Volume 6
CAPÍTULO 1 - Deleite
Avançando para as Planícies do Desespero, a pedido da Igreja de Freya!

Junte-se aos Orcs após a transformação escultural e os faça ter como alvo a Cidadela
Elfos Negros

Durante a missão para erradicar o Necromante que convocou os seguidores de Balkan,
Weed mostrou um pouco de misericórdia. No último momento, ele salvou o Necromante.
Talvez devido a isto, uma missão de grau de dificuldade ‘A’ tornou-se acessível para ele.

A Legião Imortal.
O Lich Shire estava conduzindo uma legião de mortos-vivos para a guerra.
Os Orcs e Elfos Negros precisam se unir para derrotar a Legião Imortal.

O Necromante observou e os Cavaleiros Reais esperaram pela resposta de Weed.
Então Weed respondeu:
“Orcs e Elfos Negros, mesmo com as forças deles combinadas, nós não seremos capazes
de derrotar a Legião Imortal. Então, eu não farei parte disto”.

Mais uma vez, confirme:
A missão: ‘A Legião de Mortos-Vivos de Shire’, você quer aceitar esta missão? Ela está
associada com o aparecimento da profissão de Necromante, até então não revelada.

“Eu não lutarei contra a Legião Imortal”.

Missão Recusada!

“Então...”
O olhar nos rostos deles era o de um desapontamento significativo.
“Senhor! Nós não podemos aceitar essa decisão, capitão”.
Becker e os tenentes que habitualmente seguiam Weed, sem dúvida, protestaram
descontroladamente. Além disso, o Exército Real de repente ficou frio.
“Esta pessoa não sabe o significado da justiça! Você já ouviu falar de cavalheirismo?”
“Ajudar os fracos e punir os perversos. Pensando bem, ter um escultor em um agrupamento
militar por si só....!”
A lealdade e intimidade com os soldados de armadura caíram abruptamente neste ponto.
“De modo algum te seguirei nessa decisão”.

“Para o piedoso Weed pensar desta forma enquanto está enfrentando as forças do mal…
Eu não acredito nisso”.
Até mesmo os sacerdotes despachados pela Igreja de Freya começaram a evitar Weed.
Nesta altura, todo mundo odiava Weed! No entanto, olhando de volta, o Necromante falou:
“Você ainda não percebe a gravidade da situação que está se desenvolvendo. Eu disse que
a Legião Imortal não envolve apenas nós Necromantes, mas todo o continente”.
“Eu não sabia disso”.
“Olha, você é o único que pode nos guiar, então lute junto conosco”.
T'tiring!

A Legião Imortal liderada por Shire:
A Legião Imortal liderada por Shire para assumir o controle do mundo, uma missão secreta!
Balkan controla esta convocação a partir das sombras. Ele espera trazer os caminhos da escuridão,
com seu discípulo Shire. Um dia, depois de uma batalha, o Lich Shire reconstruirá a legião
inteiramente a partir dos derrotados remanescentes. Então, mais uma vez, a Legião Imortal
nascerá!
A fim de sobreviver, os Orcs e Elfos Negros precisarão cooperar uns com os outros nesta guerra.
Reúna tudo em seu poder para impedir a marcha da Legião Imortal e derrote Shire.
Nível de Dificuldade:

A.

Recompensa da Missão:

A magia de Balkan.

Restrição da Missão:

Derrote a Legião Imortal dentro de 30 dias.

“.....”
Por um momento Weed ficou surpreso. Ele a rejeitaria, mesmo que a missão fosse oferecida
novamente.
Ele devolveu o Cálice à Igreja de Freya em Heredia e foi praticamente forçado a investigar
ainda mais em associação com a missão dada pela Coroa de Fargo. Agora, mesmo os Necromantes
nas Planícies do Desespero lhe deram uma missão onde a rejeição pune a sua familiaridade com
aqueles perto dele.
‘Esta missão é extremamente difícil!’
Weed sacudiu a sua cabeça.
“Não. Neste caso, eu simplesmente não consigo”.

Novamente, confirme:
A missão ‘A Legião Imortal liderada por Shire’. Você quer aceitar esta missão? Esta
missão está associada com o aparecimento da profissão de Necromante, até então não
revelada.

No caso de você não aceitar, consequências terríveis virão.
“Hmm, parece que você ainda não entendeu. Mesmo depois do que eu lhe disse. Esta
missão afeta todo o continente. Se você ignorar isto, então humanos como nós não serão capazes
de escapar das trevas. Além disso, as pessoas perderão a coragem e serão perturbadas”.
O Necromante falou em um tom extremamente triste.

Assustador!
Weed sentiu um arrepio varrer través de seu corpo. Absolutamente preso em uma conversa
da qual ele não poderia sair.
Em vez de ser apenas a Igreja de Freya, todos estavam olhando para ele, acuado num canto,
sem hesitação de ser intimidado com uma queda na reputação. Aqui, uma pessoa normal nunca
pode ter sucesso. Finja aceitar a missão!
É difícil recusar a missão, mas pode-se abandoná-la mais tarde. O preço disso é uma
contínua perda de reputação, fixada na convicção de que não há como concluí-la.
Todavia, Weed foi fraco contra esta ameaça. Trabalhando duro para obter toda essa fama,
ele não podia simplesmente abrir mão de tudo.
“É meu desejo enfrentar a Legião Imortal com a minha vida, derrotar o Lich e sua Legião de
Mortos-vivos e lutar para evitar a corrupção desta terra”.

Você aceitou a missão!

***
Hwareureureu.
A lama e o fogo foram varridos da Cidadela dos Elfos Negros, a fim de reparar os danos
causados pelos decretos dos Orcs e magias dos Elfos Negros que cavaram buracos em toda a
área.
Extremamente grande o bastante para abrigar dezenas de milhares, os Orcs ficaram
ocupados carregando bagagens enquanto se mudavam para a Cidadela dos Elfos Negros.
“Chwichwit. Elfos não conhecem a diversão, nunca ouviram falar de pedras”.
“Ok, Orc”.
“Eu sou grande sendo o primeiro em força, Chwiik!”
Orcs e Elfos juntaram forças para começar a tarefa dos reparos.
O Necromante se arrastou em direção aos sacerdotes e Cavaleiros Reais para informa-los
sobre o exército de mortos-vivos. Então, os Elfos Negros e Orcs fizeram uma reconciliação
dramática. O inimigo gerou uma junção de raças em um exército.
Os rituais de convocação de Balkan foram conduzidos no passado e os mesmos não
toleravam que qualquer um fosse deixado vivo. Os Elfos Negros foram mortos e ressuscitados como
mortos-vivos caçadores e os Orcs foram transformados em zumbis.
Acima de tudo, os Elfos Negros apreciavam seus clãs e os orgulhosos Orcs acharam um
insulto serem transformados em Zumbis.
“Chwiik, Chwiik! Nós voltamos para a imundície. Chwichwik. Nós podemos fazer uma pausa
e esticar as pernas depois que morrermos”.
As duas raças aliadas para lutar contra a Legião Imortal trabalharam para reparar a Cidadela.
Os sacerdotes de Freya e os Cavaleiros Reais também se juntaram às tarefas de reparação.
“Está vazio aqui!”
“Há um apoio mais forte abaixo”.
“A fundação aqui é muito fraca”.
Dale e Hosram levaram os soldados com eles para verificar cuidadosamente a Cidadela. A
força dos Orcs era boa para carregar pedregulhos ou objetos pesados, mas o toque de mãos
humanas era melhor para a estrutura. Os Elfos Negros excêntricos usavam magia para esculpir e
fizeram um trabalho desleixado nas estruturas.

Do topo da Cidadela, Weed foi atingido por uma brisa fresca. Ele tinha uma expressão
pesada e séria!
“Senhor, a armadilha parece estar criando uma estratégia que vencerá a batalha contra a
Legião Imortal”.
“Ele também é o nosso capitão depois de tudo”.
Becker deu um joinha com a sua mão, mas no fundo da mente de Weed, ele não estava
considerando a guerra que chegaria dentro de um mês.
“Vamos dar uma olhada. Primeiro, os itens adquiridos como despojos de guerra...”
Ele estava no meio do cálculo do preço dos espólios a partir das mortes que ele causou
durante o cerco aos Elfos Negros.
De fato, mesmo durante o mais intenso dos combates, ele estava procurando por itens.
Todos os itens importantes sobre o chão e caídos pelos corpos foram implacavelmente procurados
por ele, rindo como um louco enquanto flechas voavam em sua direção.
Uma luta desesperada por dinheiro!
Removendo armas e equipamentos como se ele fosse um aspirador de pó. Assim, agora era
a hora de calcular o valor dos itens obtidos.
“Identificar”.

Gládio de Escavação do Orc Capitão:
O gládio de um Orc Capitão perspicaz.
Mesmo que seja pesada e difícil de manejar, o golpe pode ser tão forte quanto o de um martelo.
Durabilidade:

69/80

Ataque:

25~51

Restrições:

Opções Quando Equipada:

350 pontos em Força.
Nível 180.
+20 pontos na habilidade Grito de Batalha (NT = Nota
barafael: Weed não tem a habilidade Grito de Batalha, mas
tem o Rugido de Leão, que tem a mesma função)
+10 pontos em Força.
-30 pontos em Agilidade.
A precisão do ataque diminui em 25%.
Golpes fatais tem o dobro do efeito.

A primeira coisa que ele verificou foi um item quase inútil.
‘Esta espada larga não vai vender bem’.
Embora possa haver entusiastas que procuram por armas muito singulares, quando se olha
pela perspectiva da eficiência, armas robustas não valiam a pena examinar. Quando alguém não
sabe se a arma pode ser usada normalmente no jogo, eles verificam quais estatísticas e habilidades
elas melhoram.
No entanto, em Royal Road, você realmente move o seu corpo. Se possível, você só usa
aquelas ferramentas com as quais você se sente familiar em mãos. Assim, um Gládio Orc resulta
como uma arma difícil de ser usada pelo comprador. Normalmente, os efeitos de armas incomuns
as faziam vender geralmente bem. Tipicamente os efeitos são auxiliares, como congelar o inimigo
com um golpe, ou um ataque mágico. Embora o aumento no ataque seja excelente, a arma mais
procurada é uma espada leve.

Weed decidiu jogar fora o áspero gládio e deu uma olhada nas outras coisas: 5 Armaduras
de Orc, duas bandanas élficas e roupas com sete penalidades.
Eram itens comuns, mas os tecidos élficos tinham resistência a espíritos e aumentavam a
afinidade, de modo que seria um item popular em vendas.
‘Isso é bom. Pelo menos uma vez, os custos de hoje foram alcançados’.
Weed achou agradável evitar o trabalho.
Mesmo se você se especializar em construção, não importa o quão bom você seja, você
ainda odiaria carregar pedras. É um trabalho penoso lidar com o transporte de tijolos em um terreno
de construção.
Orc ou Elfo, os soldados trabalharam diligentemente. No entanto, Weed estava se
escondendo já que não era uma escolha sábia anunciar tais coisas. Quando se está no meio das
coisas, fazer isso poderia trazer pensamentos e expressões bastante severas enquanto eles fixam
o olhar em você.
“Nós temos que acreditar no capitão”.
“Se for o capitão, nós ganharemos a luta contra o exército de mortos-vivos”.
Devido ao mal-entendido dos soldados, Weed estava sendo reverenciado!
Weed estava em cima dos minaretes (NT = Nota barafael: torre elevada que possuem um
contexto religioso no mundo árabe, mas que aqui se refere a uma parte mais elevada da fortaleza
para observação - https://pt.wikipedia.org/wiki/Minarete) para ver mais longe.
Com um olhar, ele vislumbrou abaixo das Cordilheiras Yuroki, as quais passavam como um
rio sob as nuvens, resultando em camadas sobre camadas de montanhas e vales neste espaço.
Enquanto isso, as nuvens passavam. Os Elfos Negros colocaram sua fortaleza no ponto
mais alto, onde o ar era rarefeito e facilmente exaustivo.
Áreas mais frias e secas. Lugares onde a neve cobria as montanhas. O brilho do sol diminuiu
gradualmente conforme o céu ficava vermelho. Todavia, mesmo aquelas nuvens no fundo foram
inteiramente banhadas nas cores místicas do pôr do sol.
Weed silenciosamente observou a cena enquanto desconectava.
***
A primeira coisa que Lee Hyun fez quando saiu da cápsula foi ir ao site de leilão de itens.
“Tem que haver alguém procurando por um Gládio Orc, certo? Gládios não renderão muito,
eu suponho. Bandanas Élficas devem ter um preço levemente alto devido a sua escassez... Deveria
ter pego um Arco Élfico, ele seria vendido por um valor elevado”.
Em tristeza, Lee Hyun caiu no chão sentindo arrependimento.
A consciência negra de um gamer!
‘Eu ainda tenho um longo caminho a percorrer!’
Não era necessário que ele se incomodasse em quebrar o portão para ganhar o cerco. Com
todos aqueles compradores, ele deveria ainda mais ter achado um Elfo Negro carregando um arco.
Assim, se ele tivesse apanhado pelo menos um arco de um Lorde Elfo Negro, ele teria
alcançado um objetivo desejável.
‘Eu estava absorto demais para notar’.
Lee Hyun suspirou.
Ainda assim, a informação do preço de cada item foi firmemente confirmada. É um
investimento de capital para as pessoas verificar os preços dos itens que adquirem, bem como os
preços para venda. Normalmente, esses outros itens no leilão, quando finalizado, são vendidos
quase instantaneamente. Lee Hyun examinou meticulosamente as postagens recentes.

O acesso ao site do Royal Road também pode ajudar com referências a itens recentemente
identificados e você pode descobrir quais itens possivelmente caem de monstros diferentes.

O caminho para se tornar um imperador. O sonho de governar continentes. Bem-vindo à
Royal Road.

A página Inicial do site Royal Road. Lee Hyun estava no Hall da Fama, então ele clicou no
topo para entrar.
Para entrar em sua conta, ele inseriu seu ID no espaço fornecido.
Imperceptível atrás de todas as pessoas, esse é o melhor lugar!
Lee Hyun enviou o vídeo inteiro de sua missão.
Como uma reflexão tardia, ele teria gostado de editar o vídeo original, cortando partes para
fazê-lo ter uma boa aparência. Contudo, para Lee Hyun não havia nenhum programa específico
que ele poderia usar para editar o vídeo.
“O caminho das sombras”.
Os chamados downloads ilegais de programas com direitos autorais estavam todos
bloqueados, então ele teria que comprar um software de edição de vídeo que lhe exigia pagar um
mínimo de dezenas de milhares de Won. Ainda assim, mesmo que tivesse, ele teria que comprar
um computador para fazer esse trabalho, então ele deixou como estava.
“Nenhuma sorte, simplesmente deixe rolar”.
Nenhuma surpresa que o seu computador deu problema hoje. Ele estava fazendo sons
estranhos e vibrando. Como sempre, Lee Hyun o colocou no modo de suspensão com o filme sendo
enviado.
***
Ainda hoje, as pessoas acessaram a lista do Hall da Fama de Royal Road.
O Hall da Fama. Milhões de pessoas visitavam o registro todos os dias. Ele era popular o
suficiente já que era mantido no canto do site. É claro, a maioria não tinha interesse na parte inferior
do Hall da Fama. Os usuários sabiam que aqueles com níveis elevados ocupavam uma posição
mais elevada no Hall da Fama.

“Isso é o que aconteceu na Guilda Hermes hoje”.

“Griffith, esse cara ainda está praticando pirataria no mar?”

No caso de assassinato, roubo e pirataria, alguns usuários também tinham imagens
postadas. As pessoas que vivem vicariamente (NT = Nota Carlos: se sacrificando por outras),
também fazem os outros sentirem emoção por meio de seus ritmos imprudentes.
E daí? Lee Hyun tinha anexado dois vídeos de si mesmo e apenas se queimou? Para
aqueles que são os primeiros no Hall da Fama, há uma grande diferença no valor dos nomes.
E então qualquer um que olhasse para o vídeo atual de Lee Hyun ficava completamente
estupefato.

“Oh meu Deus!”
A razão para a surpresa foi a duração e o tamanho do vídeo.

“É um filme de 19 horas e 49 minutos!”

O usuário saiu do filme absurdo e escreveu a linha no quadro de comentários de Royal Road.
Há uma nova pessoa que está no Hall da Fama. Mas esse homem...
O novo jogador no Hall da Fama tinha carregado novas filmagens do jogo, uma de enormes
19 horas!
O quadro de comentários de Royal Road tinha muitos usuários e eles imediatamente riram
de Lee Hyun.

Este noob é incrível.

Novato que não tem ideia de como postar. Olhando para o Hall da Fama, ele deveria
estar feliz apenas por estar nele.

No entanto, ele não editou nada, o que eleva a sua confiabilidade para 0.

Eu veria como um pouco abaixo de 1.

Eles apenas olharam para a postagem de Lee Hyun. Então, alguém não resistiu à
curiosidade e clicou no vídeo, mas no momento em que viu o início esqueceu de todo o resto.
“O que? Uma montanha, onde é este lugar?... Há inúmeros Orcs perambulando”.
À primeira vista ele não soube examinar apropriadamente, embora parecesse serem Elfos
Negros e Orcs.
“Que desperdício de tempo clicar nisto”.
Contudo, ele não conseguiu resistir à sua curiosidade e olhou para o vídeo de Lee Hyun
novamente.
“Nada melhor para fazer de qualquer forma e, se não houver diversão, eu apenas fecharei”.
Então depois de 30 minutos, ele postou novamente no quadro de comentários de Royal
Road:

Esse vídeo de 19 horas e 49 minutos. Apenas o assistam.
Nenhuma palavra pode descrevê-lo. É um dos melhores.
Eu imediatamente dei-lhe uma segunda olhada e agora planejo vê-lo por completo.

As pessoas se interessaram ao ver esta postagem. Eles procuraram o vídeo e deram “play”.
A grande maioria não olhou muito para ele e não viu nenhum significado, pensando que eles
tinham sido enganados para vê-lo.
“Mesmo agora, é popular postar sobre pesca?”
“Talvez o cara original tenha publicado a observação pessoalmente. O ID pode ser diferente,
pode ser a conta de um amigo ou de um membro da família”.
“Bem, isso é chato, que resposta ruim...”
No entanto, no vídeo enviado por Lee Hyun, um Orc surgiu.
Orc Karachwi!
Ele era um Orc com um corpo musculoso, muito robusto e adornado. Uma cicatriz espessa
e feia no rosto, com dentes saindo para fora.

“Uma manhã nas montanhas.
O sol vermelho que se levanta com vento forte soprando. Chwichwit.
As nuvens pesadas parecem com a premonição da próxima batalha e eu estou na
vanguarda dos Elfos Negros. Chwi!
Esta manhã eu trouxe uma nova esperança. Chwichwiwit
Nossa coragem e desejo ardente em direção à vitória.
Abandone esse espírito nobre. Espíritos. Oh, eu gosto de cantar. Chuyiik!
Os Elfos Negros cairão ainda mais quando eu cantar essa música. Uma canção orando
pela nossa vitória. Se a música não for abandonada, nossa vitória é certa”.

O absurdo Orc chamou a atenção deles e as pessoas riram do monólogo.
“Mas o que diabos é isso?”
“O que é isto? Uma sátira?”
E as pessoas não pararam nisso.
Ao redor do Orc Karachwi, a montanha era densa com nevoeiro. Contudo, o nevoeiro
começou a subir pouco a pouco, à medida que o sol nascia. Desta forma, em cada ponto Orcs
apareceram.

“Orcs”.
“Eu tenho muitos Orcs”.
“Onde está a alternativa?”

- Chwiyiik! Chwiik!

- Kuwaahah!

Após o monólogo do Orc, o exército de Orcs rugiu!

O nevoeiro subiu completamente.
As Cordilheiras Yuroki revelaram-se com quase 400.000 Orcs e o cerco aos Elfos Negros
começou.
Contra seus espíritos, os Elfos Negros estavam usando elementos e magia. Os Orcs
empurraram com números esmagadores.
“Isso é como assistir a um filme”.
“Uma batalha de tal magnitude…”
A maioria dos usuários já tinham visto pessoas fazendo guerras de cerco. Magia podia ser
deslumbrante quando conjurada, mas apenas isso. Isso é apenas parcialmente impressionante.
Todavia, neste caso, onda após onda de Orcs atacaram enquanto os Elfos Negros
desesperadamente os repeliam. Os vapores negros se elevavam a partir do óleo em chamas
salpicando das paredes em direção aos Orcs. Alguns Orcs que foram atingidos pelo óleo queimaram
até a morte.
Orcs escalando as muralhas e Elfos Negros lançando flechas cobrindo o céu.
“Impressionante”.
“Isso é o melhor...!”
As pessoas que viram o vídeo ficaram muito satisfeitas.
Como se saído de um filme de fantasia, você pode ser um espectador de uma batalha
desesperada entre diferentes raças.
O incrível poder desses gládios deixou os outros incrédulos! Poderosos o suficiente para
derrotar muitos Elfos Negros em combate!
O Orc poderoso que empunhou o gládio em sua imprudência.
Com base em seu poder esmagador, toda a força se moveu junto. A energia explosiva podia
ser sentida. Ocasionalmente o gládio era balançado de maneiras misteriosas que conduziam a
resultados surpreendentes. Desde a criação da realidade virtual, todas as artes marciais
desfrutaram de sua maior prosperidade. Os usuários podem se movimentar na realidade virtual sem
se cansarem e se empenhavam mais no uso de armas e nos combates.
“Como ele consegue se mover assim?”
“Você pode ver que toda a batalha está desenhada em torno dele”.
“Eu acho que é aqui onde os Orcs sutilmente mudaram o fluxo da batalha”.
O calibre da batalha absorveu completamente as mentes daqueles que a assistiram. Mesmo
que o filme terminasse nesse ponto, as pessoas ficaram muito satisfeitas. Contudo, o vídeo estava
longe do fim. Sacerdotes e soldados também se juntaram àqueles Orcs brutais.
“Não pode ser!”
“Então esse era um usuário?”
As pessoas ficaram espantadas.
A guerra entre os Orcs e Elfos Negros.
No entanto, tudo isso foi devido à vontade de um usuário. Um único homem estava no centro
disto.
Orcs Assassinos, soldados e sacerdotes estavam entrando no templo, marchando em
direção aos Necromantes. Não havia como saber o pano de fundo da guerra, mas o clima deixou
claro que o lugar era muito importante.
Então o Orc atroz se transformou em um homem. Os telespectadores não sabiam, mas a
razão disso foi o cancelamento da habilidade Metamorfose Escultural.
O interior do templo era muito escuro e o ângulo do vídeo mostrava a parte de trás, então
eles não podiam examinar o rosto. Então eles viram a conversa com o necromante.

“Eu não deposito a minha confiança na providência de um Deus para o bem da minha
vida. No entanto, se é assim que vai ser, eu estou preparado para obedecer. Me mate”.

Ele olhou para seus joelhos e, em seguida, o Necromante ajoelhou-se. As pessoas
esperavam que o Necromante fosse finalmente morto.
“Mate ele!”
“Eu realmente estou curioso sobre esta missão”.
“Com as recompensas de uma missão dessa escala, o que você quer?”
As pessoas estavam totalmente imersas enquanto assistiam ao vídeo. Ao contrário de outros
vídeos, eles realmente sentiram uma experiência diferente. Os vídeos do Hall da Fama eram
geralmente sobre caçadas a monstros. Apenas aqueles que são altamente aclamados podem se
classificar para entrar no Hall da Fama, mas eles também sabiam que suas próprias missões podiam
se tornar públicas, coisa que a maioria dos usuários não estava disposta a fazer.
O vídeo de Weed deu um grande respiro de ar fresco. Um filme onde o personagem principal
saiu e, quando o conflito ocorreu, ele não balançou a espada.

“Diga, meu querido Necromante. Você pode pensar nisso como providência divina, mas
você atingiu o ponto errado”.
“Você não me matará, servo de Freya?”
“Eu não sou um servo. Eu gostaria que você falasse. Você me contará o seu lado da
história?”
“Nós... não vamos! Você não acreditará na minha história. Saiam, servos de Freya! Vão
para o inferno, eu amaldiçoo você”.
“.....”

O protagonista do vídeo ficou em silêncio por um momento e depois falou:

“Vou dar-lhe a oportunidade. Uma chance de receber fé e confiança. Eu também
acreditarei que o que você diz é verdade”.
“Sério? Você pode prometer?”
“Sim, mas apenas que eu escutarei sua história. Não é uma promessa de que não o
matarei”.

Os telespectadores o viram hesitar por um momento, e então ele começou sua longa história:

“Como você me disse, eu falarei. O que o mundo sabe sobre Balkan está errado. Veja,
Balkan estava pesquisando a habilidade da imortalidade, ele era um verdadeiro mago.
Ainda assim...”

Ele disse com um olhar indignado:

“O subordinado de Balkan, Shire, usou táticas imorais e as forças das trevas. No entanto,
a pesquisa foi utilizada na direção errada para criar um exército imortal de mortos-vivos.
Quando eles morrem, o exército de mortos-vivos rapidamente volta à vida!
Balkan sucumbiu às forças das trevas e perdeu a sua cabeça. A Legião de Mortos-vivos
destruirá o mundo. Shire está em aliança com as forças da escuridão e ele lidera a
Legião Imortal.
Nós Necromantes fomos trazidos a isso por Balkan, mas temendo ser parte disso, nós
não podemos ignorar o pecado do nosso professor. O fato é que viemos a este templo e
pegamos esses manuscritos antigos para estudar o sangue e a morte como
Necromantes para reverter tudo isso. Para retornar Balkan de volta ao normal ao
remover a aura das trevas e punir Shire, a fonte de todo este mal”.

A verdade está revelada e a missão concluída. Um novo começo.
Missão de grau de dificuldade ‘A’ foi aberta.
Se ela ainda não foi desbloqueada, a missão está associada com a profissão
desconhecida: Necromante.

“Necromante!”
“Se esta pessoa tiver sucesso com esta missão, nós seremos capazes de escolher os
Necromantes como profissão?”
“Uma missão de profissão de alto nível para magos apareceu!”
Finalmente, quando a operação de reparo da Cidadela dos Elfos Negros foi mostrada, o
vídeo terminou.
***
Do ponto de vista de Lee Hyun, tudo isso aconteceu mais cedo na data de hoje. Embora ele
só dormisse por cinco horas, o mundo mudara consideravelmente.
O site de Royal Road tinha uma atmosfera exatamente diferente. Já tinha tempo que
ninguém prestava atenção na metade inferior do Hall da Fama. O filme de Lee Hyun abalou tudo.
“Aquela missão Orc!”
“Os Elfos Negros, pela primeira vez que eu vi tal batalha em minha vida”.
“Aquela transformação em Orc... poderia ser um feitiço quaternário de feiticeiros polimorfos?”
“De jeito nenhum, se for isso, eu provavelmente seria capaz de usar essa habilidade”.
“Pelo menos, eu acho que poderia ser um item único que lhe permite mudar o corpo”.
As pessoas estavam fazendo especulações.
A Metamorfose Escultural era inteiramente desconhecida para eles ou para o senso comum
deles. Além disso, Lee Hyun realizou essa missão em um lugar que era inteiramente novo para
eles. Com os trechos de montanhas e vales sem limites e a área coberta com nuvens sob eles.
“Onde está localizada esta terra?”
“Não é no continente central...”

“Muitas pessoas vivem nas grandes cidades e no terreno circundante e tal área não se
parece com isso!”
As pessoas queriam saber onde Lee Hyun conduziu esta missão e não puderam esperar.
Royal Road estava modestamente mobilizado aqui. Aqueles que se destacavam em vários campos
entre eles se revelaram:

Primeiro olhe as árvores na terra. O clima é muito frio, não quente.
Considere a região alpina para espécies arbóreas desse tipo...
O pico da montanha está coberto com neve.
Certamente não é no Sul ou no Norte.
Como os insetos ou pássaros se movem. Atualmente, o Continente de Versalhes está
durante o outono. Eu posso julgar isso pelas aves migratórias que você vê voando no
vídeo...

O estudo mostrou até mesmo os Orcs.

Eu já gostei muito de romances de fantasia. Orcs de um livro de fantasia! Robusto e
simples, a raça me encantou muito. Huhuhu.
Até agora, me foi dito que o estudo dos Orcs era ignorado por todos e isso era muito
irritante.
No entanto, eu ainda acreditei. Os Orcs são ‘A Flor’ na fantasia! Pense sobre isso. Se
você não tivesse os Orcs em um mundo de fantasia, quão divertido seria?!

O estudo de Orcs não parou lá como um tópico qualquer.

As espécies de Orc variam ligeiramente dependendo das características étnicas. Chwiik.
Chwi-ik. Chwiyiik. Chuik. Chwiik. Onde eles ficam mais fortes de alguma forma,
derivando a partir dos habitats em que eles vivem.

Este estudo Orc em particular recebeu a atenção de outros também.

Então eu deixarei você saber. Até agora 87 espécies de Orcs estão identificados no
Continente de Versalhes.
Olhando para a aparência dos Orcs no vídeo, é evidente que eles são principalmente
nativos do Oriente. Orcs do Reino e Brent emitem um som similar a ‘twang’.

No entanto, logo as palavras dos estudiosos de Orcs receberam objeções.

Não, os Orcs que vimos tem aquelas armas e vitalidade. Os Orcs do Reino de Brent estão
próximos do nível 140. Muitos dos Orcs mostrados no vídeo estão além do nível 200.

Eu não sei muito sobre Orcs, contudo, o nível é maior do que 350. Eu tenho caçado
muitos monstros. Os Orcs que apareceram lá, eu nunca vi caras tão fortes. Combater
hordas de Orcs assim deve ser terrível.

Isso está me dando arrepios!

Um pesquisador de Orcs escreveu isso há algum tempo.

Eu estou confiante de que estas espécies Orc não são do Reino de Brent. Embora talvez
nós possamos juntar que os Orcs do Reino de Brent estão um pouco relacionados.
Com esses crimes hediondos no filme publicado, eu quase não tenho conhecimento de
onde esses tipos de Orcs podem ser encontrados. Olhando para isso, minha impressão e
interesses estão perdidos. Meu gosto sobre os orcs também caiu drasticamente.

Depois que o anúncio da região assumida por estes Orcs, que apareceram no vídeo, foi
feito, as coisas se tornaram mais ativas.
Todavia, para Lee Hyun foi completamente diferente. Ligando o computador, o relatório do
site do Hall da Fama o deixou decepcionado.
“O número total de acessos é inferior a 70.000”.
Outros vídeos no Hall da Fama conseguem milhões de acessos. Os vídeos de Bardray da
Guilda Hermes ganham mais de 100 milhões de acessos. Especialmente o vídeo da Torre do
Campeão, a cena autorizada de Bardray, que ostentava enormes 1,7 bilhões de acessos.
“70.000 e nada mais”.
Lee Hyun ficou desanimado, mas se você realmente entendesse o Hall da Fama, você não
concordaria com isso. O vídeo foi postado apenas 5 horas antes.
Além disso, ele estava localizado na parte inferior do Hall da Fama e o tamanho era muito
longo para se ver nessa quantidade de tempo. Ninguém irá vê-lo inteiro por um tempo. O rumor
começou três horas antes do vídeo começar a subir. Desde então, milhares de pessoas o
acessaram.
A parte importante é que, em razão do vídeo ser longo, a contagem de visualizações não
aumentará facilmente, pois ele necessitava ser visto por completo. No entanto, após da propagação
dos boatos, mais e mais usuários voltariam para assistir. Em relação a quanto a contagem de
visualizações aumentará, ninguém sabia qual efeito em cascata resultaria a partir disso.
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