churrasco coreano.
“Isso é para os companheiros que ficaram comigo até este ponto”.
Ele sequer imaginava que eles viriam para o alto mar até Las Phalanx. O churrasco era por
toda a fé e cuidado que eles deram a ele no alto mar, então isso era o que ele estava fazendo em
retribuição. Então, de volta à Morata, ele comprou temperos para dar o melhor paladar às costelas.
“Que tipo de favor difícil ele pedirá...”
“O que vocês acham que vai acontecer agora?”
Os companheiros de Weed sabiam que não havia maneira de que Weed distribuiria comida
de graça, então isso os fez ficarem mais inquietos quando ele continuou cozinhando o churrasco
coreano.
***
Os Geomchis estavam praticando na costa. Eles balançavam suas espadas em direção às
ondas e corriam para cima e para baixo na praia através das ondas enquanto seguravam rochas
pesadas em suas costas.
“Ei! Olhe para aqueles músculos”.
As jogadoras gritavam enquanto passavam por eles.
Em Royal Road, as pessoas que conheciam o nome “Geomchi” e que estavam naquele
resort, ouviram que eles estavam treinando seus músculos.
“Nossa fama não é tão ruim”.
“Hoje é o último dia de exercícios, à noite vamos para o bar encomendar dez vezes a
quantidade de suco de fruta para beber”.
“Sim!”
Os estudantes foram estimulados a treinar para fortalecer a sua Vitalidade. Mesmo quando
estavam caçando, eles agiam ao ponto onde eram ignorantes o suficiente com relação a situação
deles. Todavia, durante a luta passada no mar, foi muito mais difícil de lutar contra os monstros
marinhos.
Triling!

Missão de Artista Marcial:
Adquirindo ensinamentos através de formas extremas de treinar o corpo em todas as maneiras
antigas por si mesmos.
Isso permitirá o crescimento da constituição física através do treinamento.
Dificuldade:

Missão relacionada a treinamento de classe.

Compensação:

De acordo com a internação durante 200 dias, a sua antiga
habilidade de combate e atributos crescerão.

Restrição da Missão:

Missão restrita a artistas marciais.

Os Geomchis lutavam sempre que eles viam monstros, sem nem mesmo se preocupar a
respeito do nível de tais monstros, e repetidas vezes eles ganhavam ou perdiam. O crescimento
oculto deles estava associado às artes marciais.
“Com minha aptidão física... há uma chance de ficar forte. De hoje em diante haverá um
treinamento especial”.
Desde aquele dia, os Geomchis mergulharam no treinamento. Mesmo se estivessem
similarmente lutando contra monstros marinhos, os estudantes e instrutores fizeram missões
praticamente idênticas.
Geomchi ordenou para seus estudantes:
“Vocês precisam comer o mínimo em dois dias, o suficiente para que vocês não morram”.
Mesmo o treinamento completo era extravagante.
“Quando o sol nascer, corram duas voltas leves pela praia enquanto carregam troncos. Além
disso, usem pesos para executar 400 balanços com a espada”.
“Vocês acham que isso deve ser suficiente para a parte da manhã? Para o mestre isso deve
parecer um pouco preguiçoso, então adicionar a destruição de rochas com as mãos nuas por 500
vezes também seria bom”.
“Que tal se nós escalássemos aquela parede apenas com nossas mãos esquerdas e pés
direitos? Se nós cairmos de lá e atingirmos o chão, o atributo Resistência provavelmente também
aumentará”. (NT = Nota barafael: esses caras não batem bem da cabeça, não é à toa que são
amigos do Weed)
Uma corrente de ideias inovadoras foi criada!
Não importa quão rápido o treino matutino fosse, já era meio dia no momento em que ele
era concluído e, mais tarde, mais treinamentos continuavam.
“Vamos também lutar contra a fome. Eu usarei o atributo Força de Vontade para superar
essa maldita fome”.
Os instrutores e estudantes carregavam duas espadas, uma em cada mão, e quando uma
grande onda se aproximava eles usavam toda a sua força para balançar suas espadas. Era como
se as ondas fossem destruídas em muitas porções, borrifando água fresca e fria em desordem!
O treinamento que parecia não ter fim, consumia uma grande quantidade de força, mas dava
uma sensação legal de realização.
A tarefa deles não estava acabada até que eles entrassem em colapso à noite, um após o
outro, quando a vitalidade deles caía em razão do esgotamento.
“O corpo é como um chiclete, quanto mais você mastiga, mais forte ele fica. Nós estávamos
muito fracos”.
Geomchi3 reuniu os estudantes e os repreendeu. Ele também vestia uma armadura pesada
e até mesmo carregava uma rocha em suas costas enquanto atravessava a areia da praia.
Treinando por 200 dias desta forma, independentemente do dia e da noite. Esse era um
treinamento impensável. Eles sentiram como se fossem morrer a partir da ruptura de seus corações.
‘Correr. Eu estou correndo. Eu posso fazer isso’.
Correr produz um fardo estressante.
Limite! Essa não era uma luta física, mas sim uma interna.
Desde que a missão apareceu, eles estavam fazendo um treinamento extremo e isso tinha
deixado o corpo deles sensível ao ponto onde eles podiam sentir seus músculos gritando em aflição.
‘Eu posso desistir agora’.

‘Você é bom. Isso foi muito legal. Nós podemos descansar agora’.
‘Tire um doce descanso’.
Atualmente, uma voz podia ser ouvida soando toda vez que eles se submetiam ao
treinamento. Eles entenderam que isso era uma “tentação”, mas era ao ponto onde tudo ficava difícil
e doloroso. Assim, eles se preocuparam se realmente este era o caso. Todavia, os Geomchis
ignoraram esses pensamentos e continuaram correndo.
“Eu não posso parar aqui, os Sahyungs (NT = Nota barafael: irmãos mais velhos) estão
correndo. Há sacerdotes para nos curar, então eu não posso ser o primeiro a parar de correr”.
O orgulho de um homem não deixaria ele desistir, de modo que ele tinha que continuar
correndo.
Na vida real, havia muitas coisas a se considerar: ossos, músculos, danos e rompimentos
de tendões. Fazer exercícios de forma imprudente implicava que tais coisas eram possíveis. Mesmo
se você dormir uma noite, isso não significa que ossos quebrados irão curar. Mesmo se a
quantidade de treinamento aumentar, o corpo pode não conseguir lidar com isso e a perda
permanentemente de funções pode ocorrer.
Todavia, tudo isso era possível em Royal Road. Apenas encarar a dor e continuar dando
outro passo.... eles continuaram acreditando e continuaram correndo em frente.

Você superou seus limites.
O atributo Força aumentou em 2 pontos.

Algumas vezes havia janelas de mensagens sem importância que eram mostradas. Isso não
era um treino apenas do corpo, mas também da mente. Toda vez que eles viam isso, eles se
sentiam felizes.
“Treinar e morrer são experiências divertidas. Pessoal, vamos rolar!”
Os Geomchis não apenas fizeram treinamento físico, mas treinamento mental também foi
conduzido.
O treinamento se tornou intensiva e gradualmente mais rigoroso a cada dia. Houve
momentos em que eles se sobrecarregaram e morreram, mas eles não diminuíram a quantidade de
treinos.
Os Geomchis estavam treinando na ensolarada Ilha de Ipia e em outras diferentes ilhas e
hoje, finalmente, o treinamento deles foi concluído.
Lama estava rebocada nos rostos dos Geomchis enquanto eles se reuniam ao redor.
“Para a penalidade de morte de hoje, o que nós deveríamos fazer?”
O treinamento de musculação deles tinha aumentado os atributos Força, Vitalidade e
Agilidade. O nível mínimo que eles possuíam na habilidade com a espada estava no avançado 3 e
havia alguns que estavam no nível 5. Todavia, para dominar a habilidade com o manejo de espada
eles fizeram o treinamento básico e trabalharam duro para alcançar esse patamar.
Geomchi perguntou enquanto selvagemente balançava a sua espada:
“Eu já estou de saco cheio de olhar para o mar. Já que nós alcançamos tudo aqui, então por
que não partir?”
“Nós deveríamos voltar para o continente?”
“Isso seria bom também”.
Depois de concluir o treinamento, os Geomchis tiraram quatro dias enquanto saíam de férias.
Na praia, eles mostraram seus músculos, apreciaram o banho de sol e beberam suco de laranja.

No bar, eles beberam bebidas com frutas e relaxaram. (NT = Nota barafael: porra Geomchis, bebida
com fruta não é coisa de macho)
Em alguns casos havia alguns que ficaram próximos de mulheres.
“Por acaso você está em qualquer grupo?”
Os Geomchis ficavam com o rosto sem expressão por um tempo quando eles eram
abordados e questionados dessa maneira.
Se alguém ouvisse o que eles estavam dizendo em tal situação....!
Em tempos como estes, eles tinham aprendido tudo com Zephyr. Eles nunca poderiam
responder que eles já possuíam um grupo e que tal grupo era formado por mais de 500 pessoas
iguais a eles.
“Não, só somos nós três aqui agora”.
“Parece que nós combinamos bem um com o outro, você gostaria de ir comigo para a praia?”
“Seria uma honra... se você for”.
Foi realmente bom eles descansarem, pois assim tiveram a chance de conversar com
garotas. Mesmo que tal período de recreação fosse curto, quando eles se registraram como amigos
delas houve momentos em que eles foram capazes de se encontrar novamente.
Além disso, no mar, eles foram capazes de sair para curtir com mergulhadoras profissionais.
“Eu ouvir que Ipia é bem famosa”.
“Hahaha, então é isso?”
“Você gostaria de sair para comer sopa de alga marinha?”
As mergulhadoras do alto mar tinham habilidades excepcionais em cozinhar frutos do mar.
Embora os turistas apreciassem a atmosfera relaxante, aqueles que nasceram para serem lutadores
não combinavam com elas. Assim, os Geomchis andaram ao redor da Ilha de Ipia e finalmente
decidiram voltar para o continente.
“Vamos voltar para o continente”.
Não apenas o mestre, mas os estudantes também. Eles queriam explorar áreas onde
houvesse uma grande quantidade de monstros. Assim, após andarem pela Ilha de Ipia, eles
finalmente queriam retornar para o continente.
“Nós deveríamos capturar um kraken para o ‘grand finale’?”
Jogadores que supostamente caçam monstros, geralmente questionam primeiro e depois
agem. Nível, principais ataques, hábitos, itens para guerreiros... ao questionar tais coisas, o jogador
era capaz de conseguir muitas coisas de forma inteligente. Todavia, os Geomchis não tinham muito
a dizer.
“Será que o gosto do kraken é bom?”
“Bem, é apenas para comemorar”.
Monstros marinhos enormes!
O grupo inteiro decidiu lutar, capturar e comer um kraken. Sem o suporte de um mago ou de
um sacerdote, eles perseguiram o kraken.
“Se nós cozinharmos ele, o gosto seria bom?”
“Irmãos, eu até mesmo comprei alguns temperos na ilha”.
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