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Sinopse 

    Sen, o último e mais poderoso Dragão que continuou a vagar pelos céus, causando caos e 

destruição por toda a terra. Quando toda esperança estava perdida, a raça humana clama a 

sua última esperança, uma Bruxa muito poderosa. Incapaz de destruir o dragão, a Bruxa usa o 

que resta de seu poder para lançar um feitiço. Sen não foi derrotado, mas agora renasceu 

como humano.  Como Sen vai viver sua vida agora como um humano que ele uma vez 

desprezou e viu como fraco? 
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Essa é uma tradução inteiramente feita de fã para fã, sem nenhum objetivo monetário. 
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Capítulo 1 - Uma Nova Vida 
 

Nunca pensei que os humanos fossem capazes de fazer isso, mas parece que eles finalmente 

conseguiram me derrotar. 

'Eu...o primeiro e único Grande Dragão Sen.' 

Eles tentaram e tentaram continuamente e depois de 1000 anos, eles finalmente conseguiram. 

'Aquela bruxa...quem era ela?' 

'Sempre houve alguém tão poderoso entre eles?' 

Não consegui me lembrar dos detalhes precisos dos acontecimentos que ocorreram antes da 

minha morte. Acho que é a velhice. Lembro-me que os humanos estavam sempre em busca de 

me vencer. Sempre que eu encontrava um lugar para chamar de casa, os humanos vinham e 

atacavam sem motivo. 

Perseguiam e caçavam a minha espécie. 

Eles mataram meus amigos, minha família, todos que eu amava até eu ser o único que 

restou. Com nada e ninguém sobrando, eu só poderia retribuir o favor. 

Olho por olho, como diriam os humanos. Eu ouvi um humano gritar essa frase para mim 

enquanto ele estava me atacando uma vez. 

Mas agora acabou. Posso finalmente descansar em paz. 

Quando finalmente estava aceitando minha morte, comecei a ouvir ruídos estranhos entrando 

em minha cabeça. 

  

―◊◊◊― 

"É um menino, um lindo menino!" 

Eu queria gritar com quem estava arruinando meus momentos finais de descanso. 

'O que aconteceu? Eu não deveria finalmente seguir em frente?' 

"Olhe para ele. Ele é tão fofo!" 

'Fofo?! Quem ousaria chamar Sen, o Dragão todo-poderoso de fofo?!' 

Tentei dar uma olhada nos idiotas que estariam em breve dando o seu último suspiro. 

Quando finalmente encontrei forças para abrir os olhos, duas figuras desfocadas começaram a 

aparecer no meu campo de visão. Lentamente, minha visão nebulosa começou a 

clarear. Finalmente, consegui ver o que estava na minha frente. 

Era um humano. Uma mulher humana, comecei a examiná-la de perto como nunca tinha visto 

um humano tão perto antes. Ela tinha longos cabelos negros com um rosto oval. Sob os seus 

olhos, estavam manchas escuras, mas embora parecesse cansada, ela não pôde deixar de 

sorrir. O que mais me chocou foi como essa mulher era gigantesca. 
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'Seria este o inferno? Será que vou passar a ser torturado por humanos gigantes por causa de 

todos os que matei?' 

'Quem quer que fosse essa humana, ela não era normal, eu tenho que escapar daqui.' 

Usei todas as minhas forças e tentei voar para longe. 

Mesmo se eles forem gigantescos, eles nunca poderiam me pegar no céu. 

Quando tentei voar, nada aconteceu. Então percebi que não conseguia nem sentir minhas 

asas. 

'As minhas costas...elas desapareceram! O que aconteceu às minhas asas? - Comecei 

lentamente a olhar para o meu corpo e pude ver que estava certo... era o inferno mesmo.' 

Eu era um bebê humano. 

Ao lado da mulher estava um homem apenas olhando para mim como se eu fosse um pedaço 

de bife cozido. Esses humanos cruéis... 

"Olhe para ele se contorcendo. Posso segurá-lo?" 

A mulher começou a me passar para o homem ao lado dela. Tentei o meu melhor para resistir, 

mas não consegui controlar meu corpo. Cada comando que dei ao meu corpo simplesmente 

não parecia funcionar. Tentei gritar em protesto, mas tudo o que saiu foi som de choro. 

Enquanto o homem me segurava nas mãos, parei de tentar gritar. O choro na sala havia 

parado. Mesmo que eu não tivesse controle sobre meu corpo, eu poderia pelo menos decidir 

quando poderia fazer barulho ou não. 

"Oh, ele parou de chorar. Acho que ele gosta do papai" 

O homem estava olhando para mim com um sorriso assustador. 

Se ao menos eu pudesse lutar contra ele. 

'Espere um momento... essa não era a oportunidade perfeita?' - Tive uma segunda chance. A 

chance de completar o que eu não conseguia fazer antes. Assim como eles fizeram com a 

minha raça, agora eu tive a chance de fazer o mesmo com a deles. Eu poderia me vingar e 

matar todos os humanos. 

"Ga, ga ga ga" 

"Olhe para sua risada fofa. Ele parece estar de bom humor agora" 

'Este homem estúpido. Eu terei minha vingança com você primeiro.' 

Tentei concentrar toda a minha energia em minha boca e língua. Eu lentamente juntei a saliva 

na minha boca esperando que ela aumentasse. Estava funcionando... Eu podia sentir as bolhas 

se acumulando na minha boca. 

"O que há de errado com ele? Parece que ele está prestes a ficar doente." 

Conforme o homem se aproximava do meu rosto, eu sabia que essa era minha chance! Abri a 

boca e expulsei o líquido com toda a força e o mais longe que pude. A saliva voou a curta 

distância e pousou bem na sua cara. O homem estremeceu e rapidamente me devolveu para a 

mulher. 
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"Eca. Acho que ele fez isso de propósito!" 

"Ga, ga, ga" Comecei a rir do humano patético. 

A mulher sorriu. 

"Parece que quando você crescer, vai se tornar um encrenqueiro." 

Comecei a sentir-me cansado. Será que toda a energia que eu tinha consumido estava 

concentrada na minha boca? Eu não tinha acabado de acordar? Tentei lutar contra a 

sonolência mas não tive sucesso. Era como se alguém tivesse colocado um feitiço em mim. 

Este fraco corpo humano... 
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Capítulo 2 - Um Amor de Mãe 
  

O Grande Dragão - Sen foi agraciado com o nome de "Ray". Era tudo porque seu pai disse que 

o nome o lembrava do sol. Mas o Grande Dragão - Sen o detestou. O nome era muito comum 

e medíocre. Ele se sentia fraco cada vez que ouvia seu próprio nome. 

Ray-não, o Grande Dragão - Sen sabia que incomodava a todos com os seus gritos e birras de 

raiva, mas eles não pareciam se importar muito com isso. Cada vez que seus pais o chamavam 

pelo nome, ele começava a chorar em protesto. 

'O que eles estavam pensando, me chamando de Ray.' 

Ele odiava o nome, pois o achava incompatível com seu verdadeiro e glorioso ‘eu’. 

Alguns meses se passaram desde que Sen entrou nesse seu corpo humano. Sua compreensão 

dos humanos melhorou significativamente com o tempo. Na verdade, ele agora sabia até o 

nome de seus pais! Algo que ele pensou que nunca teria se incomodado em fazer. Ele logo 

percebeu o quão difícil era apenas chamá-los de humano de cabelo comprido e humano de 

cabelo curto. Como na cidade, havia muitos humanos de cabelos compridos e curtos. 

Sua mãe se chamava Scarlett Talen, enquanto seu pai era algo como Jack Talen. 

Embora ele não entendesse muito bem a profissão deles na cidade, as pessoas pareciam 

respeitar profundamente o casal. Cada vez que eles tinham visitas, muitas vezes recebiam 

presentes. 

Com o fluxo constante de visitantes, Sen começou a compreender que os seus pais pareciam 

ser mais bonitos do que os humanos comuns. 

No aspecto facial, a sua mãe era a definição de beleza com longos cabelos lisos e negros, e um 

rosto simétrico que sempre a fez parecer adorável e honesta. Claro, seu pai também não 

perdia, seu corpo era bastante musculoso e atlético em comparação com os outros habitantes 

da cidade. 

A residência da humilde família de Sen nunca faltou visitantes, até que algo peculiar 

aconteceu. 

O cabelo de Sen era de cor preta azeviche como sua mãe, mas depois de alguns meses ... Seu 

cabelo começou a mudar de cor para um tom avermelhado. Apenas algumas semanas após a 

descoberta inicial, o seu cabelo ficou completamente vermelho, apenas algumas mechas 

pretas ficaram presas no seu cabelo. 

Sua sobrevivência serviu como prova de que ele não nasceu do mesmo modo que as outras 

crianças. 

Essa estranha ocorrência gerou rumores como a maldição da família Talen. Ouvindo tudo isso, 

Sen percebeu que a cor vermelha deve ser uma cor do azar neste mundo. Mas o que ele 

poderia fazer? 

Ele era um dragão vermelho. 

Ele reconheceu que alguns de seus poderes de dragão ainda estavam vivendo dentro dele e 

isso se tornou a razão de seu cabelo ter mudado tanto. 
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Sen ficou indignado, mas no final, ele era apenas uma criança. 

Ele memorizou o rosto de todos e manteve seus planos de vingança em espera, pois havia um 

novo inimigo que ele tinha que conquistar primeiro. 

Isso foi… 

"Ray, você está pronto para o jantar?" Mãe de Sen, Scarlett perguntou com um sorriso. 

Hora do jantar. 

Sen se sentou em frente à mesa e ele foi amarrado em sua cadeira, incapaz de se 

mover. Quanto ao motivo pelo qual ele estava sendo contido? Bem, era porque Sen estava 

sendo educado por seus pais. À sua frente, em cima da mesa, havia um par de colher e garfo. 

O Grande Dragão - Sen, que mal conseguia controlar os membros de seu corpo recém-

descoberto, resistiu. 

Mas, muitas vezes, ele ficava pensando ... 

'Como a humanidade alcançou tal precisão quando se trata de controlar uma máquina 

complicada como seu corpo humano?' 

Sen achou incompreensível que os humanos pudessem fazer movimentos tão minúsculos a 

ponto de pegar algo tão minúsculo como este par de colher e garfo. 

O interesse de Sen foi despertado, mas os dragões eram inatamente orgulhosos. 

O fato de ser forçado a fazer algo como usar essas ferramentas na frente dele o tornou 

revoltado. 

Ele se recusou a acreditar que os humanos eram muito superiores aos dragões. 

Ele começou a enfiar a cabeça na tigela de sopa e então a comeu como um verdadeiro dragão 

alfa faria. Embora sua língua estivesse doendo um pouco, ele estava feliz porque conseguiu 

mostrar a esses humanos como um verdadeiro dragão come sua refeição ... 

Sen ergueu a cabeça com orgulho e sorriu, pensando que tinha vencido os dois ao comer a 

comida nas suas próprias regras do que nas regras deles. 

Scarlett e Jack se encararam por um momento antes de rir. 

"Ray, você é tão bobo ... Olha a bagunça que você fez!" 

Um sorriso apareceu em seu rosto. 

Sen ficou pasmo. 

'Por quê?' 

Por que toda vez que Sen tentava chatear sua mãe, suas ações sempre terminavam com ela 

sorrindo para ele? 

Sen odiava admitir, mas pela primeira vez na vida. 

Ele chegou a perceber a existência de um humano que nunca iria querer que desaparecesse. 
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Capítulo 3 - Meu Primeiro Aniversário 
  

  

Passou um ano e finalmente chegou o primeiro aniversário do Grande Dragão Se-não, de Ray. 

Os pais de Ray pareciam estar cuidando dele com grande interesse. Era óbvio o porquê, pois 

depois daquele incidente que aconteceu há seis meses. Eles agora esperavam que ele 

começasse a andar sozinho em breve. 

Quanto ao qual ‘aquele incidente’ estava se referindo? 

Bem, não era grande coisa, mas com certeza o fazia se sentir bem. 

Bem quando seu pai estava trocando a fralda ... Ray mirou com cuidado e disparou um 

turbulento jato amarelo no rosto de seu pai. Era um alvo e ele tinha dado um banho dourado 

com sucesso no seu pai. 

‘Mesmo agora, ainda posso me vingar lentamente, uma pessoa de cada vez.’ - Ele pensou 

O olhar chocado no rosto de seu pai o fez se empolgar. Olhar para seu rosto patético causou 

um lapso de língua e ele inconscientemente deixou escapar a palavra "Idiota!" para ele. 

Naquele momento, Ray ficou rígido como uma rocha, aterrorizado com a forma como o seu 

pai reagiria à sua primeira palavra dita. Ele ainda era apenas um bebé. Conhecendo os 

humanos, eles podiam amarrá-lo num pau e queimá-lo abruptamente chamando-o de 

amaldiçoado. 

Mas, de repente, o rosto de seu pai ficou vermelho e depois as lágrimas de alegria o seguiram. 

Ele ergueu Ray no ar e gritou. 

"Ray ... eu sabia que você era um gênio! Você realmente é meu filho! Você é especial!" 

Ray ficou totalmente pasmo e em toda a baderna, ele descobriu que seu pai estava com a boca 

aberta de alegria. Ele agora tinha a chance de lhe banhar de novo diretamente dentro da boca, 

mas decidiu não fazer porque o elogio de seu pai o deixou indescritivelmente feliz. 

Por causa disso, seus pais pensaram que ele aprendia rápido. No entanto, Ray sempre achou 

incompreensível o ato de caminhar. 

Mas não era porque ele estava sendo descuidado. 

Na verdade, ele estava tentando o seu melhor para andar sozinho o mais rápido possível, mas 

simplesmente não conseguia controlar os pés. Seu senso de equilíbrio estava sempre errado e 

isso sempre desanimou Ray. 

'Qual foi o sentido de andar, afinal? - 'Rastejar é ainda melhor. Eu também posso me mover 

mais rápido.' 

Ray pensou consigo mesmo. 

Mas quando viu os olhares desapontados em seus pais enquanto o observavam secretamente 

ao anoitecer, Ray decidiu, por algum motivo, que precisava mostrar a eles o quão capaz ele 

era. Ele sentiu a necessidade de provar a eles que ele era realmente um gênio. 
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Ele decidiu naquela noite agitada que teria o hábito de praticar sozinho, sem o conhecimento 

de seus pais. 

  

―◊◊◊― 

Nos últimos meses, Ray aprendeu muito. 

Quando sua mãe estava lendo uma história para dormir, ele descobriu que o mundo em que 

ele havia vivido era o mesmo em que ele estava naquele momento. Quanto a como ele 

descobriu a verdade? 

Foi quando ele percebeu que a história que sua mãe havia contado era sobre a história de um 

dragão vermelho cruel que frequentemente visitava a terra para punir crianças travessas. O 

nome do dragão vermelho era Sen. 

Ray ficou imediatamente orgulhoso por o seu nome se ter transformado num símbolo popular. 

Muitas vezes era usado para assustar as crianças. Mas isto também o deixou triste. 

'Quanto tempo tinha passado desde a morte dos meus amigos e o fim da minha vida?' 

Para Sen, parecia que apenas um segundo havia se passado entre ele ser o chamado dragão 

vermelho cruel e ser um ser humano genuíno. Antigamente, aqueles que conheciam o nome 

do Grande Dragão - Sen temiam seu poder, mas agora ... 

Ele se tornou uma historinha para dormir ... 

Ray só conseguiu balançar a cabeça e decidir que se aprofundaria nesse mistério quando 

tivesse idade suficiente. 

O primeiro aniversário de Ray neste mundo finalmente chegou e ele recebeu uma espada de 

seu pai como um presente. 

Desnecessário dizer que sua mãe estava com raiva, mas era compreensível. 

Que merda uma criança que nem mesmo consegue segurar um par de garfo e colher faria com 

uma espada? 

O casal discutiu por um bom tempo e para ser honesto, Ray nem ligou para isso. 

  

―◊◊◊― 

De vez em quando, Ray costumava espiar e, através disso, descobriu que seus pais pareciam 

estar trabalhando como aventureiros. Seu pai era um espadachim e sua mãe uma maga! A 

profissão parecia ser muito respeitada e havia apenas dois aventureiros em toda a cidade. 

Sem surpresa, essas duas pessoas eram seus pais. 

Isso explicava por que sua casa recebia tantos convidados todos os dias ... E por que eles 

sempre traziam presentes. 

Aventureiros podem não ser algo comum de se ver, mas magos eram tão raros quanto a pena 

de uma fênix. 
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Ray nunca tinha visto ninguém lançar magia antes, exceto sua mãe, que a usava algumas vezes 

quando discutia com o marido. 

Essa raridade despertou o interesse de Ray e ele se perguntou se poderia se tornar um mago 

no futuro. 

Se ele pudesse, então... 

Tornaria a sua vingança muito mais fácil do que ele esperava inicialmente. 
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Capítulo 4 - Tornando-se um Mago 
  

O segundo aniversário de Ray estava próximo e ele estava mais animado do que nunca. 

Por quê? 

Era porque toda criança na idade de dois anos poderia ser testada se tivesse a habilidade de se 

tornar um mago. 

Como filho de um Aventureiro e de um Mago. Era compreensível que os talentos de Ray 

precisassem ser testados se o ditado de que ‘um casal de tigres não gerava um filhote 

cachorro’ fosse verdadeiro. Os pais de Ray o levaram para o centro da cidade do Reino Alure. 

Sua cidade natal era bem pequena e não tinha o equipamento necessário para testar suas 

habilidades mágicas, então seus pais decidiram levá-lo à cidade mais próxima para fazer a 

avaliação. 

Acontece que se um dos seus pais era um mago, então você tinha uma chance muito alta de se 

tornar um mago também! Embora a chance não fosse 100%. Ainda era melhor do que 

nada. Na verdade, um bom número de magos nos tempos atuais veio da linhagem de magos 

anteriores. 

Claro, Ray não tinha dúvidas de que ele poderia se tornar um Mago. Ele era anteriormente um 

dragão. Os dragões eram governantes da magia. Ele tinha mais poder mágico do que qualquer 

ser humano poderia esperar. No entanto, era mentira dizer que ele não se sentia inseguro. 

Afinal, ele pode ter sido um dragão em sua vida anterior, mas agora ele era um ser 

humano. Ele não era tão retardado a ponto de pensar que não tinha chances de falhar. 

Ray e seus pais finalmente chegaram ao Centro da Cidade e ele imediatamente percebeu 

algumas diferenças. 

Parecia haver um número maior de Aventureiros e Magos aqui. Muitas pessoas estavam 

andando com ferramentas mágicas a sua volta, mas ao mesmo tempo, Ray ficou triste quando 

percebeu a lacuna entre os pobres e os ricos. 

Os ricos e os poderosos receberam influência e atenção, mas os pobres e os mendigos 

receberam nada além de desprezo. Ele estava triste e frustrado pelo fato de que os humanos 

não pareciam ajudar aqueles que eram mais fracos do que eles. 

Em vez disso, ele os desprezavam e zombaram deles como seres inferiores, embora fossem 

todos seres humanos iguais. 

Ray uma vez assumiu a obrigação de proteger os fracos, mas apesar de seus melhores 

esforços. 

Ele falhou. 

Depois de caminhar pelo centro da cidade segurando a mão de sua mãe, eles finalmente 

chegaram ao seu destino. Ray estava cansado de tanto caminhar, seu pequeno corpo não 

aguentava muito mais. E deu um pequeno bocejo. 

'Esses seres, quando nascem, não conseguem nem se defender sozinhos e hoje eu acabo com 

essa terrível maldição.' 
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Parecia que o pai de Ray tinha algo para fazer e deixou os dois enquanto voltava para casa 

antes dos outros. 

Ele olhou para a construção semelhante a uma catedral à sua frente e descobriu que era maior 

do que ‘quatro dragões adultos’ juntos. (NT: Que unidade de medida...) 

No entanto, foi uma visão magnífica. 

Scarlett, a mãe de Ray, explicou rapidamente que o prédio era uma escola chamada Academia 

Roland e que tinha uma política rígida em que só aceitava magos. Esta foi a escola que ela 

frequentou quando era mais jovem, e ela esperava que Ray também pudesse se tornar seu 

aluno também. 

Eles se afastaram do prédio da escola e chegaram a um prédio próximo. Este edifício parecia 

menos impressionante quando comparado ao edifício principal, mas podia-se ver facilmente 

que o edifício não foi feito com materiais menos impressionantes. 

O número de pessoas dentro do prédio era impressionante. Quase não havia espaço para se 

mover. 

A maioria das pessoas lá dentro eram pais com seus filhos. Eles se sentaram e esperaram 

pacientemente na sala de recepção. De vez em quando, alguém entrava na sala de recepção 

com uma lista na mão e gritava o nome de alguém. 

Os pais e a criança iriam para a sala onde o teste estava sendo realizado e depois de cinco 

minutos ou mais ... 

Eles iriam sair. 

Na maioria das vezes, chorando ... 

Poucos minutos depois, a mulher saiu carregando aquela lista novamente. 

"Ray Talen, sua vez de ser testado..." Ela anunciou enquanto passava o olhar pela multidão. 

Ray saltou da cadeira e sorriu. 

Ele seguiu sua mãe e caminhou com a mulher. 

Ao longo do caminho, Ray passou por uma criança que chorava furiosamente. 

Além da pena, Ray só conseguiu balançar a cabeça e zombar. 

O mundo era injusto. 

Sempre foi. 

Ray seguiu a mulher para a sala que ele tinha visto antes e descobriu que havia uma mesa e 

duas cadeiras de cada lado da mesa. Em cima da mesa estava um grande globo de cristal e 

colocado em frente daquele globo estava um homem velho, vestido com uma capa branca. 

A outra cadeira estava vazia. 

Scarlett sentou-se na cadeira vazia e carregou Ray para o colo dela. 

Ele se sentiu envergonhado por ter que ser ajudado a se levantar por um mero humano. 

Queria falar sozinho, mas o velho já estava falando antes dele. 
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"Por favor, faça com que seu filho coloque ambas as mãos no orbe à sua frente. O orbe emitirá 

luz se ele tiver alguma habilidade mágica. A cor correspondente da luz mostrará em qual 

elemento ele se destaca." 

Ray zombou intimamente. 

Uma única frase foi o suficiente ... 

Ray fechou os olhos, ergueu as duas mãos no ar e agarrou a bola de cristal pelas laterais. 

"Ga ... Ga ... Gaaa!" 

Ray riu por dentro, esperando um grande resultado. 

Então, ele ouviu alguém soluçar abafado. 

A voz era familiar, parecia ter vindo de sua mãe? 

Ray ficou agradavelmente surpreso. 

Seu talento era tão incrível que sua mãe não conseguiu mais se conter e começou a chorar de 

alegria? 

Ela deve ter ficado tão feliz em me ver me tornar um mago. Talvez eu tenha despertado o 

Elemento Fogo, assim como minha mãe. Ray abriu os olhos e percebeu que a bola de cristal 

não tinha reação alguma. 

Sem luz, sem cor, nada ... 

'O que?' 

"Minhas condolências, mas o seu filho não tem nenhuma aptidão mágica". 

O velho disse enquanto balançava a cabeça e acariciava sua barba. 

'Absurdo!' 

'Um dragão sem magia?' 

'Ele deve estar mentindo!' 

Ray pulou na mesa, com cuidado para não derrubar acidentalmente a bola de cristal no 

chão. Ele começou a andar em direção ao velho e murmurou. 

"Não se atlewa(atreva) ..." 

"Eu tenho mawic(magica) ..." 

Ray olhou com raiva para o velho enquanto apontava para si mesmo. 

"Lamento, jovem, mas não há nada que eu possa fazer." 

O velho deixou escapar um suspiro e se desculpou. Mas Ray não se convenceu. Ele agarrou a 

barba do velho porque ele estava muito irritado. 

Ele era um dragão! 

Ele era o Grande Dragão - Sen! 

Como ele poderia não ter nenhuma aptidão mágica? 
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Este velho deve estar mentindo e está tentando esconder meus grandes poderes de minha 

mãe para nos enganar! 

Ray puxou com mais força a barba do velho enquanto ele ficava mais irritado com o resultado 

do teste. 

Scarlett agarrou-se ao braço dele, tentando arrancá-lo da barba do velho. Mas, como Ray 

estava resistindo muito, seus esforços fizeram com que alguns fios da barba do velho se 

soltassem. 

Quando o cabelo caiu no chão, Ray achou tão divertido que começou a rir. 

"Ga, ga, gaaa ..." 

Quando o velho caiu, finalmente foi capaz de se livrar de mim enquanto se levantava e gritava. 

"Tire esses dois da minha frente, agora mesmo!" 

Ray ficou em silêncio durante toda a viagem de volta à sua cidade natal. Sua mãe ainda estava 

bastante aborrecida pelo que ele fez com velho. O par de mãe e filho ficaram em silencio até 

que Scarlett acabou adormecendo. 

Mas Ray ainda estava bem acordado. 

'O que estava acontecendo?' 

'O mundo estava me punindo pelo número de humanos que matei naquela época?' 

'Isso não faz sentido ...' 

'Caso contrário, por que eu teria essa segunda chance? Se o mundo decidisse que eu merecia 

algum castigo, então não teria me deixado reencarnar. -  Ray acenou com a cabeça para si 

mesmo. Ele calculou que o mundo deve está testando ele. 

'Se eu não posso me tornar um mago, então devo encontrar outra maneira de obter minha 

vingança.' 

Ray reafirmou sua determinação. 

Ele então pensou em seu pai. 

Quando eles finalmente chegaram em casa, Scarlett contou a Jack sobre a infeliz notícia. Jack 

estava compreensivelmente chateado, mas não era tão intenso quanto Scarlett. 

Na manhã seguinte, a família sentou-se em frente à mesa de jantar. Tendo finalmente 

entendido o uso da colher e do garfo, Ray percebeu que esses itens tornavam a experiência de 

comer significativamente melhor do que antes e não havia necessidade de se banhar e 

arrumar a bagunça que fez depois. 

Assim que o café da manhã terminou, Ray colocou decididamente o garfo e a colher na mesa e 

olhou diretamente nos olhos do pai. 

"Pai ... Você me ensina como lutar?" 

O silêncio caiu. 

Mas no momento seguinte, os olhos de Jack começaram a brilhar sob uma luz excitada. 
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Parecia que seu sonho iria se tornar realidade, afinal. 

  

Capítulo 5 - Tornando-se um Espadachim 
 

Quatro anos se passaram desde então, e Ray, a reencarnação do Grande Dragão - Sen tinha se 

tornado maior nos últimos anos. Ele estava agora com quase 1 metro de altura. Seu cabelo era 

ruivo e espetado, embora a combinação fosse um pouco estranha para este tamanho e idade... 

Ray decidira mudar seu penteado para isso, pois sentia falta das escamas que percorriam ao 

longo de suas costas. Esta foi a coisa mais próxima que ele poderia fazer para que ainda se 

parecesse com um dragão. 

Parado na frente de Ray estava um homem vestindo uma armadura completa feita de 

couro. Ele segurava uma espada na mão e não usava capacete. Este conjunto foi uma escolha 

ideal de equipamento que permitiu que ele se movesse em alta velocidade enquanto ficava 

significativamente protegido. 

O homem na frente de Ray... era seu pai. 

A postura deles deixava óbvio que eles estavam prestes a entrar em batalha. 

Ray observou seu pai cuidadosamente com os olhos. 

Do ponto de vista de um estranho, ele parecia extraordinariamente descuidado. Mas Ray, que 

agora conhecia o pai, sabia que estava pronto para atacar a qualquer momento. Como Ray já 

tinha quatro anos, todos os dias ao meio-dia, ele lutava contra o pai na hora do almoço. 

Nem mesmo uma vez ele conseguiu vencê-lo no caminho da espada. 

Mas hoje… 

Ray planejava mudar isso. 

Ele deu o primeiro passo. Seu pai também se moveu ao mesmo tempo. 

Antes, Ray mal conseguia acompanhar os movimentos do pai. Mas agora ele era capaz de 

seguir cada ação de seu pai. Então, antes que seu pai pudesse alcançar a distância de ataque 

de Ray, ele saltou no ar e fechou a distância entre ele e Ray de forma decisiva. 

Ray abriu um sorriso no rosto. 

Quantas vezes ele tinha visto essa cena? 

Mesmo ele não conseguia contar quantas vezes seu pai usou esse movimento contra ele. 

Agora que ele estava preparado para o que estava para acontecer. 

Ele estava pronto. 

Ray murmurou em seu coração enquanto falava sobre as  próximas ações em sua mente. 

'Um golpe de cima, então um passo pro lado no último segundo, um giro e ataque-o de lado!' 

Mas… 
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*Pook!* 

A visão de Ray escureceu. 

Ele desmaiou. 

Momentos depois, ele acordou e viu que estava dentro de casa. 

Ele podia ouvir sua mãe repreendendo seu pai. 

"Você não poderia ter pegado leve com ele? Ele só tem quatro anos!" 

Ray podia imaginar seu pai suando muito enquanto tentava explicar tudo para sua mãe e o 

pensamento o fez sorrir. 

"Só falta um ano para o exame! Não posso pegar leve com ele... Se ele continuar assim, não vai 

conseguir passar no exame de admissão". 

Ray estava ouvindo a conversa de seus pais. Eles não tinham ideia de que ele já estava 

acordado. Mas os sentidos de sua mãe eram muito mais aguçados do que suas expectativas. 

Ela o viu com o canto dos olhos. 

Ela então correu e colocou as duas mãos ao lado de suas bochechas. 

"Ray, você está bem? Você realmente não precisa se forçar a fazer isso. Você não precisa 

seguir nossos passos! Existem muitos trabalhos nobres por aí que você pode fazer além 

deste!" Scarlett disse em um tom de voz preocupado. 

Ray podia ver claramente que Scarlett estava realmente preocupada com ele. 

'Ela deve ter visto como eu ficava deprimido todas as vezes depois de nossas lutas.' 

Ray pensou consigo mesmo. 

Mas Ray não ficou chateado porque perdeu para o pai. 

Ele estava chateado porque não apenas não tinha nenhum talento como mago. Ele também 

não tem talento para lutar com espadas. Se ele não conseguia vencer nem mesmo um 

Aventureiro comum como seu pai, então como ele poderia destruir a raça humana? 

O pai de Ray se aproximou e disse com um sorriso no rosto. 

"Ainda temos um ano, Ray ... pense sobre o que eu te disse. Se você realmente quiser, eu sei 

que você pode fazer isso." 

Um ano… 

'Foi tempo suficiente para eu melhorar?' 

Em um ano, o processo de seleção da ‘Academia de Cavaleiros - Avrion’ começaria. 

Era a mesma escola que seu pai frequentou. 

Aos cinco anos, todas as crianças podiam fazer o exame de admissão e, possivelmente, receber 

as qualificações para entrar na Academia. A Academia Roland estava agora fora da equação, já 

que Ray obviamente não tinha qualificações para se tornar um Mago. 

Em suma, sua única escolha agora, neste momento, era a ‘Academia Avrion’. 
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Ray respirou fundo e olhou para seus pais. 

"Eu vou fazer isso… Vou ser o mais forte que alguém já viu..." 

Scarlett e Jack se entreolharam com rostos preocupados. 
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Capítulo 6 - Treinamento Especial 
Com mais determinação para ter sucesso do que nunca, Ray decidiu dobrar a quantidade de 

treinamento que fazia anteriormente. Sua resistência e força podem estar acima das de uma 

criança média de quatro anos, mas seu problema era seu controle ao usar a espada. 

Parecia que seu cérebro era muito mais rápido que seu corpo e suas mãos eram desajeitadas. 

Sempre que seu cérebro ordenava que seu corpo fizesse algo, ele sentia um atraso 

significativo, o que lhe causava problemas. No entanto, havia uma coisa que Ray sabia que 

precisava fazer para se tornar ainda mais forte. 

Era adquirir uma verdadeira experiência de combate real. 

Isso permitiria que ele se tornasse um lutador mais forte, pois permitiria que ele se movesse 

por instinto em vez de se concentrar em movimentos sutis. Afinal, às vezes, os movimentos 

instintivos eram muito melhores do que movimentos deliberados baseados em controles. 

Ray acenou para si próprio enquanto pensava nesta ideia. 

Ele então saiu e começou a procurar seu pai, que havia saído alguns minutos atrás. 

Ele o alcançou em algum lugar na estrada, caminhando na trilha fora da cidade com uma bolsa 

nas costas. 

"Pai, onde você está indo?" Ele perguntou. 

"Fui chamado para fazer uma missão. O Reino realmente precisa da minha ajuda, então sinto 

muito, Ray, mas vou ficar fora por alguns dias, ou talvez até mais..." Jack soltou um suspiro. 

"Mas e quanto ao meu treinamento?" Ray gritou. 

"Não se preocupe, eu não esqueci disso. Quando estiver pronto, dê uma olhada no celeiro. 

Tenho certeza que você encontrará uma surpresa agradável lá." Jack disse enquanto 

caminhava em direção à carruagem que já estava esperando por ele. 

Ray voltou para a casa e bateu a porta atrás de si. 

'O que foi tão importante que ele teve que partir tão apressado?' 

Ray respirou fundo e se acalmou. Ele sabia que ficar com raiva não o levaria a lugar nenhum. 

Ele decidiu ir ao celeiro para verificar o mistério e para sua surpresa. 

O celeiro foi esvaziado. 

O celeiro estava completamente vazio, exceto por uma coisa. No meio do celeiro estava um 

boneco de madeira de tamanho humano. O boneco tinha uma espada e um escudo nas mãos. 

Ele caminhou até o boneco e notou uma nota presa em seu corpo. 

A nota dizia... 

"Ray... espero que você goste do meu presente. De pé na sua frente está um boneco inscrito 

com magia. Eles os usam em todos os recrutas na academia de cavaleiros. Papai teve que 

mexer alguns pauzinhos e usar algumas de minhas conexões e influências para conseguir 

um…" 
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"Para usar isso, basta colocar sua mão no círculo mágico inscrito nas costas do boneco e dizer 

a palavra, 'Nível 1’. Este boneco pode ir até o nível dez. Você só precisa passar do nível 1 para 

entrar a academia de cavaleiros. Nem tente nada além do nível 1, pois não seria uma 

experiência agradável. " 

"Papai te ama, x." 

Ray franziu as sobrancelhas enquanto jogava o bilhete em direção ao canto de uma sala. 

"Sério... Quão forte pode ser um boneco de madeira?" 

Ray puxou a espada e golpeou o boneco com toda a força que pôde. Um círculo mágico 

apareceu onde ele estava mirando e pouco antes de sua espada alcançar o boneco. Foi 

interrompido por uma parede invisível, sua espada não conseguia se mover mais. 

"Então é isso que a magia pode fazer? Muito legal..." 

  

―◊◊◊― 

"Merdaaa!" 

Ray golpeou o boneco mais uma vez e descobriu que seus esforços eram inúteis enquanto 

gritava de frustração. 

A magia parecia ser muito mais poderosa do que a esgrima. 'Se eu ao menos tivesse o 

talento...' Ray lamentou. 

Ele então voltou sua atenção para a próxima tarefa que tinha que fazer. 

Ele foi atrás do boneco, colocou a mão no círculo mágico e entoou as palavras, "Nível 1". 

O boneco iluminou-se com uma luz roxa da cabeça aos pés. 

Ray saltou para trás e se preparou para a batalha, mas mesmo depois de trinta segundos. 

Nada aconteceu. 

Certamente, não estava quebrado? 

'Bem, é claro, aquele meu pai idiota provavelmente não verificou se o boneco estava 

funcionando ou não.' 

'Mesmo assim...' 

Ray sorriu e correu em direção ao boneco. 

Ele enviou um golpe penetrante em direção ao corpo do boneco, que estava totalmente 

desprotegido. 

*Clunk! * 

O som de sua espada atingindo o escudo de madeira foi ouvido. Sem o conhecimento de Ray, 

o boneco moveu seu escudo e bloqueou a espada. Quando Ray percebeu o que havia 

acontecido, o boneco já estava balançando a espada em sua direção. 

Ray saltou rapidamente para fora do caminho, mas tropeçou no próprio pé. 
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Seu corpo estava se movendo mais lento do que a sua mente de novo. 

Antes que ele percebesse, ele já estava deitado no chão. 

Ele fechou os olhos se preparando para a dor, mas depois de alguns segundos, ele não sentiu 

nada. 

Abrindo os olhos, ele descobriu que o boneco havia retornado à sua posição original. 

Ray franziu a testa. Ele se abaixou e pegou uma pedra do chão. Então, ele o jogou na direção 

do boneco. O boneco reagiu bloqueando a pedra com seu escudo e quando a pedra quicou, 

ele a atingiu com sua espada. 

Ray ficou surpreso, mas também animado. 

Parecia que o boneco só reagia aos ataques. 

Não parecia tomar a iniciativa nas lutas! 

Ray acenou com a cabeça para si próprio antes de decidir testar sua teoria. 

Ele caminhou em direção ao boneco e chegou o mais próximo possível dele, sem entrar em 

sua distância de ataque. Mas não percebendo nenhum movimento, Ray ficou mais ousado e 

entrou na distância de ataque do boneco. No entanto, ainda não havia nenhum movimento do 

boneco. 

Ele decidiu lançar um ataque surpresa. 

"Te peguei!" Ele exclamou. 

Mas desta vez, o boneco de madeira recuou e evitou seu ataque. Em seguida, o boneco correu 

em direção a Ray e bateu em seu rosto pelo lado. Tudo aconteceu tão rápido que Ray não teve 

chance de se esquivar. Embora pudesse ver os movimentos claramente, o seu corpo estava 

atrasado. 

Sua reação foi um pouco mais lenta do que a espada do boneco. 

* Whack! * 

Ray suportou diretamente o ataque do boneco em seu rosto. 

Sua cabeça foi violentamente arremessada pelo impacto do ataque. 

O gosto de ferro encheu sua boca enquanto seus joelhos se dobraram. Ele caiu no chão e gotas 

de sangue começaram a encharcar o chão onde ele estava. 

A luz roxa que cobria o boneco antes brilhou mais uma vez, mas desta vez, uma voz mecânica 

pôde ser ouvida... 

"Nível 1 –– Falhou... Sistema desativado" 

  

  

  

http://www.vulcannovel.com.br/


Veja mais em: www.vulcannovel.com.br 

Tradutor: Metal_Oppa | Revisor: Yokobataki 
 

 
23 

Capítulo 7 - Um Duelo 
  

Ray tentou lutar contra o boneco mais quatro vezes. Cada vez, terminava em sua derrota 

vergonhosa. 

No entanto, pela quarta vez. Ficou completamente nocauteado, incapaz de continuar de pé. Se 

não fosse o fato de a sua mãe preocupada ter saído à sua procura e o descobriu bem no chão 

frio e lamacento do celeiro, então ele teria congelado ali mesmo. 

Ray nem sequer podia se queixar. 

A espada de madeira do boneco não causou muito dano a ele. 

Mas foi uma experiência dolorosa lutar contra o boneco, então ele decidiu que precisava de 

uma pausa. Além disso, Ray também achava que não era bom ser atingido repetidamente com 

seu corpo frágil. 

Quando ele acordou, ele saiu para tomar um pouco de ar fresco para clarear a cabeça e tentar 

descobrir uma maneira de derrotar o boneco de treinamento. A aldeia era um lugar pitoresco 

e agradável, e Ray apreciou muito a paz. O local estava localizado perto da fronteira do Reino 

Alure e do Império Crune. 

A aldeia era uma aldeia mineira que frequentemente negociava com ambas as partes. Para 

manter o fluxo constante de recursos naturais, os dois lados costumavam enviar soldados para 

proteger a vila de criaturas monstruosas. Mas apenas ao longo da fronteira do reino e do 

império. 

Ray saiu por conta própria para poder praticar longe dos olhos curiosos de qualquer 

pessoa. Ele descobriu uma colina fora da aldeia. Ele correu em direção ao topo da colina e foi 

para a sombra de uma árvore próxima. 

Depois de se certificar de que ninguém estava por perto, ele respirou fundo e varreu o seu 

olhar através das paisagens à sua frente. Toda a aldeia podia ser vista, a vista era de tirar o 

fôlego. 

Já há muito tempo que Ray não sentia tanta paz e não tinha tal vista. Isto era tudo o que ele 

queria nesse momento. Infelizmente, todos os seus dias de paz no passado seriam sempre 

interrompidos. No entanto, essas interrupções o lembravam da razão pela qual ele tinha de 

treinar com cuidado todos os dias. 

Ray se levantou e pegou sua espada. Ele fechou os olhos e visualizou mentalmente o boneco. 

Em sua mente, ele sabia o que fazer, ele podia ver todos os passos que precisava dar para a 

vitória. Ray abriu os olhos e começou a golpear com força. Seus movimentos eram rápidos, 

mas Ray achava muito lento. 

Ele podia sentir que seu corpo não conseguia acompanhar seu cérebro. 

Ray treinou por algumas horas até se sentir esgotado. Coberto de suor, ele se sentou à sombra 

da árvore e fechou os olhos. 

Quando abriu os olhos mais uma vez, ficou surpreso ao ver uma menina olhando para ele. Ele 

ficou tão assustado que se levantou, mas acabou batendo com a nuca na árvore. 
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"Você está bem?" A garota disse com uma voz preocupada. 

"Você me assustou! Por que motivo?" 

Ray disse enquanto esfregava a cabeça que colidiu contra a árvore. 

Ray olhou diretamente para a garota, ela parecia ter a mesma idade de Ray. Usando um 

vestidinho vermelho com uma cesta na mão. Ela tinha olhos azuis e seu cabelo loiro chegava 

até o ombro. 

Ela apontou para a aldeia. 

"Está ficando tarde e o sol está começando a se pôr. Acho que é melhor voltarmos para a 

aldeia agora. Eu estava pensando em como te acordar, e é por isso que eu estava olhando para 

você. Surpreendentemente, você acordou antes mesmo que eu pudesse fazer qualquer coisa." 

Um sorriso apareceu em seu rosto. 

Ray olhou para o céu e descobriu que o sol já estava se pondo. 

'Devo ter adormecido sem perceber.' 

"Como você sabia que eu estava aqui?" Perguntou Ray. 

"Do que você está falando? Eu estive aqui o tempo todo." 

Percebendo a confusão de Ray, ela apontou para o outro lado da ampla árvore onde Ray havia 

deitado antes. Um sorriso envergonhado apareceu no rosto de Ray, pois ele não pôde deixar 

de se sentir estranho ao perceber que não era capaz de detectar a presença dela. 

"Meu nome é Amy... Este é o meu lugar. Eu venho aqui o tempo todo." 

"Meu nome é Ray..." 

Ela sorriu para Ray ao ouvir seu nome. 

"Eu sei... Você é bastante famoso na vila." 

Ray sabia muito bem o que ela queria dizer. 

Foi por causa da chamada maldição da família Talen causada pelo súbito aparecimento de seu 

cabelo ruivo. 

Bem quando Ray estava começando a descer a colina com Amy. Um grupo de crianças 

apareceu na frente deles. Um deles era quase idêntico a Amy. Além das roupas e do cabelo 

curto, não havia nada que se pudesse usar para diferenciar os dois. 

"Afaste-se da minha irmã!" O menino gritou. 

"Ele não fez nada comigo, Gary!" Amy pulou entre eles, percebendo que uma discussão pode 

explodir. 

Gary começou a verificar se Amy estava bem, ele até verificou se a cor do cabelo de Amy 

estava começando a mudar, o que era um claro insulto para Ray: "Se eu vir você se aproximar 

de minha irmã de novo, você está morto!" 

Ele fez uma careta. 

Os outros dois meninos responderam: "Faça-nos um favor e saia da aldeia, chô, chô..." 
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"Criança amaldiçoada..." 

"Sua mãe e seu pai deveriam deixar a vila também, eles também são culpados por terem uma 

criança amaldiçoada como você." 

Ray ficou muito irritado. O sangue começou a correr para sua cabeça. Ele não se incomodaria 

em fazer nada contra eles se seus insultos apenas o visassem, mas eles haviam tocado sua 

escama reversa... 

Além disso, seu pai e sua mãe protegeram claramente a aldeia nos últimos anos. Esses idiotas 

claramente não sabiam nada sobre o que seus pais haviam feito pela aldeia. No entanto, eles 

ousaram insultar sua mãe e seu pai? Eles ousam insultar sua nova família. 

'Esses meninos precisam aprender como a vida pode ser difícil.' 

Ray correu em direção ao garoto que disse essas palavras finais. Ray deu um soco direto no 

rosto assustado do menino, mas foi bloqueado por Gary. No entanto, Gary claramente não 

esperava a força por trás do soco, então ele cambaleou para trás e ergueu a outra mão para 

apoiá-la. 

"Por que você parou meu soco? Eu só quero acertar aquele que insultou meus pais." 

Disse Ray. 

"Se você quiser brigar, eu vou me juntar a você alegremente..." Gary declarou. 

"Eu não me importo, todos vocês... podem vir lutar comigo juntos." 

Era disso que Ray precisava, experiência de luta na vida real, e contra um bando de garotos de 

sua idade seria uma boa forma de medir e ver até onde estavam os limites de suas habilidades. 

Ray zombou e ergueu os dois braços em preparação para lutar. 
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Capítulo 8 - Uma Nova Ideia 
  

Os dois meninos parados ao lado de Gary avançaram. Mas assim que fizeram isso, ele 

estendeu a mão para detê-los. 

"Eu posso espanca-lo sozinho." Ele disse. 

Gary removeu a espada presa em sua cintura e a jogou no chão. 

"Sem armas." 

"Tudo bem..." Ray respondeu. 

Ray fez o mesmo que Gary. Para ser honesto, ele ficou encantado por Gary sugerir que eles 

não usassem armas. Foi porque ele adotou a política de nunca matar crianças. As crianças 

eram inocentes, uma tela em branco para Ray. Foram os adultos que os fizeram trilhar o 

caminho errado. 

'Eu deveria ser capaz de fazer isso' - Ray se convenceu. Ele nunca havia vencido uma partida 

contra seu pai, mas esta era a primeira vez que lutaria contra alguém de sua idade. Esta foi 

uma boa chance para se testar. 

Ray decidiu atacar primeiro. Ele jogou o punho na direção do rosto de Gary. Gary se inclinou e 

evitou o soco. Ele então agarrou a mão de Ray e puxou seu corpo para ele. 

Seus movimentos eram tão fluidos que, quando Ray percebeu o que havia acontecido, Gary já 

havia plantado o joelho em seu rosto. 

Os dois meninos atrás de Gary começaram a rir. Ray olhou de esguelha na direção de Amy e 

descobriu que havia uma expressão triste em seu rosto. Ela estava se culpando pelo que 

estava acontecendo, mas não fez nada de errado. 

Tudo isso aconteceu, por causa da natureza humana. 

Gary estava esperando que Ray fizesse outro movimento. 

Ele começou a se lembrar daquele maldito boneco de treinamento que ele queria derrotar. 

A batalha continuou e Ray fez uma finta. 

Vendo isso, Gary se inclinou para trás mais uma vez para evitar o soco, mas como era uma 

finta... 

Ray aproveitou o momento de seu soco para se virar e dar um chute diretamente em Gary. 

Infelizmente, Gary levantou os braços em forma de cruz acima da cabeça e bloqueou o chute 

com os antebraços a tempo. 

Em seguida, ele desapareceu da vista de Ray. 

Quando reapareceu, Ray se viu olhando para o céu. 

Gary se moveu por baixo dele e deu um chute em seus tornozelos, fazendo-o perder o 

equilíbrio. A batalha acabou ali mesmo. 

Gary pegou seus pertences e começou a se afastar com seus amigos e irmã. 
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Mas antes que ele pudesse ir para longe, ele se virou e deixou algumas palavras finais para 

Ray. 

"Você tem o treinamento do seu pai e ainda é inútil. Você deveria continuar fazendo algo em 

que já é bom." 

Ray ficou ali deitado no chão, a dor havia passado, mas ele não pôde deixar de pensar nas 

palavras finais de Gary. Eventualmente, algo clicou na cabeça de Ray quando ele se levantou, 

querendo experimentar suas teorias imediatamente. 

  

―◊◊◊― 

Gary e Amy chegaram em casa em segurança, e Amy começou a reclamar do irmão. Ela 

protestou, dizendo que Ray não tinha feito nada de errado e foi ela quem o abordou. 

"Eu só estava cuidando de você, Amy... Nada de bom sai de alguém que tem aquela maldição 

vermelha." Gary explicou. 

"Eu te odeio..." Amy ridicularizou. 

Amy chorou e bateu a porta atrás dela ao entrar em seu quarto. Dentro de seu próprio quarto, 

Gary começou a tirar a roupa. Ele estava vestindo um conjunto leve de armadura de couro. Ele 

percebeu que algo estava estranho em seus antebraços. 

Ele tirou as almofadas dentro da armadura que cercava e protegia seu antebraço. Lá, ele 

percebeu que as almofadas de metal haviam sido completamente destruídas. Duas enormes 

marcas, do tamanho de uma laranja, podiam ser vistas. 

"Isso deve ser o resultado de bloquear aquele chute... Aquela luta... Foi mais perigosa do que 

eu pensava." 

Gary estava certo em seu pensamento. Se ele não estivesse usando as almofadas, aquele 

chute teria quebrado seus braços. Ray teria vencido essa luta. O que Ray não sabia era que ele 

realmente lutou bem naquela luta. 

Se ele tivesse lutado contra qualquer outra pessoa de sua idade na aldeia além de Gary, teria 

vencido com bastante facilidade. 

Era um exagero dizer que ele era um lutador incrivelmente bom, mas ele era alguém com 

quem não se podia brincar. Gary vinha treinando para ser um cavaleiro desde que teve a 

capacidade de pensar sobre isso. 

Ele tinha um sonho em seu coração que um dia, ele seria capaz de tirar ele e sua família da 

situação pobre em que estavam. 

  

―◊◊◊― 

Ray decidiu voltar direto para casa depois da luta. 

Depois de perder para alguém da mesma idade que ele, Ray finalmente tomou uma decisão. 
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Para que a mudança aconteça, algo tem que ser mudado. Ele não podia continuar fazendo a 

mesma coisa indefinidamente enquanto esperava resultados diferentes. 

Lembrando-se das palavras de Gary, Ray decidiu que provavelmente deveria seguir o que o 

menino havia dito e se concentrar no que ele era bom no início e melhorar. Ray pensou muito 

depois daquela luta em que aspecto da luta ele era definitivamente bom. 

Até que finalmente Ray descobriu o que estava procurando. 

Algumas semanas se passaram desde a luta. 

Ray já havia subido o topo da colina por vários dias apenas para praticar sua nova ideia. 

Cada vez que ele subia a colina, Amy sempre estaria em lá. 

Os dois conversavam com frequência e Amy garantiu a ele que seu irmão não faria mais nada 

de ruim contra ele. 

No entanto, Ray desconfiava se esta era a verdade, pois sempre que eles estavam prestes a 

descer a colina. Ela sempre ia na frente e verificava se havia pessoas à sua espera no caminho 

para apanha-los. 

Finalmente, Ray estava de volta ao celeiro. 

Após semanas de esforço, finalmente chegou a hora de ele testar sua nova ideia e ver se 

funcionaria contra o boneco de treinamento. Ele foi até o boneco e disse as palavras: "Nível 1". 

A luz roxa envolveu o boneco mais uma vez e a batalha finalmente começou. 

Alguns segundos depois, a mesma luz roxa envolveu o boneco mais uma vez. Desta vez, a voz 

mecânica que acompanhava seu aparecimento disse as palavras: "Nível 1 –– Aprovado." 

Ray ofegava e bufava. 

Ele estava suando. 

Não por causa dos poucos segundos de luta, mas por causa da pressão mental e do 

estresse. Ele realmente não saberia o que fazer se seu novo estilo de luta falhasse. No entanto, 

saboreando os frutos de seus esforços, um sorriso apareceu no rosto de Ray. 

Ele voltou para o boneco de madeira e disse: "Nível 2." 

Ele sentiu que estava pronto. 

Ele sentiu que estava na hora. 

Hora de ver até onde ele poderia se esforçar. 

  

  

http://www.vulcannovel.com.br/


Veja mais em: www.vulcannovel.com.br 

Tradutor: Metal_Oppa | Revisor: Yokobataki 
 

 
29 

Capítulo 9 - Desaparecidos! 
 

Ray tinha lutado com o boneco mais vezes do que podia contar. Ele rapidamente se cansou de 

lutar contra o boneco, pois percebeu que havia atingido o limite do que era capaz de fazer com 

seu novo estilo de luta. 

Gastar mais tempo lutando seria apenas perda de tempo. 

Claro, Ray ainda continuaria seu treinamento, mas ele prefere continuar fora e saborear o ar 

fresco lá, em vez de ficar dentro do velho celeiro. 

Ele finalmente decidiu visitar o topo da colina mais uma vez. Por algum motivo, tornou-se sua 

rotina visitar o topo da colina e ele ansiava por ir todos os dias. Enquanto Ray subia até o topo, 

já havia um sorriso em seu rosto. 

Essa era a rotina usual que ele tinha, havia um sorriso erguido em seus lábios, pois ele estava 

pronto para dizer a Amy que finalmente havia derrotado o boneco de treinamento, mas 

quando chegou lá. Ele não viu ninguém, nem mesmo uma sombra de Amy estava lá. 

"Que estranho, será que me enganei no horário?" Ray tinha quase certeza de que Amy deveria 

ter estado aqui neste mesmo local. Pensando muito no que estava acontecendo, Ray imaginou 

que algo devia ter acontecido. Talvez, ela só viria mais tarde. 

Ele continuou com sua rotina habitual. Levando seu corpo ao limite, Ray se sentia como se 

fosse um louco viciado em treinamento físico. Além disso, ele parecia estar gostando ainda 

mais agora que sabia que estava fazendo progressos. 

Algumas horas se passaram, mas ainda não havia sinal de Amy. 

Ray sentiu que algo estranho estava acontecendo, mas não conseguia entender. No final, ele 

decidiu que devia ser porque estava muito animado para contar a Amy sobre sua recente 

conquista, que estava começando a se sentir apressado. 

Sentindo o cansaço de seu corpo, ele encostou a cabeça na árvore e fechou os olhos. Ele 

esperava que, quando abrisse os olhos mais uma vez, Amy estivesse lá, em pé na frente dele e 

olhando bem em seu rosto, assustando-o ao acordar como naquele dia. 

Infelizmente, quando Ray acordou algumas horas depois. Amy ainda não estava lá. 

Soltando um suspiro, ele desceu a colina e voltou para a aldeia. 

Lá, ele ouviu algumas fofocas e sussurros. 

"Você ouviu o que aconteceu?" 

"Alguém deve sair e tentar encontrá-los!" 

"Oh não... Eles ainda são tão jovens..." 

Quando Ray se aproximou do centro da vila, ele percebeu dois adultos implorando ajuda aos 

outros moradores. 

"Alguém viu nossos filhos? Já está escuro, mas eles ainda não voltaram para casa!" 

"Por favor! Se alguém tiver alguma resposta, diga-nos!" 
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Ray não reconheceu a maioria dos adultos que estavam pedindo ajuda, mas dois deles eram 

incrivelmente parecidos com Gary e Amy. Os pais costumavam ser muito parecidos com seus 

filhos. Eles desapareceram? Então essa foi a razão pela qual Amy não apareceu em seu lugar 

de costume hoje? 

Depois de alguns minutos, apareceu um velhote. 

"A última vez que os vi, eles estavam comprando algumas armas novas na minha loja..." 

As palavras do velho atingiram Ray como uma carruagem a cavalos. 

Ele se lembrou de uma conversa com Amy outro dia sobre o irmão dela. 

Gary tinha aparentemente falado com ela sobre ir para a floresta caçar alguns animais. Amy 

estava obviamente tentando convencê-lo a não ir. A floresta tinha principalmente animais de 

'nível básico', em suma, qualquer pessoa com capacidades decentes deveria ser capaz de sair 

dali com vida. 

Mas mesmo assim a floresta era geralmente segura devido à existência de humanos. Sempre 

havia uma chance de que um animal de nível superior chegasse. Mesmo sendo raro, uma 

chance ainda era uma chance. O pior pode acontecer a qualquer momento. 

A regra padrão quando se tratava de caça era que nunca se devia fazê-la (eles, como crianças) 

sem a companhia de um Aventureiro ou de um guarda devidamente qualificado. 

O fato de Gary ter comprado um novo equipamento hoje significava que ele estava se 

preparando para algo e havia uma boa chance de que ele e seus amigos tivessem ido hoje na 

floresta para caçar. Isso explicava por que havia tantos adultos procurando por seus filhos. 

Essas pessoas não tinham a quem pedir ajuda. 

Os pais de Ray, que eram os protetores deste lugar quando se tratava de habilidades, ainda 

estavam fora. O pai de Ray ainda estava fora na missão que recebeu do reino, enquanto a sua 

mãe ainda estava na cidade. 

A cidade tinha muitos guardas qualificados, mas eles tinham seu trabalho a fazer e não podiam 

deixar seu posto para fazer trabalhos domésticos. 

Embora Ray odiasse Gary e seus amigos, Amy era boa com ele. Ele ansiava por falar com ela 

todos os dias. 

'Ainda assim, os humanos são a razão pela qual estou sofrendo e porque sofri muito naquela 

época. Eles merecem isso, não é? 

'Isso é apenas carma pelo que eles fizeram comigo...' 

Ray estava no meio de seu debate interno quando de repente se lembrou das palavras que 

disse a Amy. 

"Isso mesmo... eu me lembro. Eu prometi a Amy que iria encontrá-la e dizer a ela que derrotei 

o boneco depois de ter sucesso!" 

Ray então correu para a floresta o mais rápido que pôde, esperando que ainda não fosse tarde 

demais. 
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Capítulo 10 - Do Meu Jeito 
 

Ray correu para a floresta o mais rápido que pôde. Ele sabia que cada segundo contava. Amy 

não tinha como se defender, já que não era uma lutadora como seu irmão. 

Quando ele entrou na floresta e olhou ao redor, seus olhos se aguçaram até os limites 

enquanto ele procurava por qualquer trilha ou distúrbio que pudesse seguir. 

'Tem que haver alguma coisa, uma pista por aqui. Algo que possa me dizer para onde eles 

foram.' 

Conforme Ray penetrava mais profundamente na floresta, ele logo percebeu marcas de 

sangue espalhadas em uma árvore. O sangue parecia escuro e fresco, ainda estava úmido. A 

cor do sangue tornava óbvio que vinha de uma besta, não de um humano. 

Seguindo as marcas de sangue espalhadas pela área, ele finalmente encontrou uma besta 

morta. Era um lobo coberto de pelo preto. Debaixo de seu estômago havia uma ferida limpa. 

"Parece que não foi morto há tanto tempo..." 

Ray estava convencido de que Gary e seus amigos devem ter sido os que acabaram com a vida 

deste lobo, pois o corte parecia ter vindo de uma espada em vez das garras de uma besta, 

devido ao quão limpo era o corte. Mergulhando mais fundo na floresta, ele começou a se 

deparar com mais carcaças de lobo. 

Felizmente, essas bestas não eram tão poderosas. Qualquer um com uma esgrima decente 

deve ser capaz de lidar com elas com facilidade. Claro, havia perigos, mas esses lobos 

normalmente não eram considerados problemas. 

No entanto, o fato de haver tantas carcaças deixou Ray ainda mais preocupado. 

Ele sabia que Gary e Amy não eram o tipo de pessoa que faria seus pais se preocuparem 

deliberadamente com sua segurança. Algo deve ter acontecido e era definitivamente o motivo 

pelo qual eles ainda não haviam retornado. 

De repente, um grito veio do lado direito de Ray. A voz sem dúvida vinha da boca de Amy. Ray 

acelerou como uma chita na direção do grito. 

Quando ele chegou, ficou surpreso com o que viu. 

Um lobo negro solitário que era forte e alto. Tinha cerca de um metro e oitenta de altura, com 

presas afiadas como navalhas. Este lobo definitivamente não era algo que alguém com esgrima 

comum pudesse lidar. Os dois amigos de Gary estavam deitados no chão próximo. Sua 

condição atual, desconhecida. 

Gary estava parado na frente do lobo com sua espada desembainhada. 

Os olhos de Ray dispararam pelo campo de batalha, procurando por Amy, quando de repente 

avistou o cabelo loiro e o vestido vermelho. 

Ela estava assustada e tremendo. 
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Ray começou a se mover na direção de Gary. 

A batalha entre Gary e o lobo recomeçou quando o lobo se lançou sobre Gary. 

Mas, apesar do ataque iminente, Gary não estava se movendo. Ele estava obviamente 

tentando proteger a pessoa atrás dele. Ele ergueu sua espada horizontalmente para bloquear 

o ataque, mas era obviamente inútil. 

O lobo era forte demais para Gary lidar com ele. O tamanho da criatura fez com que 

carregasse uma força tão brutal que Gary foi lançado voando em direção a uma árvore, e 

agora sua condição também era desconhecida. 

O lobo começou a procurar por sua próxima presa, farejando o ar, e encontrou Amy. 

Enquanto isso, Ray diminuiu com sucesso a distância entre ele e o lobo. Percebendo que 

estava se distraindo na tarefa de caçar Amy. 

Ray aproveitou a oportunidade para atacar. 

'Você praticou para isso corretamente, agora é a hora de usar tudo que você tem' 

Correndo a toda velocidade, ele não desembainhou a espada ainda, e a deixou embainhada. 

O lobo atacou, e Ray abaixou-se tanto até que seu corpo estava praticamente no chão como se 

estivesse de quatro. Ele correu rapidamente como uma fera até se levantar rapidamente. 

A porta da oportunidade estava lá e Ray não tinha intenção de deixá-la passar sem entrar nela. 

Seus dedos sempre foram desajeitados para segurar objetos, ele apanhava para lidar com um 

garfo, então é claro que ele preferiria comer com uma colher. 

Tornando o seu punho numa forma de garra, sem hesitação ao saltar para cima. Ele enfiou 

toda a sua mão no olho da besta, penetrando o tecido macio ocular. 

Um claro grito de tristeza e dor ecoou. 

Ray pousou no chão de quatro como um gato novamente, evitando todos os ataques. Ele 

sempre preferiu engatinhar, mas o corpo humano não foi feito para se mover dessa 

maneira. Isso o ajudou a controlar melhor seu corpo evitando ataques, mas também o atrasou. 

Embora ele estivesse melhor e usando seus punhos como um urso, não seria o suficiente para 

ele matar a fera. Ele tirou a espada de sua cintura e apertou o punho com a mandíbula. Não 

era para atacar, mas ele poderia pegar ela facilmente a qualquer momento desse jeito. 

Com a espada na boca, ele olhou direto para a besta. 

O lobo também olhou para Ray. 

"Estes são os meus humanos, eles não são para você tocar!" Ray olhou feio. 

Esse era o estilo de luta que Ray inventou depois de lutar com Gary. Ele nunca foi destinado a 

usar uma espada. O seu punho era muito melhor, mas ao mesmo tempo, com o seu corpo 

fraco, uma arma era necessária. 

Suas pernas desajeitadas o impediram de se esquivar, mas quando ele se abaixou com os 

quatros membros no chão, ele se sentia natural. 
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Ele não era humano, então por que ele deveria tentar lutar como um humano, quando ele 

poderia apenas usar um estilo de luta onde ele era bom? - Eu era uma besta mágica, a mais 

forte nisso. Vou lutar em meus próprios termos, do meu jeito. 

O lobo se moveu. 

Mas, ao mesmo tempo, como que por instinto, o corpo de Ray também se moveu. O lobo 

tentou morder ele, mas Ray era muito rápido e muito pequeno para os dentes gigantescos do 

lobo morderem. Ele estava agora diretamente abaixo do lobo. 

Tirando a lâmina de sua boca, ele cortou as pernas da besta enquanto passava por seu corpo. 

Estava funcionando! 

Ray ficou encantado e cometeu o erro de comemorar cedo demais. 

Assim que ele passou pelo corpo do lobo, ele levantou as patas traseiras e avançou em sua 

direção. 

Felizmente, Ray evitou a maior parte do ataque do lobo, mas suas garras ainda o alcançaram e 

o arranharam. 

O sangue começou a escorrer pelo peito de Ray enquanto a sua visão nadava e se embaçava. 

Mas ele sabia que tinha de lutar. O mundo era injusto, sempre foi. Ele sabia que, se queria 

viver, então tinha de matar. 

O lobo não deu a Ray tempo para descansar, uma vez que aproveitou a oportunidade para o 

atacar. O lobo abriu a boca para outro ataque, enquanto Ray se forçou a sair do chão, 

chutando a lama por baixo dele. 

Ele pousou em uma árvore próxima, mas não foi capaz de ficar lá por muito tempo. 

O lobo mordeu a árvore e a partiu ao meio. 

Ray, que estava no meio do ar, reconheceu a oportunidade à sua frente quando começou a 

girar o seu corpo a fim de ganhar impulso para o seu próximo ataque. Ele tirou a espada da sua 

boca e segurou-a com a mão. 

Como um pião girando furiosamente, ele acertou um ataque feroz na cabeça do lobo. 

Um choro de tristeza se seguiu depois. 

A besta sofreu um ferimento que era muito sério para ela aguentar e acabou por cair no chão. 

Ray também caiu no chão. 

Ele estava cansado. Sem fôlego e exausto. 

A ferida em seu peito ainda estava sangrando, ele tinha sido muito ingênuo e agora estava 

pagando o preço quando a ferida ardia. 

Cerrando os dentes, ele ergueu a espada e olhou na direção do lobo. Para ser honesto, ele 

estava em dúvida se aquele único ataque decisivo dele era o suficiente para derrubar o lobo. 

Ele olhou para o lobo, esperando que ele se movesse, mas como se confirmasse seus 

pensamentos, uma coisa apareceu na frente dele. 
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<Recompensa Recebida> 

<Bênção - Olhos do Dragão ~ desbloqueada> 

<1 de 1000 ~ Completo> 

Uma voz mecânica soou na cabeça de Ray e leu as mensagens na tela em voz alta. Mas a 

preocupação de Ray não era com a tela nem com a voz. 

Foi com Amy. 

Ele tinha que ter certeza de que ela estava bem. 

E como se estivesse lendo sua mente, a mesma voz mecânica junto com várias janelas 

transparentes soou e apareceu bem na frente de Ray. As janelas anteriores haviam 

desaparecido e após alguns segundos, as novas reapareceram. 

<Cristal de Besta Intermediário obtido> 

<Você gostaria de absorvê-lo?> 

<Sim> <Não> 
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Capítulo 11 - Criança Amaldiçoada 
 

'O que eram todas essas mensagens inúteis aparecendo na minha frente?' 

Ray não teve tempo de olhar para eles, pois os dispensou o mais rápido possível. As estranhas 

caixas eram apenas um obstáculo para a sua tarefa. 

Ele foi até onde Amy estava deitada no chão e verificou se havia algum ferimento 

perceptível. Felizmente, não parecia que Amy tivesse sofrido ferimentos significativos. Ela 

simplesmente desmaiou de estresse e choque. 

Pegando-a, ele a colocou de costas. 

Em seguida, ele varreu o olhar pela área e percebeu que Gary ainda estava desmaiado debaixo 

da árvore também, quanto aos outros dois... 

Ray não tinha tanta certeza sobre a condição deles. 

Balançando a cabeça, ele sabia que não poderia trazê-los de volta. 

Sua força bastava para carregar mais uma pessoa. 

Mas se alguém fosse deixado sozinho aqui sem consciência, então certamente seria comido 

pelos outros animais menores. As bestas frequentemente comiam os restos daquelas bestas 

com níveis mais altos do que eles. Sabendo disso, ele não poderia deixá-los aqui. 

Mas ele sabia que precisava fazer uma escolha. 

Ele só conhecia Gary e Amy. Ele não tinha ideia de quem eram os outros dois meninos, então 

começou a pegar Gary e carregou-o nos braços, enquanto Amy se deitava suavemente em 

suas costas. 

A jornada para fora da floresta foi dolorosamente mais lenta do que sua jornada para dentro 

dela. Embora ele sentisse que tinha muito mais energia do que antes, carregar duas pessoas 

ainda era uma tarefa difícil, mesmo para Ray. 

Não fazia ideia durante quanto tempo continuou a carregar os dois, tudo o que sabia era que 

durante todo o processo, a sua visão estava ocilando e ele continuou a lutar para se manter 

acordado. 

Parecia que a ferida em seu peito também havia o afetado. 

Eventualmente, ele conseguiu chegar à saída da floresta e então entrou na aldeia onde pôde 

ouvir alguém falando. 

"Tem algumas crianças aqui!" 

"Parece que vieram da floresta." 

"Devem ser as crianças desaparecidas, chame seus pais, rápido!" 

A aldeia inteira desceu rapidamente para ver o que estava acontecendo. Usando ambas as 

mãos, Ray gentilmente colocou Amy e Gary no chão. 
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"Por favor, verifique se eles estão bem..." Ray tentou se levantar e se afastar da área, mas logo 

caiu no chão. Ele estava muito fraco neste momento, tudo o que ele podia ouvir eram vozes 

em meio a sua visão turva. 

"O que diabos aconteceu aqui?" 

"Não tenho ideia, ele veio aqui carregando Gary e Amy. Os três vieram da direção da floresta." 

"Gary e Amy? E quanto a Bob e Kyle?" 

"Sinto muito, ele estava carregando apenas esses dois ..." 

Ray não conseguia ver com clareza neste ponto, mas sabia que a pessoa que se aproximava 

dele era uma mulher. Aquela mulher o segurou pelo colarinho e o ergueu do chão, gritando, 

"Onde estão Bob e Kyle?!" Ela chorou. 

Ray queria responder, mas estava cansado demais. Ele não conseguia mover nenhuma parte 

de seu corpo. 

De repente, a mulher frustrada deu um tapa em seu rosto. 

"Foi você quem causou isso, sua criança maldita! Isso é tudo culpa sua! Onde estão meus 

filhos?! Me devolva meus filhos!" 

Ray não conseguia acreditar no que estava acontecendo. Mas ele sabia que essa mulher estava 

com muito medo de ir para a floresta sozinha, então ela estava descontando suas frustrações 

nele. 

Os outros, em vez de vir em sua defesa, começaram a apoiar a mulher. 

"Diga a ela onde eles estão!" 

"Provavelmente foi ele quem os atraiu para a floresta..." 

"A maldição é verdadeira! Veja o que aconteceu com aqueles ao seu redor!" 

A mulher começou a bater repetidamente no rosto de Ray. Cada vez que Ray sentia sua 

consciência escorregar, a mulher o acordava com um tapa, perguntando onde estavam seus 

filhos. 

Ray rangeu os dentes e usou o que restava de sua força para dizer: "Eles estão... na... 

floresta..." 

A mulher parou de segurar o colarinho de Ray e ele caiu de costas no chão. 

"Você só carregou Gary e Amy aqui? Você os deixou lá para morrer?!" Ela gritou. 

Os outros a apoiaram mais uma vez. 

"Como ele pode ser tão sem coração... Ele conseguiu salvar Gary e Amy, mas por que não 

salvou Bob e Kyle?" 

"Bob e Kyle são crianças, como eles podem sobreviver nas profundezas da floresta?" 

Os murmúrios em torno de Ray o deixaram magoado. Será que essas pessoas esqueceram que 

ele também era uma criança? Ou o fato de seu cabelo ter ficado vermelho os fazia esquecer 

que ele ainda era humano? 
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'Eles já estão pensando que eu sou um monstro, eles não me veem como uma criança.' 

Ray deu um sorriso amargo. 

Nesse momento, ele entendeu que esses humanos eram muito mais assustadores do que as 

bestas das quais eles mesmo temiam do fundo do coração. 

Na verdade, eles eram os verdadeiros monstros. 

A mulher agarrou um pedaço de madeira e começou a andar na direção de Ray. Era óbvio o 

que ela estava prestes a fazer com Ray, mas ninguém queria impedi-la. 

Ray rangeu os dentes. 

'É assim que vou morrer?' 

'Morrendo por um pedaço de madeira?' 

'Que piada... Eu prometo que se eu tiver uma terceira chance, então vou devolver tudo dez 

vezes mais.' 

A mulher balançou o pedaço de pau na direção da cabeça de Ray, mas algo a deteve antes que 

pudesse atingir. Ray abriu os olhos mais uma vez e descobriu um garotinho com cabelo loiro 

encaracolado parado na frente de Ray. 

O menino era Gary. 

Mas antes que Ray pudesse começar a compreender o que estava para acontecer. Sua 

exaustão finalmente o atingiu e ele caiu no chão, inconsciente. 

  

―◊◊◊― 

Alguns momentos atrás, Gary havia acordado. 

Ele não podia acreditar que ainda estava vivo com sua irmã deitada no chão ao lado dele. 

Como ele sobreviveu ao ataque do lobo? 

A última coisa que ele conseguia se lembrar era ser atingido pelas garras cruéis do lobo. 

Gary agarrou a cabeça dolorida e vasculhou os arredores. Ele podia ver toda a vila ao redor de 

Ray. Ao lado dele estavam seus pais e ele se levantou para perguntar: "O que está 

acontecendo...?" 

"Como eu saí da floresta?" Gary perguntou. 

"Quando ouvimos a notícia, corremos para cá e vimos você sendo carregado por Ray. Não 

posso acreditar que ele forçou você e os outros a irem para a floresta..." A mãe de Gary disse 

com uma expressão magoada no rosto. 

"Aquela criança imunda... Como ele ousa tentar fazer uma coisa dessas!" Seu pai disse com 

raiva. 

Os pais de Gary já haviam interpretado o que os outros diziam como a verdade 

indiscutível. Para eles, era a única explicação, pois não podiam acreditar que seus filhos eram 
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estúpidos o suficiente para ir para a floresta por conta própria, exceto se estivessem sendo 

forçados. 

Mas Gary sabia que eles não chegaram nem quilômetros de distancia da verdade. Foi idéia 

dele ir para a floresta para caçar algumas feras para ganhar experiências de batalha 

real. Então, a única explicação que Gary tinha para o motivo de eles ainda estarem vivos era 

que Ray devia tê-los salvado da morte. 

Essa teoria foi ainda mais solidificada quando ele viu que Ray tinha marcas de garras em seu 

peito, os ferimentos obviamente vinham do lobo contra o qual Gary havia lutado antes. Mas 

por que todos estavam atacando seu salvador? 

Gary rapidamente se afastou de seus pais e desembainhou sua espada. Quando o pedaço de 

madeira estava prestes a atingir o rosto de Ray, ele se balançou e fez um corte certeiro bem no 

meio da madeira. As farpas não acertaram o rosto de Ray e as duas partes da madeira caíram 

no chão. 

"Não vou deixar ninguém machucar ele, o meu salvador e da minha irmã..." Gary declarou 

decididamente. 
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Capítulo 12 – Sistema de Dragão 
Ray acordou em pânico. 

Ofegante... 

Suando... 

Sentia-se como se tivesse morrido e tivesse acabado de voltar à vida. Pelo menos de novo, de 

qualquer forma. Tudo o que aconteceu pareceu um pesadelo. Foi pior do que quando ele 

ainda era o dragão. Nessa altura, pelo menos ele tinha o poder de reagir. Nunca se tinha 

sentido tão indefeso e desesperançado. 

Levantando a parte superior do seu corpo, olhou à sua volta para ver onde estava. Parecia que 

tinha sido levado para o seu quarto. O seu peito e rosto, envoltos em ataduras espessas. 

Ainda havia uma ligeira dor no peito, mas o inchaço no seu rosto tinha diminuído muito. 

Ao olhar para o seu lado, podia ver que a sua mãe tinha adormecido ao seu lado. 

Um sorriso inexplicável aparecia nos seus lábios. 

'Como poderiam os humanos ser tão doces, mas tão cruéis para com outro? ' 

O ligeiro movimento da mão de Ray a despertou. À medida que ela abria os seus olhos, estes 

foram-se tornando gradualmente em lágrimas que se formavam nas suas pálpebras. 

"Ray... Não acredito... Você finalmente acordou!" Scarlett gritou em voz alta. 

A sua voz estava tão alta que o pai de Ray entrou na sala alguns momentos depois. 

"Está acordado... Não volte a fazer uma coisa tão imprudente, Ray... Pensámos que nunca mais 

acordaria." Jack disse. 

Ray franziu as sobrancelhas. 

Não tinha sido apenas um dia? 

Porque eles estão fazendo tanto alvoroço? 

"Durante quanto tempo estive dormindo?", ele perguntou. 

" Você esteve inconsciente durante uma semana inteira. A tua mãe me chamou e eu corri de 

volta o mais rápido que pude". Jack soltou um suspiro. 

'Uma semana? Como isso é possível?' - Embora Ray soubesse que estava gravemente ferido, 

uma semana de inconsciência foi simplesmente um exagero. Não admira que os seus pais 

estivessem tão preocupados. 

Ray pôs de lado esse pensamento e decidiu perguntar por Bob e Kyle em vez disso. 

Quando os seus pais ouviram a sua pergunta, os dois ficaram pálidos. Acontece que, após 

alguns dias de extensa pesquisa, ainda não conseguiram encontrar o Bob e Kyle. No final, a 

única conclusão a qual puderam chegar foi que estavam mortos. 

As mães da aldeia decidiram meter toda a culpa em Ray, apesar de os seus pais terem 

explicado a todos eles o que tinha exatamente acontecido na floresta. Até Gary tinha dito 
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claramente que a culpa de tudo tinha sido sua e tinha dito a todos que a ideia de ir para a 

floresta era sua. 

Infelizmente, ninguém acreditou nele. 

O preconceito pelos cabelos ruivos era simplesmente muito forte para ele poder contrariar. 

Jack precisou de todas as suas forças para convencer Scarlett a não espancar estas mulheres 

da aldeia até à morte. 

Ray só conseguia sacudir a cabeça em relação às mortes de Bob e Kyle. Ele não se culpava por 

saber que precisava fazer uma escolha e, nessa altura, fez o que podia fazer. 

A única coisa que Ray ficou contente por ouvir foram histórias relacionadas com Amy. Os seus 

pais disseram-lhe que Amy só recebeu ferimentos insignificantes do lobo. Gary tinha feito um 

bom trabalho para a proteger. O médico disse que ela apenas desmaiou devido ao medo. 

Jack e Scarlett explicaram tudo o que Ray precisava saber antes de decidirem sair da sala, a fim 

de permitir que ele se recuperasse devidamente das suas feridas. Também precisavam dormir 

um pouco, depois de terem ficado tão preocupados durante tanto tempo. 

Agora que sabiam que o seu filho já não se encontrava em perigo no momento. 

Podiam finalmente relaxar. 

Havia uma coisa que tinha incomodado Ray desde que ele acordou. Ele lembrou-se de ver uma 

janela de letras transparentes aparecer à sua frente naquele momento, mas estava muito 

preocupado para prestar qualquer atenção a isso. 

Lembrava-se que a última vez que pensou na janela de status transparente, ela reapareceu. 

Ray presumiu que a janela apareceria provavelmente se ele pensasse nisso, portanto... ele 

pensou nisso. 

Para sua surpresa, a sua teoria funcionou. 

<Bênção - Olhos do Dragão> 

<Gostaria de ativar esta habilidade?> 

<Sim> <Não> 

'O que é este sistema estranho? Todo ser humano tem um sistema como este? ' 

A única pessoa que poderia aliviar as dúvidas de Ray era sua mãe, mas ele não tinha certeza de 

como ela reagiria se soubesse de algo assim. 

Ray pensou muito e então decidiu que não deveria haver mal nenhum em tentar ativar a 

habilidade. Com vontade, ele ativou a habilidade e sua visão mudou para uma visão com uma 

estrutura de pequenos fios coloridos. As paredes e a cama tinham se tornado uma estrutura 

de fios branca mostrando os blocos de encaixe de todos eles. 

Ray olhou para a direita e viu sua mãe e seu pai além da parede. 

Seus corpos pareciam estar emitindo um brilho dourado. 
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Era difícil de explicar, mas Ray podia ver mais do que sua visão normal. O brilho do corpo de 

seus pais até disse a ele tudo que ele precisava, como seus batimentos cardíacos e 

informações relacionadas a seus corpos, como suas fibras musculares. 

A visão não surpreendeu Ray muito, pois ele tinha algo assim quando ainda era um dragão. A 

habilidade com certeza era útil porque lhe permitia ver através dos obstáculos. Por exemplo, 

se houvesse alguém escondido atrás de uma árvore, ele seria capaz de ver essa pessoa com 

um olhar. 

Ray desativou a habilidade e olhou para a janela de status na frente dele mais uma vez. 

Mesmo que usar a habilidade não fosse tão cansativo, ainda cansava seus olhos. 

Na barra de status, havia uma pequena guia transparente com uma palavra inscrita que dizia: 

"Habilidades". 

Abrindo-o, uma fileira de pontos de interrogação apareceu. 

Apenas uma habilidade foi mostrada como ‘desbloqueada’, foi a Bênção dos Olhos de Dragão. 

No topo da lista estavam os números 1/1000. 

Ray adivinhou rapidamente e concluiu que esses números deveriam ser o número de 

habilidades que ele tinha como dragão. Mas ele realmente não tinha ideia de quantas 

habilidades ele tinha quando ainda era um dragão. 

Afinal, ele não era do tipo que experimentava tudo isso naquela época e só usava habilidades 

convenientes. Resumindo, não havia maneira de confirmar os pensamentos de Ray a não ser 

desbloqueando mais habilidades. 

Mas o problema era que o que era necessário para desbloquear habilidades? 

Ele lembrou que a habilidade foi desbloqueada quando ele derrotou a besta Lobo de nível 

intermediário. A condição era apenas matar uma besta, ou tem que ser uma nova besta 

imbatível todas as vezes? Se for esse o caso e for apenas uma besta comum, isso não seria 

muito fácil? 

Havia tantas criaturas em todo o continente que provavelmente ninguém as podia contar 

todas. 

Pensar em todas elas fez com que Ray se lembrasse que uma segunda janela de status tinha 

aparecido naquele tempo. 

< Cristal de Besta Intermediária~(1) > 

< Gostaria de absorver? > 

<Sim> ~ <Não> 

Isto... 

Ray não tinha ideia do que era um cristal de besta. 

Sem qualquer conhecimento relacionado com o chamado cristal de besta, Ray decidiu colocar 

isso de lado por enquanto. 
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Capítulo 13 – Fogo! Fogo! 
 

 Foram necessários mais alguns dias para que todas as feridas de Ray finalmente cicatrizassem. 

A primeira coisa que o seu pai fez quando se recuperou foi levá-lo para fora para treinar. 

O pai de Ray sabia que não podia continuar ‘alimentando o filho com colher’. Ele teve que 

deixá-lo sozinho no futuro, já que ele e sua esposa tinham seus próprios trabalhos a fazer. Até 

agora, eles estavam bem deixando-o sozinho, já que Ray parecia maduro e mais esperto do 

que os outros. 

Mas agora que um incidente como este aconteceu, Jack queria ter certeza de que ele poderia 

se defender antes que ele tivesse outra missão para fazer. Desta vez, para Ray, a luta foi 

melhor do que ele previu. Assim que a luta começou, ele ativou sua habilidade Olhos do 

Dragão. 

[Olhos do Dragão ativados] 

Jack correu para ele como o vento. A luz amarela dourada que sai do corpo de Jack deu a Ray 

informações suficientes sobre as intenções de Jack. Isso permitiu que ele visse de onde vinha o 

ataque de Jack. 

A estrutura de fio amarelo dourado agiu de forma semelhante a uma aura. Isso permitiu a ele 

tirar vantagem disso, a aura se moveria antes mesmo que a trajetória do ataque fosse enviada. 

Desta vez, Ray conseguiu se esquivar da maior parte do ataque de Jack e até bateu no lado do 

pai com sua espada de madeira. Claro, seu pai subiu a dificuldade logo em seguida e ele 

perdeu um instante depois, como de costume. 

"Uau ... Como você melhorou tanto em tão pouco tempo?" Jack perguntou. 

"Eu acho que aquela batalha de vida ou morte me mudou para melhor?" Ray respondeu com 

indiferença. 

Jack deu um sorriso. Ele bagunçou o cabelo do filho e não disse mais nada. 

Palavras eram desnecessárias entre os homens. 

Mas, para ser honesto, Ray se sentiu um pouco culpado porque nunca havia contado a 

verdade aos pais. Ele não disse a eles que derrotou o lobo. Ele apenas disse a eles que 

conseguiu escapar do lobo usando as árvores como cobertura. 

Embora seu raciocínio tivesse muitos furos, era mais aceitável do que a ideia de uma criança 

derrotando um lobo de nível intermediário. 

Ray saiu para treinar em seu local de costume. O topo da colina na periferia da cidade. Embora 

treinar com o pai fosse útil, ele não tinha planos de mostrar ao pai sua nova forma de lutar. O 

desejo de seu pai era que ele sempre se tornasse um espadachim. Não um artista marcial que 

usa as mãos nuas. 

Por causa disso, ele ainda precisava praticar sua esgrima. 

Enquanto ele estava em sua jornada para seu local de prática habitual, ele passou por 

Gary. Desde aquele dia, Gary havia parado de intimidá-lo. Mas as outras crianças, por outro 

lado, pioraram com o bullying. 

http://www.vulcannovel.com.br/


Veja mais em: www.vulcannovel.com.br 

Tradutor: Metal_Oppa | Revisor: Yokobataki 
 

 
43 

Na verdade, enquanto Ray se distraia com coisas aleatórias, e caminhava em direção ao topo 

da colina. Um grupo de crianças atirou pedras e uma delas atingiu sua cabeça. Ele olhou para 

as crianças por um momento e todos riram dele. 

Balançando a cabeça, Ray continuou e ignorou as crianças. 

Ele ainda poderia suportar suas ações porque eram crianças. Mas seria uma história diferente 

se fossem adultos. Semelhante aos pais de Bob e Kyle, eles não teriam desculpa se ainda 

agissem assim quando crescessem. 

Finalmente alcançando seu destino, ele começou seu treinamento. Algumas horas depois, ele 

decidiu fazer uma pausa e apreciar a vista. 

"Acho que ela não virá mais", Ray sussurrou para si mesmo. 

Desde aquele dia, ele não tinha falado com Amy. Espalharam-se rumores de que foi Ray quem 

forçou Gary, Amy, Bob e Kyle a ir para a floresta. Os adultos acreditaram por algum motivo, e a 

fonte desses rumores eram, é claro, os pais de Bob e Kyle. 

Embora ele não visse Amy como uma amiga. Ainda era melhor ter companhia do que ficar 

sozinho. Era bom passar o tempo conversando com outra pessoa do que na solidão. 

Na época em que ele era um dragão, ele podia sentir a intenção de matar dos humanos 

dirigida a ele sempre que o viam. Mesmo agora como um humano. Ele se sentia como se não 

tivesse perdido essa habilidade. 

Todos que viram Ray até agora tiveram uma má impressão dele devido ao seu cabelo 

ruivo. Havia apenas três pessoas que não o irritavam, apesar de sua aparência. Eram seus pais, 

Jack, Scarlett e Amy. 

Ray soltou um suspiro e decidiu encerrar o dia. 

Ele teve um delicioso jantar com seus pais antes de ir para seu quarto para uma boa noite de 

sono. Ainda tramando como ele massacraria o mundo. 

No meio da noite, Ray foi acordado com um cheiro forte de carvão. A origem do cheiro era 

óbvia para ele, pois o cheiro era algo familiar para ele, vinha de um incêndio. 

Os olhos de Ray se abriram em alarme. Ele ativou seus Olhos do Dragão, para que pudesse ver 

de onde o fogo estava vindo. 

Para sua surpresa, apenas a casa deles estava pegando fogo. Tudo começou na cozinha e se 

espalhou rapidamente por toda a casa. 

Ele rapidamente correu para o quarto de seus pais para avisá-los do que estava acontecendo. 

"Acorde! Acorde! Há um incêndio!" Ray gritou. 

Seus pais acordaram de seu sono e avaliaram rapidamente a situação. Sem qualquer hesitação, 

Jack agarrou Ray e Scarlett com as duas mãos antes de pular pela janela. 

Enquanto eles estavam do lado de fora, as pessoas começaram a se reunir na 

comoção. Scarlett ergueu as duas mãos e começou a sussurrar algumas palavras para si 

mesma. 

http://www.vulcannovel.com.br/


Veja mais em: www.vulcannovel.com.br 

Tradutor: Metal_Oppa | Revisor: Yokobataki 
 

 
44 

O fogo então começou a se mover como uma cobra. Ele girou, e Scarlett, que estava 

controlando o fogo, murmurou audivelmente, "Disperse." 

O fogo foi dividido e não existia mais. Os aldeões reunidos ao redor da casa começaram a 

sussurrar uns com os outros. 

"Era a casa do Talen!" 

"Você não acha que é a maldição do menino?" 

"Se não nos livrarmos dele, um dia, a vila inteira pode ser destruída ..." 

Ray passou a ignorar as palavras do povo. Era dolorosamente óbvio que o incêndio não foi um 

acidente. 

'O incêndio começou recentemente, então a pessoa que fez tudo isso ainda deve estar por 

perto.'  

Quanto ao motivo pelo qual eles ficaram aqui por perto? 

Provavelmente porque queriam ver se haviam conseguido queimar Ray com seus pais e a casa 

deles. 

Ray ativou seus Olhos do Dragão e começou a vasculhar a área ao seu redor. Não havia muitas 

pessoas fora, pois era no meio da noite. As únicas pessoas na área eram aquelas bem 

acordadas e tremendo em volta do fogo. 

Isso facilitou a localização do suspeito. Logo, seus Olhos do Dragão pegaram uma figura se 

arrastando no escuro. Estava muito escuro para Ray ver quem era a pessoa, mas depois de 

seguir a figura por um tempo. Ele imediatamente percebeu a identidade da pessoa que fez 

tudo isso. 

Era porque a pessoa havia entrado nas residências que pertenciam à família de Bob e Kyle. 

Obviamente, os autores do incêndio foram a mãe de Bob e Kyle. 

Ray ficou parado no escuro com uma expressão sombria no rosto. 

Ele teve o suficiente. 

'Eles tentaram matar a mim e aos meus pais e nos queimar junto com nossa casa?' 

'Parece que tenho que começar minha vingança um pouco mais cedo do que planejei.' 

Ray sussurrou para o céu. 

  

  

http://www.vulcannovel.com.br/


Veja mais em: www.vulcannovel.com.br 

Tradutor: Metal_Oppa | Revisor: Yokobataki 
 

 
45 

Capítulo 14 - Floresta Negra 
 

Chegou a manhã seguinte. Meus pais estavam ocupados consertando os danos causados à 

casa. Sorte que minha mãe agiu rápido usando suas habilidades mágicas para se livrar do 

fogo. Isso lembrava o quão poderosas e úteis eram as habilidades mágicas. 

Eu não pude fazer muito para consertar a casa em primeiro lugar. Eu não sabia nada sobre 

materiais de construção. Então, meus pais me deixaram fazer o que eu fazia de costume. 

Enquanto meus pais estavam ocupados, era um bom momento para executar meu plano que 

eu criei. Decidi que hoje iria para a Floresta Negra. Era chamada de Floresta Negra porque 

todas as criaturas e animais da floresta tinham pelo preto. 

Meu objetivo era caçar algumas criaturas de nível básico para usar em meu plano. Isso 

também ajudaria no meu treinamento, então era matar dois pássaros com uma pedra só. 

As chances de me deparar com outra besta de nível intermediário eram muito baixas. Mesmo 

se eu topasse com um desta vez, simplesmente fugiria. Só porque eu tinha derrotado uma 

besta intermediária antes, não significava que poderia fazer isso de novo. Havia muitos tipos 

diferentes de criaturas e alguns eram mais fortes do que outros. 

Antes de partir em minha viagem para a floresta, peguei um balde para trazer comigo. 

Também peguei meu equipamento e os mantimentos básicos, que incluíam minha espada, e 

água e comida dentro de uma bolsa. Com isso, saí de casa avisando aos meus pais que iria 

treinar no topo da colina. 

Assim que entrei na floresta, ativei meus Olhos do Dragão. Minha visão mudou e comecei a ver 

muitos pontos de aura vermelha por toda a floresta. Enquanto a aura amarela indicava 

humanos, a vermelha indicava feras. 

Eu desembainhei minha espada e a coloquei na boca, mordendo o cabo com meus dentes. Me 

posicionei como um quadrúpede pronto para ir atrás de minha presa. Eu chamei esse jeito de 

atacar de minha ‘forma bestial’. 

Eu me movi em direção ao ponto vermelho mais próximo que eu podia ver. Quando me 

aproximei da mancha vermelha, pude ver a forma de uma besta, era uma besta de tipo lobo. 

Me aproximei rapidamente do lobo, para não dar tempo a ele de me notar. Antes que ele 

pudesse se virar, cortei seu pescoço com a lâmina. Um corte limpo matou a besta 

instantaneamente. 

Continuei caçando animais enquanto me dirigia para a área onde Bob e Kyle haviam 

desaparecido. Eles eram principalmente Lobos, mas eu também encontrei um Macaco Furioso. 

O macaco estava coberto de pelo preto com um único chifre saindo do topo da cabeça. Os 

macacos eram mais difíceis de caçar do que os lobos, pois eram mais ágeis e podiam subir em 

árvores. 

Os macacos simplesmente acharam muito fácil evitar minha espada, quer eu estivesse usando 

minha forma de besta ou não. Eles também tinham a habilidade de subir rapidamente em 

árvores altas e se esconder. 
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Consegui caçar um quando mudei minha estratégia. Ao contrário do lobo, decidi me aproximar 

sorrateiramente do macaco enquanto ele comia. Aproximei-me do macaco o mais 

silenciosamente possível e, no último momento, lancei-me contra o macaco, perfurando-o no 

estômago. 

Depois de derrotar o macaco, uma mensagem apareceu. 

<Cristal de Nível Básico obtido (1)> 

<Você gostaria de absorver?> 

<Sim> <Não> 

Fiquei surpreso, depois de derrotar cerca de vinte criaturas, a mensagem finalmente 

apareceu. Desta vez, era um cristal de nivel básico em vez de intermediário. 

Continuei caçando e novamente após cerca de dez criaturas outra mensagem apareceu. 

<Cristal de Nível Básico obtido (2)> 

<Você gostaria de absorver?> 

<Sim> <Não> 

Com isso, pude concluir que o cristal era aleatório. Devo ter tido simplesmente a sorte de ter 

recebido uma da besta de nível intermediário. 

Eu finalmente cheguei onde tinha visto por último os corpos de Bob e Kyle. Até agora, os 

vestígios de sangue haviam desaparecido completamente. Eu ativei os Olhos do Dragão 

novamente. Como eu pensei, embora os vestígios de sangue tivessem desaparecido, ele ainda 

mostrava luzes fracas de aura no chão. 

Eu segui os rastros da aura até que ela finalmente alcançou uma pequena caverna. Meus olhos 

perceberam que a caverna não era muito profunda, tinha apenas cerca de três metros de 

profundidade. Dentro da caverna, havia duas luzes mais fortes de aura amarela e uma luz 

vermelha muito pequena. 

O que quer que fosse a besta, era muito pequena para me causar algum mal. Entrei na caverna 

e localizei os dois corpos no chão. Eles estavam irreconhecíveis, toda a sua carne havia sido 

completamente consumida. Se não fosse pelo fato de estarem usando a mesma camisa, eu 

não saberia dizer que eram eles. 

Peguei as roupas dos cadáveres e coloquei dentro da minha bolsa. Quando estava saindo da 

caverna, ouvi um grito de algum animal vindo das profundezas. Estava vindo de um pequeno 

ponto vermelho de aura. Minha curiosidade me consumiu e decidi ver o que era. 

Eu fui mais fundo dentro da caverna até chegar a um beco sem saída. Quando olhei para baixo, 

um filhote de lobo do tamanho de um coco estava choramingando. Parecia faminto como se 

não comesse por dias. Sua mãe provavelmente era a que tinha morrido, pois um cachorrinho 

tão pequeno não era capaz de caçar para se alimentar. 

Ajoelhei-me em direção ao cachorrinho olhando para ele com simpatia, pois sabia o que era 

estar sozinho. 

De repente, uma janela de mensagem apareceu. 
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<Você gostaria de alimentar o Filhote de Lobo Negro?> 

<Chance de domar> 

<Sim> <Não> 

Eu ainda não tinha me acostumado com esse sistema e fiquei chocado com o que pude ver. O 

sistema era estranho e às vezes parecia que tinha vontade própria. 

Vendo como havia uma boa chance de nenhum dano vir disso, selecionei <Sim> 

<Escolha da lista abaixo> 

<Cristal de Nível Básico (2)> 

<Cristal de Nível Intermediário (1)> 

Eu esperava que o sistema mostrasse a comida ou água que carreguei comigo. Em vez disso, as 

únicas opções que me deu foram os cristais. Essa foi uma boa chance para eu ver se absorver 

os cristais era prejudicial ou não. Selecionei o Cristal de Nível Básico. 

Um pequeno cristal preto começou a aparecer do nada diretamente na frente do filhote de 

lobo. O filhote imediatamente começou a lamber o cristal. O cristal tornou-se rapidamente 

menor em tamanho até desaparecer completamente. 

<O cristal básico foi absorvido> 

<Filhote de Lobo Negro ganhou 5 pontos> 

<Filhote de Lobo Negro foi domesticado com sucesso> 
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Capítulo 15 - A Maldição 
 

Depois de absorver o cristal, o filhote pareceu recuperar sua força. Sua aparência agora era 

saudável e o filhote tinha até crescido em tamanho. 

Duas mensagens chamaram a minha atenção, uma delas sendo os cinco pontos. - Cinco pontos 

ganhos de que? - Realmente não fazia sentido. A única maneira de saber o que era essa coisa 

seria absorvendo o cristal eu mesmo. 

A aparência do Filhote parecia melhor e até ficou um pouco maior. Isso significava que se eu 

fosse absorver os cristais, o mesmo aconteceria comigo? 

A segunda mensagem foi que o filhote havia sido domesticado. Com isso, uma nova técnica foi 

adicionada à minha lista de habilidades. 

<Convocação Reversa de Familiar> 

A única coisa que pude fazer foi ativar a habilidade para ver o que ela poderia fazer. De 

repente, depois de ativar a habilidade, o filhote na minha frente começou a brilhar quando 

uma luz branca o envolveu. O filhote se transformou em uma luz branca do tamanho de um 

ovo. Girando e eventualmente entrando em minha cabeça. 

O Filhote havia desaparecido, mas estranhamente eu ainda podia ver e sentir o filhote dentro 

da minha mente. 

Olhando para minhas habilidades, a habilidade Convocação Reversa de Familiar mudou para 

Convocação de Familiar. Não havia necessidade de testar o que era, pois eu poderia dar um 

bom palpite. 

Com o que aconteceu com o filhote depois de pegar o cristal fiquei muito curioso para ver o 

que aconteceria comigo. Afinal, não parecia ter nenhum efeito colateral para o filhote. Parecia 

que tinha realmente deixado o filhote mais forte. 

<Cristal de Nível Básico (1)> 

<Você gostaria de absorver?> 

<Sim> <Não> 

Desta vez, selecionei sim. O cristal preto começou a aparecer em minhas mãos assim, igual 

quando usei no filhote. Assim que o cristal negro terminou de se formar, ele começou a ser 

circundado por uma luz branca. O branco brilhando mais e mais brilhante até que rachou. Logo 

após a rachadura, a luz branca começou a diminuir até que o cristal explodiu em pó. 

<7 pontos ganhos> 

<93 pontos adicionais necessários> 

Eu podia sentir uma onda de energia dentro do meu corpo. Parecia que eu estava renascendo 

novamente. Todos os meus sentidos começaram a formigar, embora eu não tenha ficado nem 

um pouco mais alto ou atordoado como o filhote, eu definitivamente senti como se tivesse 

ganhado uma força recém-descoberta. 
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Saquei minha espada e comecei a balançar o mais forte e rápido que pude. Minha velocidade 

parecia ter melhorado. Uma melhora tão significativa para o meu corpo e isso foi apenas com 

um cristal. 

Decidi tentar absorver o cristal intermediário. Se o cristal básico tivesse tanto efeito, eu não 

poderia esperar para ver o que o cristal intermediário faria. Eu não pude deixar de sorrir com o 

pensamento. 

<Erro ~ Nível muito elevado para absorver> 

Eu estava um pouco deprimido com a mensagem de erro que recebi, mas ainda assim, havia 

esperança. 

Quando o sol estava começando a se pôr, peguei minhas coisas e comecei a sair da floresta. 

Tudo estava como de costume quando voltei para casa, meu pai tinha terminado a maioria dos 

reparos na casa para que pudéssemos voltar a morar dentro dela. Fui dormir enquanto minha 

mãe me colocava na cama para dizer boa noite. 

Poucas horas depois, era hora de começar meu plano. Eu fugi de casa pelo celeiro que ficava 

ao lado. Dentro, eu havia escondido o balde que havia levado comigo para a floresta 

antes. Pegando o balde e as roupas de Bob e Kyle, comecei a caminhar em direção à casa da 

mãe deles. 

Finalmente fiz todos os preparativos de que precisava. Certificando-me de que ninguém tinha 

me visto com o Olhos do Dragão. Bati na porta e sai correndo para me esconder em um canto. 

Uma mulher gorda de quase trinta anos veio e abriu a porta. Ela olhou em volta tentando 

descobrir quem havia batido na porta tão tarde no meio da noite. Ao olhar ao redor, ela 

avistou na frente de sua porta, uma peça de roupa no chão. Parecia que ela havia reconhecido 

imediatamente a quem pertencia. 

Meu plano estava dando certo, ela começou a seguir os passos que eu havia feito antes e, ao 

longo do caminho, ela encontraria uma nova peça de roupa que pertenceria a um de seus 

filhos. Usei minhas próprias pegadas, pois eram quase do mesmo tamanho que seus filhos. 

Ela continuou a seguir as peças de roupa que eu deixei junto com as pegadas até chegar à 

Floresta Negra. Ela ficou parada esperando do lado de fora por um tempo. 

Essa era a única parte do meu plano que eu não tinha certeza, ela iria para a floresta sabendo 

que seu filho poderia estar vivo? a julgar pelas ações drásticas que ela havia tomado até agora 

para se vingar de mim. Eu apostei que havia bastante chances de ela fazer isso. 

A mulher cerrou os dentes e entrou lentamente. Cada vez ela pegava um novo pedaço de 

roupa e o levava com ela. Até este ponto, ela havia chamado seus nomes, mas agora que 

estava na floresta, ela sabia que devia ter muito cuidado. 

Eu a estava seguindo de cima nas árvores desde que ela entrou na floresta, esperando 

cuidadosamente pelo momento certo. Então a mulher parou. 

"É muito perigoso se eu for muito fundo, talvez eu deva voltar?" ela disse. 

Enquanto ela dizia essas palavras, deixei cair o balde em cima dela. Saiu um líquido escuro e 

pegajoso que encharcou a mulher da cabeça aos pés. O balde estava cheio de sangue de Besta. 
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Quando fui para a floresta mais cedo naquele dia, não era apenas para treinar, mas também 

para obter o sangue da besta de nível básico. Os animais seriam atraídos pelo cheiro de sangue 

de besta de níveis básicas, pois sabiam que era uma criatura fraca que havia sido ferida. Se eu 

fosse usar um sangue de besta de nível superior, teria o efeito oposto. A menos que houvesse 

algo mais forte que o dono do sangue naquela área. 

A mulher olhou para o balde no chão. 

"Quem fez isto?" ela gritou. 

Eu pulei da árvore acima, e me mostrei, bem em pé na frente dela. 

"Você, seus olhos ... eu sabia que você estava amaldiçoado. Eu estava certo em tentar me 

livrar de você!" ela disse enquanto tremia nervosamente. 

Usando Olhos do Dragão, pude ver que varias Bestas foram atraidas pelo cheiro. A única razão 

pela qual me revelei foi porque queria que ela visse quem havia causado sua morte. 

O enxame da besta havia chegado, eles passaram direto como se eu nem estivesse lá. Saltando 

sobre a presa na frente deles, nem mesmo dando a ela uma chance de lutar. 

No dia seguinte, a cidade estava em alvoroço com o fato de um dos moradores ter 

desaparecido. Um novo boato começou a se espalhar novamente, que a maldição da família 

Talen era real. 

As pessoas da aldeia pararam de intimidar e me xingar, pelo menos não na minha cara. Eles 

estavam com medo de que, se fizessem, a maldição do dragão vermelho Sen viria para pegá-

los. 

Eu gostei desse novo boato. 
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Capítulo 16 - A Profecia 
 

Os dias se passaram sem nenhuma novidade ou coisas especiais acontecendo. Eu iria ao meu 

treinamento habitual para o próximo recrutamento de cavaleiros. Enquanto minha mãe e meu 

pai continuariam a serem chamados em missões. 

Meu pai estava atualmente em uma missão e estava demorando mais do que o normal, um 

mês inteiro havia se passado. Eu esperava que ele voltasse a qualquer momento, então eu 

poderia testar o efeito do cristal que eu havia absorvido. 

Voltei para casa após meu treinamento no topo da colina. Quando cheguei em casa, abri a 

porta e pude ouvir minha mãe chorando. Corri para a cozinha de onde vinha sua voz. 

Minha mãe estava de cabeça baixa e apoiada na mesa. 

"Mãe, o que há de errado?" Eu perguntei. 

Ela levantou a cabeça da mesa e não conseguiu evitar as lágrimas escorrendo pelo rosto. "É o 

seu pai, ele não está bem." 

Ela se aproximou e se ajoelhou na mesma altura dos meus olhos, tentando conter as lágrimas. 

"Vamos vê-lo juntos, tenho certeza que isso deixará ele feliz." 

Ela agarrou minha mão e começou a me levar para o quarto deles. À medida que nos 

aproximamos da sala, ela apertou ainda mais minha mãozinha. Paramos do lado de fora da 

porta do quarto. 

"Antes de entrarmos, preciso que você seja forte, Ray." 

Eu balancei a cabeça em resposta. 

"Seu pai está doente Ray, não dê ouvidos ao que ele diz, mas precisamos estar lá para ajudá-

lo." Ela começou a abrir a porta lentamente. 

Meu pai estava deitado na cama. Quando entramos na sala, ele nem percebeu que estávamos 

lá. Sua pele estava pálida e seca como se ele não comesse por dias, seu cabelo tinha começado 

a cair e seus olhos estavam afundados. Este não era o homem forte que eu conheci. 

Enquanto caminhávamos em direção ao corpo de meu pai, pude ouvir algumas palavras vindo 

dele. 

"A sombra... ela vai matar todos nós... nós... vamos todos morrer... a sombra... a sombra." 

Meu pai sussurrou para si mesmo. 

Eu rapidamente ativei minha habilidade de Olhos do Dragão, seu corpo tinha mudado a aura 

de amarelo dourada forte para uma cor roxa escura e sinistra. Eu nunca tinha visto essa cor 

antes. O que aconteceu com ele? 

Eu olhei para minha mãe que estava olhando para meu pai. 

"O que aconteceu com ele?" 

"vamos conversar lá fora." 
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Quando estávamos saindo da sala, meu pai repetia as mesmas palavras sem parar. 

Estávamos sentados à mesa enquanto minha mãe me explicava o que havia acontecido com 

meu pai. Meu pai foi infectado por algo chamado Praga das Sombras. Uma doença que se 

espalhou por todo o continente e sem uma cura conhecida. 

Ele obteve a praga em sua última missão. A praga já havia coberto metade do continente e sua 

última missão o levou perto da fronteira. Meu pai sempre achou difícil dizer não às pessoas, 

especialmente se elas estivessem em necessidade. 

Os cavaleiros o trouxeram de volta enquanto eu estava fora. Dizendo que ele havia sido 

infectado lutando na linha de frente, protegendo os cidadãos de uma pequena vila que estava 

prestes a ser invadida por Bestas das Sombras. 

Enquanto estava deitado no meu quarto, pensava - que diabos tinha acontecido? Eu nunca 

tinha ouvido falar da Praga das Sombras ou Bestas das Sombras em meu tempo. Havia 

informações cruciais que eu estava perdendo. Quanto tempo passou entre eu me transformar 

em um humano e um dragão? 

Eu nem sabia em que estado o mundo estava hoje. Eu estava simplesmente obcecado com 

meu objetivo de vingança, que o pensamento nunca veio. Minha família não tinha muitos 

livros e minha mãe me disse tudo o que ela queria que eu soubesse. Quando a pressionei por 

respostas, ela simplesmente disse que eu descobriria mais tarde. 

Eu abri minha janela de status e olhei para a lista de habilidades. As habilidades do ‘Olhos do 

Dragão’ e ‘Convocar Familiar’ estavam lá, mas embaixo uma figura podia ser vista. 

<1/1000> 

Ainda dizia 1/1000, embora eu tivesse a habilidade - Convocar Familiar. Eu nunca tive essa 

habilidade quando era um dragão, então talvez seja apenas com minhas habilidades de dragão 

que esta figura de 1/1000 está relacionada. 

Lembro que tinha uma habilidade que eliminava todas as condições anormais do corpo, talvez 

também funcionasse com meu pai. O problema era que eu ainda não tinha ideia de como 

desbloquear habilidades. Pensei que talvez a condição fosse derrotar uma nova criatura, mas 

ao derrotar o Macaco Furioso, minha lista de habilidades não mudou. 

Então, mesmo se eu descobrisse como desbloquear as habilidades, eu nem saberia qual 

habilidade obteria em seguida. 

Eu não sabia quanto tempo meu pai poderia durar em sua condição atual. Minha mãe teria 

que parar de trabalhar para cuidar dele. felizmente, eles economizaram um pouco de dinheiro 

que iria durar por um tempinho, mas quando esse dinheiro acabasse, o que eles poderiam 

fazer? 

Para obter as respostas que eu queria, a melhor chance era entrar na ‘Academia de Cavaleiros 

- Roland’. Com sua ajuda e conhecimento, ele encontraria as respostas que procurava. O que 

era a Praga das Sombras e o que aconteceu ao mundo depois da minha derrota. 

Restavam duas semanas até que os cavaleiros chegassem à cidade em busca de candidatos. Eu 

precisava entrar naquela academia agora mais do que nunca. Já havia perdido minha família 

antes, não estava pronto para perder outra família novamente. 
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―◊◊◊― 

Em um salão parecido com uma catedral, em algum lugar do mundo, um grupo de anciãos 

havia se reunido. Todos eles estavam vestindo vestes brancas ao redor de um objeto 

gigantesco esférico brilhante que ficava no meio da sala. 

Os anciãos começaram a falar uns com os outros com olhares preocupados em seus rostos. 

"A profecia foi revelada.", disse um dos anciãos. 

"Sim, mas isso é difícil." 

"Realmente difícil." 

“Devemos buscar o menino de cabelo ruivo e guiá-lo no caminho certo, pois esse menino tem 

dois destinos. Se falharmos, ele trará a destruição do mundo, se formos bem sucedidos, ele 

será o salvador." 

Os anciãos concordaram com a cabeça. 

"Devemos informar o reino rapidamente!" 
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Capítulo 17 - Os Três Cavaleiros 
 

A condição do meu pai não mudou, mas a situação em que se encontrava me deixou com 

raiva. Meu pai lutou na linha de frente por anos e duvido que as pessoas que ele salvou se 

lembrem de seu nome. Por todos os anos ele trabalhou como um aventureiro protegendo as 

pessoas, agora que era ele quem precisava de ajuda, ninguém estava lá ao lado dele. Só eu e a 

mãe. Parecia que os humanos não se importavam em recompensar aqueles que fizeram boas 

ações em suas vidas. Esse pensamento me deixou com raiva, apenas direcionando mais meu 

foco. 

Meu objetivo agora era passar no exame de Cavaleiro da Avrion e hoje era esse dia. 

A aldeia era mais animada do que o normal devido aos Cavaleiros vindo da ‘Academia 

Avrion’. Era uma ocasião muito rara que acontecia apenas uma vez por ano, e todos tratavam 

o evento como se fosse um festival. As decorações estavam nas ruas e as mulheres estavam 

vestidas com suas melhores roupas na esperança de chamar a atenção de um dos cavaleiros. 

Eu estava esperando na praça da aldeia. Havia muitas pessoas hoje com seus filhos, 

balançando suas espadas, praticando para o evento que se aproximava, na esperança de que 

seus filhos tivessem sucesso. Acontece que localizei Gary que estava sozinho, mas ainda não vi 

nenhum sinal de Amy. 

De repente, altos gritos puderam ser ouvidos vindos da direção sul da aldeia. 

"Eles chegaram", eu disse sorrindo. 

Três homens entraram na cidade. Cada homem estava montando seu próprio cavalo, com seus 

enormes corpos musculosos, acenando para as pessoas que passavam. Em cada cavalo, uma 

estampa na lateral exibindo o brasão da Academia Avrion, seguido por uma carruagem 

também exibindo o brasão. 

Esses três homens eram os que iam decidir meu destino. Eu podia sentir meus dedos 

formigando de excitação. 

Os cavaleiros desceram do cavalo e caminharam em direção à barraca de madeira no meio da 

aldeia, que costumava ser usada para anúncios. 

Os três eram um pouco incompatíveis, para dizer o mínimo. No meio estava o mais alto dos 

três. Um homem de cabelo preto, rosto e corpo bem definidos, com um sorriso caloroso. Ele 

me lembrou do meu pai. 

Ao lado dele, à esquerda, estava um homem gordo e baixo, com uma barba que chegava à 

cintura. Segurando um machado sobre o peito como se fosse sua própria amante. 

Finalmente o último homem à direita. Cabelo loiro encaracolado e olhos azuis. Alguns podem 

confundi-lo com uma garota se apenas olhar para o rosto dele. Sua armadura também se 

destacou em relação ao resto. Embora todos eles tivessem peças impressionantes de 

equipamento, sua armadura tinha um brilho especial. A maioria das pessoas teria que vender 

suas terras e filhos para comprar equipamentos como esse. 

O homem do meio veio para a frente e começou seu discurso. 
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"Eu sou o Cavaleiro Winford da Academia Avrion, vim aqui hoje com meus companheiros, o 

Cavaleiros Bernardo e também o Cavaleiro Delbert." Ele gritou com uma voz calma. 

Os dois cavaleiros se curvaram para a multidão quando seus nomes foram mencionados, 

algumas das garotas gritaram quando o Cavaleiro Delbert foi mencionado. O homem no centro 

continuou a falar. 

"Estamos aqui hoje para avaliar se algum de vocês, pequenos jovenzinhos, tem o que é preciso 

para se tornar um Cavaleiro e adotar nosso brasão com orgulho." 

O homem desembainhou sua espada e a colocou no chão abaixo dele. 

"Que o teste comece" 

A multidão aplaudiu em resposta. 

Rapidamente, um grupo de pessoas saiu da carruagem atrás deles, cada um segurando tábuas 

de madeira nas mãos. Eles foram direto para o trabalho e começaram a fazer uma plataforma 

no meio da praça da aldeia. 

Trinta minutos depois, a plataforma havia terminado de ser feita. No meio da plataforma 

estava um boneco que reconheci bem. Era o mesmo tipo de boneco que meu pai me deu para 

praticar. 

O Cavaleiro Bernardo veio ao centro do palco ainda com o machado na mão. 

"As regras são simples, você deve derrotar o boneco em combate, o uso de magia é proibido, 

mas você pode usar qualquer arma de sua escolha." Ele gritou. 

"Há alguém que gostaria de fazer a primeira tentativa?" ele disse com um leve sorriso no rosto. 

Muitas crianças levantaram a mão, pensando que a tarefa era simplesmente muito fácil. O que 

um boneco poderia fazer? Se eu não tivesse lutado com o boneco antes, provavelmente teria 

pensado o mesmo. 

O primeiro competidor subiu ao palco, um jovem que tinha uma constituição atlética para sua 

idade, ele estava segurando uma espada padrão que poderia ser feitas por qualquer ferreiro 

comum. 

Bernardo foi até as costas do boneco e disse simplesmente "nível 1". O boneco foi cercado por 

uma luz roxa enquanto era ativado. 

O menino começou avançar assim que o teste começou, dando um bom golpe contra o corpo 

do boneco. Os pais do menino ficaram no meio da multidão sorrindo, já pensando que o 

menino havia passado. No momento seguinte, suas mandíbulas caíram no chão. 

O boneco moveu rapidamente seu escudo para bloquear o ataque. Em resposta, atingiu o 

rosto do menino com sua espada de madeira. O sangue jorrou da boca do menino quando seu 

corpo caiu no chão. 

A turbulenta multidão ficou em silêncio. 

Os instrutores se revezavam para avaliar os candidatos. Cada um terminando em fracasso após 

fracasso, até este ponto ninguém tinha passado na avaliação. 

http://www.vulcannovel.com.br/


Veja mais em: www.vulcannovel.com.br 

Tradutor: Metal_Oppa | Revisor: Yokobataki 
 

 
56 

Eu me aproximei da plataforma quando estava chegando a minha vez. Eu podia ouvir o 

Cavaleiro Winfred e o Cavaleiro Delbert conversando entre si. Meus sentidos e foco 

melhoraram depois de pegar o cristal, era como se os dois estivessem conversando ao meu 

lado. 

"Eu disse que vir para esta aldeia era uma perda de tempo", Delbert reclamou. 

"Devemos cumprir nosso dever como os anciãos pediram" Winfred respondeu. 

"Um Cavaleiro deve ser nobre, não um plebeu imundo de uma aldeia morta" 

Winfred suspirou. 

"O mundo está com problemas, e devemos encontrar o menino na profecia, já reunimos 

quatro, mas quem sabe se ‘o’ menino está entre eles" 

"Você acredita nessas coisas de gente besta." 

Delbert disse com a mão no rosto quando outro competidor falhou. 

Winfred permaneceu em silêncio com a pergunta. 

Enquanto os dois conversavam, algo surpreendente aconteceu. Um competidor finalmente 

passou no teste. 

Eu olhei para o menino que tinha a mão erguida no ar por Bernardo, era um rosto que eu 

conhecia bem. 

Gary foi a primeira pessoa a passar no teste. 
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Capítulo 18 - Nascido de Novo 
 

Gary começou a chorar quando a felicidade começou a dominá-lo. Afinal, era seu sonho se 

tornar um Cavaleiro. Vendo isto eu me lembrei, no final, Gary tinha apenas cinco anos de 

idade. Mesmo que por muitas vezes ele agisse de forma mais madura que sua própria idade. 

Enquanto Gary estava saindo do palco, nossos olhos se encontraram. Ele rapidamente 

enxugou as lágrimas e me deu um polegar para cima. Eu nunca o tinha visto agir dessa forma 

antes e, honestamente, não sabia o que responder. 

Mais alguns competidores fizeram o teste antes de mim, terminando com o mesmo resultado 

dos competidores anteriores. Gary foi o único que havia passado até agora. 

Então chegou a minha vez de subir no palco, enquanto subia para tomar minha posição em 

frente ao boneco, os moradores começaram a falar. 

"É ele, o menino amaldiçoado" 

"Você ouviu o que aconteceu com o pai dele?" 

"Ele acha que pode se tornar um Cavaleiro?" 

Suas palavras não importavam para mim, porque agora, eu só tinha um objetivo em 

mente. Peguei minha espada e a segurei na mão pronta. 

  

―◊◊◊― 

Wilfred e Bernardo estavam sentados um ao lado do outro discutindo sobre os competidores 

da aldeia. 

"Parece que só haverá um desta aldeia" 

Bernardo disse. 

Assim como Bernardo havia dito essas palavras, algo pareceu chamar a atenção de Wilfred. Era 

o menino que subia ao palco. 

"O menino tem cabelo ruivo!" Wilfred disse pulando de sua cadeira. 

"Ah, sim e isso marca o quinto", Bernardo disse colocando a mão no ombro de Wilfred para 

acalmá-lo. 

Delbert estava agora na rotação que eles decidiram sobre quem iria avaliar os candidatos. Ele 

não pensava muito na aldeia ou nas pessoas comuns e nunca esperou muito deles. 

Quando Ray apareceu no palco com seu cabelo ruivo, ele viu Wilfred se excitando com o canto 

do olho. Isso só enfureceu Delbert ainda mais. Ele não acreditava na chamada profecia. Ele 

acreditava que todos os Cavaleiros deveriam vir de uma origem nobre, como o herói poderia 

vir de uma aldeia como esta? 

Com Ray em pé firme com a espada na mão, Delbert podia ver a confiança que Ray tinha. Ao 

ativar o boneco Delbert decidiu fazer alguns ajustes. Ele foi para trás do boneco e sussurrou. 
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"Nível 3" 

Ao contrário dos outros competidores, o boneco começou a se mover em direção a Ray. 

Enquanto o boneco corria rapidamente com suas pernas de madeira a toda velocidade. 

Wilfred se levantou em sua cadeira. 

"Delbert, como ele poderia!" 

Delbert pensou que se a profecia fosse verdadeira e essa pessoa deveria ser nosso salvador, 

então essa deveria ser uma tarefa fácil para alguém tão grandioso. 

O boneco continuou a se mover em direção a Ray até o golpe estar a centímetros de seu rosto. 

Quando de repente uma cabeça de madeira pode ser vista rolando no chão. O boneco parou 

no meio do caminho. 

Ray balançou sua espada tão rápido que ninguém foi capaz de ver. Apenas os três Cavaleiros 

de Roland tinham visto a velocidade magnífica de Ray. 

Assim que a notícia da doença de seu pai chegou aos ouvidos de Ray, em preparação para o 

próximo exame, Ray decidiu caçar mais alguns animais de nível Básico. Ele havia obtido alguns 

cristais e agora seus pontos chegaram a 36 em comparação com os 7 que eram antes. Ray 

sentiu como se tivesse assumido o controle de um corpo totalmente novo. 

  

―◊◊◊― 

Depois de passar no teste, os Cavaleiros disseram a mim e a Gary para nos despedirmos de 

nossas famílias e empacotar nossos pertences. Eu sabia que isso aconteceria porque meu pai 

havia me informado que assim que ‘você passar no teste, você sairia imediatamente para lá.’ 

Voltei para casa para pegar algumas coisas. Honestamente, eu não tinha muito porque não me 

importava com as coisas humanas, nenhuma dessas coisas significava nada para mim. Antes de 

sair fui para o quarto que meu pai estava ocupando. 

Eu o vi deitado, repetindo as mesmas palavras sobre as sombras. 

"Pai, eu passei no exame de Cavaleiro, eu sei que você provavelmente não pode me ajudar... 

mas eu encontrarei uma maneira de te fazer melhorar. " 

Enquanto eu dizia essas palavras, meu pai parou de falar por alguns segundos. Eu não sabia se 

era minha imaginação ou não, mas um leve sorriso pareceu se contorcer em seu rosto. Meu 

pai ainda estava lá lutando. 

Fui até a porta da frente para dizer meu último adeus à minha mãe. As lágrimas de minha mãe 

não pararam desde que ela ouviu as boas novas. Ela sempre foi uma pessoa preocupada. 

"Ray, quero que leve isso com você antes de ir" Ela me entregou um pingente circular azul e 

começou a colocá-lo em volta do meu pescoço. 

"É uma herança de família, espero que traga boa sorte, assim como aconteceu comigo." Ela 

disse. 

Depois de me despedir de meus pais, comecei a me dirigir à carruagem na periferia da 

cidade. Eu estava feliz por finalmente deixar este lugar de uma vez por todas. Não tinha muitas 
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boas lembranças desta aldeia. As poucas lembranças agradáveis que eu tinha com minha 

família e Amy tinham se tornado más. 

Quando cheguei à periferia da cidade, os três Cavaleiros estavam sentados em seus cavalos 

esperando. Dentro da carruagem, pude ver que Gary já estava sentado lá dentro. Eu 

rapidamente corri para a carruagem e pulei escolhendo um assento longe de Gary. 

Quando a carruagem se afastou da aldeia, olhei para a vista uma última vez. 

  

Passaram-se 3 horas desde que saímos da aldeia com Gary e ainda não tínhamos dito uma 

palavra um ao outro. O silêncio estava me matando, eu, sendo o ‘adulto’, decidi quebrar o 

silêncio primeiro. 

"Então o que aconteceu com Amy? Eu não a vi por aí." Eu perguntei. 

"Ela foi para a Academia Roland, ela não te contou?" 

"A escola de magos!" Eu me levantei e gritei. 

Em todas as vezes que conversamos, ela não mencionou que tinha habilidades mágicas. 

No meio de nossa conversa, a carruagem parou repentinamente. 
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Capítulo 19 - Sinto Muito 
 

Os Cavaleiros pararam para montar acampamento. Eles escolheram um local próximo a um 

milharal. Os trabalhadores na parte traseira da carruagem rapidamente saíram de seus 

assentos e começaram a trabalhar. Fizeram um buraco para colocarem uma fogueira, 

amarraram as tendas para passarmos a noite. 

Dois acampamentos foram montados, um para os trabalhadores da parte de trás da 

carruagem e o outro era para os Cavaleiros, que incluía eu e Gary. 

Os Cavaleiros formaram um grupo em torno de um dos acampamentos. Eu estava agora com 

Gary sentado ao lado dele em um tronco de madeira, ainda achando difícil de entrar na 

conversa. 

Os três Cavaleiros estavam brigando e brincando uns com os outros. O problema era com 

Cavaleiro Delbert, ele costumava lançar olhares para mim e Gary eu poderia dizer que sua 

intenção não era boa. 

Comecei a ficar enjoado disso até que falei o que penso. 

"Você está apaixonado por mim, Cavaleiro Delbert? Tenho que lembrá-lo que sou apenas um 

menino que ainda não atingiu a maioridade", disse sarcasticamente. 

O rosto de Cavaleiro Delbert ficou vermelho de raiva. 

"Um pirralho arrogante como você precisa aprender o seu lugar!" Ele gritou enquanto vinha 

em minha direção. 

Enquanto eu estava me preparando para bloquear seu ataque, de repente me encontrei no 

chão sob seu pé. Eu nem vi como ou o que aconteceu. 

"Solte o rapaz", disse Bernardo. 

"Você não ouviu o que o camponês me disse?" 

"Sim, mas não ache que não percebemos o seu olhar persistente também" 

Delbert levantou o pé do meu peito e voltou a sentar-se com os outros dois Cavaleiros. 

Meu coração estava batendo forte com a adrenalina que entrou em meu corpo. Ele 

simplesmente se moveu rápido demais para que eu pudesse ver suas ações, ele se levantou e 

no momento seguinte ele me mandou para o chão. 

"Por que a necessidade de uma fogueira?" Gary perguntou? "Não vai atrair besta para nós?" 

"Um menino experiente" Winfred respondeu. 

"Embora isso possa ser verdade para a besta normal, a Besta das Sombras é diferente." 

"Besta das Sombras?" Perguntei inconscientemente já que estava curioso sobre o assunto 

porque na minha época não existia tal coisa. 

"As crianças nem mesmo sabem sobre a Besta das Sombras, o que eles tiveram de criação e 

educação?", Delbert reclamou. 

http://www.vulcannovel.com.br/


Veja mais em: www.vulcannovel.com.br 

Tradutor: Metal_Oppa | Revisor: Yokobataki 
 

 
61 

Wilfred desembainhou a espada e começou a desenhar um mapa no chão. 

"A Praga das Sombras começou no norte do continente, rapidamente se espalhou e dominou 

os reinos que o cercam. Felizmente, o reino de Alure reside no leste e conseguiu ficar seguro 

por muitos anos. A Academia Avrion está na fronteira entre nós e a praga das sombras. 

Embora não tenha havido nenhuma atividade em vários anos, de vez em quando uma Besta 

das Sombras errante pode entrar no reino. " 

"Quando tudo isso começou?" Eu perguntei. 

"Você saberá mais quando chegarmos à Cidade de Renny." 

Gary de repente ergueu mais o corpo. 

"Cidade de Renny, não estamos indo para Cidade de Avrion?" 

Delbert começou a rir. 

"Não sejam idiotas, olhem para vocês mesmos, vocês dois são apenas crianças. De que serviria 

mandá-los para a linha de frente? Se uma guerra estourasse, vocês seriam inúteis, mesmo 

como escudos de carne". 

Wilfred resolveu clarear seus pensamentos, parecia um sinal para Delbert parar de falar. 

"A Escola dentro da Cidade de Renny é para onde enviamos todos os nossos novos recrutas, 

você ficará estudando lá por dez anos até completar 15 anos. O objetivo é se concentrar em 

sua educação e habilidades básicas de combate. Só então você poderá frequentar a ‘Academia 

Avrion’ e focar mais profundamente na sua própria esgrima. " 

Com isso, fiquei um pouco triste, mas o que eles falaram fazia sentido. Decidi que aproveitaria 

essa oportunidade para aprender sobre o mundo. Afinal, o conhecimento era fundamental 

para mim. Havia muitas coisas que eu precisava descobrir e talvez isso me desse minhas 

respostas. 

Depois disso, a conversa acalmou um pouco e Bernardo nos disse para dormirmos um 

pouco. Eu estava compartilhando uma barraca com Gary. Estávamos ambos deitados no chão 

e, quando estava prestes a fechar os olhos, ouvi Gary dizer algo. 

"Sinto muito", disse Gary. 

"Pelo que?" 

"Por tudo que eu fiz para você na aldeia, o xingamento, os abusos, tudo. Eu fui um idiota." 

"Embora eu não discorde, não se culpe muito", eu disse com um sorriso no rosto. 

"Amy me disse que você era um cara legal, mas eu não acreditei nela. Então, quando você nos 

salvou naquele dia, você poderia simplesmente ter nos deixado, mas não o fez, então, 

obrigado." Gary disse enquanto abaixava a cabeça. 

"Não se esqueça que você também me salvou daquela puta. Ninguém a enfrentou, exceto 

você, um mero menino de cinco anos não tinha medo e ficou na frente dela." 

"Você não tem a mesma idade que eu?" Gary disse confuso. 

"Ha, ha, ha. Sim", eu disse rindo nervosamente. 
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"Se alguém está incomodando você, pode confiar em mim", disse Gary com um grande sorriso 

no rosto. 

"Não se preocupe muito, a maldição do ‘Dragão Vermelho – Sen’ fará esse trabalho por mim." 

A expressão facial de Gary mudou, ele estava tentando manter um sorriso, mas pude ver que 

ele estava um pouco assustado com minhas palavras. 

Eu fiz sinal de positivo para ele como resposta e rapidamente adormeci. 

Fiquei surpreso com o que Gary havia dito. Eu não esperava que alguém tão teimoso viesse e 

se desculpasse. 

Em troca, Gary, você não estará em minha lista, mas não podemos ser amigos, pois meu 

objetivo é diferente do seu. Vivemos em dois mundos diferentes e não posso perdoar sua 

espécie facilmente pelo que fizeram a minha. 

O que aprendi em meu curto tempo como humano é que nem todos os humanos são iguais, 

mas algo precisa mudar. 

Depois de aprender como funciona o mundo atual e me tornar poderoso o suficiente. Esse 

será o ponto de virada para a raça humana. Vou usar o poder que me foi concedido pelo 

sistema para ficar forte. Para proteger aqueles com quem me preocupo e matar aqueles que 

se opõem a mim. 
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Capítulo 20 - Adorador do Dragão 
 

Assim que o sol nasceu, partimos para continuar com a nossa jornada. O tempo estava 

nublado com ameaça de chuva. Por alguma razão, a tensão entre os Cavaleiros eram 

nebulosas também, nenhuma palavra foi dita um ao outro, exceto alguns grunhidos de vez em 

quando. 

À medida que continuávamos ao longo da trilha, começou a surgir uma névoa que nos 

permitia enxergar apenas alguns metros à frente. Eu queria perguntar aos outros onde 

estávamos, mas parecia que ninguém estava com vontade de conversar e os Cavaleiros 

estavam em alerta máximo. 

"Por que não há sinal de vida aqui, e o que há com essa névoa?" Eu finalmente perguntei. 

"Recebemos um pedido no caminho para a sua aldeia, dizendo-nos para investigar. Um dos 

residentes disse que viu uma fera das sombras nas proximidades", disse Wilfred. 

"Essa névoa é estranha", disse Bernardo, segurando seu machado com mais força do que 

antes. 

"Provavelmente não é nada, na maioria das vezes é apenas uma besta de nível normal" 

Delbert franziu a testa. 

Gary começou a ter uma expressão preocupada em seu rosto, parecia que o encontro com o 

Lobo havia traumatizado ele. Era compreensível, afinal, Gary não foi capaz de fazer nada 

contra a Besta Lobo na Floresta Negra. Seria difícil imaginar como seria uma Besta das 

Sombras. 

Wilfred pôde ver a expressão preocupada no rosto de Gary e disse algumas palavras de 

conforto. 

"Não se preocupem garotos, vocês têm três dos Cavaleiros mais fortes do reino aqui para 

protegê-los." 

Conforme continuamos avançando, comecei a ativar minha habilidade Olhos do Dragão. Com 

a névoa espessa à nossa frente, mal podíamos ver se ainda estávamos no caminho 

correto. Assim, se alguma fera se aproximasse de nós, eu poderia avisar os Cavaleiros a tempo. 

O caminho era realmente estranho, não só não tínhamos visto nenhuma Besta das Sombras, 

mas parecia que nem mesmo animais normais estavam por perto. 

À frente, o nevoeiro parecia começar a desaparecer, à medida que nos aproximávamos, uma 

figura podia ser vista através do nevoeiro. Para minha surpresa, era uma mulher, uma mulher 

vestida de verde da cabeça aos pés com um laço nas costas. Ela tinha cabelos castanhos e mais 

ou menos uns 20 anos de idade. 

Quando a mulher nos viu passando pela névoa, ela rapidamente se aproximou e curvou a 

cabeça para os Cavaleiros. 

"Meu nome é Ann Woodwork, sou uma Aventureira da guilda Goneless, vocês três são os 

Cavaleiros que solicitamos para obter ajuda?" Ela perguntou. 

Wilfred avançou em seu cavalo. 
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"Sim, estamos aqui por causa do avistamento de uma Besta das Sombras nesta área, a névoa 

sempre foi tão densa aqui?" 

"Tem sido assim há duas semanas, muitos aventureiros que escoltavam mercadores através da 

névoa foram atacados e alguns nunca mais voltaram. Já perdemos quatro membros de nossa 

guilda." 

Delbert se voltou para Bernardo e lançou-lhe um olhar interrogativo. 

"Não acabamos de atravessar a névoa ilesos?", disse Delbert. 

"Talvez a besta sinta a nossa presença", respondeu Bernardo. 

Wilfred continuou a falar com a Aventureira. Eles concordaram em ficar na cidade por garantia 

e ver se havia algum problema que eles pudessem resolver. A Aventureira insistiu para eles 

ficassem mais tempo para resolver os problemas, mas Wilfred insistiu que não tínhamos 

tempo para ficar ali. Wilfred concordou em fazer essa missão especial de matar a besta que 

reside no nevoeiro, e que ele pessoalmente não pegaria recompensa por isso. A mulher 

chamada Ann concordou e nos mostrou o caminho para a pousada mais próxima. 

Quando entramos na pousada, fiquei chocado com o que pude ver. Meus olhos estavam 

abertos de espanto porque em todo canto em volta da pousada havia itens relacionados a 

dragões. Pinturas enfeitam estátuas em cada esquina. 

Enquanto eu olhava ao redor da sala, Ann se aproximou de mim. 

"É incrível, não é? O dono é muito conhecido por ser obcecado por dragões." 

"Os dragões são reais?" Eu perguntei a ela, eu sabia a resposta para isso, mas não sabia a 

extensão total do conhecimento deste mundo. 

Assim que Ann estava prestes a responder minha pergunta, o dono da pousada tinha vindo de 

trás do bar. 

"Claro que são reais", ele disse. 

Ele começou a andar em minha direção e continuou falando. 

"Meu tataravô foi salvo por um, e desde então nossa família tem documentado tudo 

relacionado a eles nesta pousada." (NT: isso dá 4 gerações atrás, talvez uns 250 anos) 

"Um mero mito, quem acreditaria em Dragões? Não passa de conto de fadas." Delbert disse do 

canto da sala. 

"Então você não acredita no ‘Dragão Vermelho - Sen’?" Perguntei a Delbert. 

"Uma mera história para assustar as crianças, o máximo que alguém já viu é um Wyvern 

Gigante, e acabou exagerando a história toda" Delbert respondeu. 

Oh, como eu gostaria de poder provar que ele está errado, Se eu fosse um dragão, iria 

assombrá-lo e segui-lo onde quer que fosse. 

"Vejo que o menino também é fã de dragões", disse o dono da pousada. 

"Então deixe-me contar a você a teoria completa de muitos, você vê que eles dizem que o 

Dragão Sen era um dragão do mal que destruiu tudo o que podia ver, mas alguns dizem o 
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contrário. Há um grupo de pessoas que acreditam que o Dragão estava lá protegendo a 

todos." 

"Como assim?" Eu perguntei, embora soubesse a verdade, eu queria ouvir o homem. 

"De todas as histórias que reuni, há uma teoria. Quando os dragões governavam a terra, a 

Besta das Sombras não existia. Agora que a Besta das Sombras existem, os dragões são um 

mito. Talvez os dragões estivessem nos protegendo de um perigo ainda maior." 

Depois de falar com o dono da pousada, os Cavaleiros pagaram por nossos quartos e 

descansamos durante a noite. Não consegui dormir muito porque estava pensando nas 

palavras que o dono da pousada disse. Embora eu saiba que algumas de suas palavras não são 

verdadeiras, fazem sentido. Durante o meu tempo, realmente não havia Besta das 

Sombras. Os dragões eram as criaturas mais fortes ao redor. Os humanos usaram seus 

números absolutos para nos derrotar. 

Essa praga, por outro lado, é algo que se espalha rapidamente para os humanos e os afeta 

facilmente. Os dragões tinham várias habilidades diferentes e uma delas era ser imune a todos 

os tipos de doenças. Embora eu não tenha certeza se teria funcionado ou não com essa 

praga. Alguém planejou isso? Talvez os humanos fossem apenas uma mera ferramenta para se 

livrar de nós. 

Com muitos pensamentos e possibilidades na minha cabeça, decidi fechar os olhos e dormir 

um pouco. 
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Capítulo 21 – O Rei Urso-Anão 
 

Com o nascer do sol da manhã, recolhemos nossas coisas, saímos da pousada e retomamos 

nossa jornada. Ann não gostou de nada ter acontecido durante o tempo em que estivemos lá, 

mas Wilfred havia feito a missão da classe A no salão da guilda, como havia prometido. 

Embora eu tivesse gostado de ver como era a aparência de uma Besta das Sombras, não havia 

garantia de que realmente houvesse uma aqui nesta cidade em primeiro lugar. Mais 

provavelmente seria apenas uma besta mágica de alto nível. 

Os cavalos e a carruagem seguiram pelo caminho. Avançamos em frente até que Wilfred falou. 

"Parece que alguns Ursos-Anões estão nos seguindo, não sei dizer quantos ou de que tipo" 

Os Ursos-Anões eram criaturas mágicas que costumavam atacar em grupos. Suas principais 

características eram as orelhas pontudas e garras afiadas como navalhas com cerca de trinta 

centímetros de comprimento. Apesar de ter aproximadamente o mesmo tamanho de um cão, 

ainda continha a força de um urso normal. 

"Há quanto tempo eles estão nos seguindo?" 

Delbert perguntou. 

"Desde que saímos da pousada." 

Bernardo ergueu o machado nas mãos. 

"Parece que vamos nos divertir um pouco, afinal." 

"Tomara que não haja algo como um ‘Rei-Urso-Anão’ entre eles." 

Wilfred disse com a mão agora no punho da espada. 

Se eu tivesse me lembrado corretamente do que meu pai me ensinou, o Rei-Urso-Anão estava 

acima do Rank Intermediário. O que faria com que fosse classificado como uma besta de nível 

avançado. 

O que me surpreendeu ainda mais foi o fato de Wilfred ser capaz de sentir que as criaturas 

estavam nos seguindo. Eu não tinha ideia nem mesmo com minhas habilidades auditivas 

aprimoradas. A única maneira de saber seria se usasse minha habilidade do Olhos do Dragão. 

"Por que você não nos informou antes!" 

Delbert reclamou enquanto olhava ao redor para ver se conseguia localizar alguma das bestas. 

"Eu estava pensando que talvez estas crianças pudessem ser ‘o sagrado' da profecia". 

Wilfred disse olhando para nós. 

"Ray, Gary, preciso de vocês dois para se armarem, estejam preparados para lutar contra 

qualquer coisa que vier até vocês. Não sabemos o número deles, então podemos não ser 

capazes de protegê-los. Em breve vocês se tornarão bravos Cavaleiros de Avrion. O mais 

importante agora é permanecer vivo." 
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Saquei minha espada em resposta às palavras de Wilfred, Gary fez o mesmo, mas pude ver que 

ele estava tremendo. Com medo do que pode acontecer conosco. 

Seguimos em frente agora sabendo que as feras estavam nos seguindo, eu ativei meus Olhos 

do Dragão. Parecia haver dez Ursos-Anões, mas eu não tinha certeza. O caminho em que 

estávamos era cercado por árvores com uma floresta de cada lado. Os ursos aproveitavam 

bem as árvores para se proteger. Fazendo-me perder a conta toda vez que eles se moviam. 

Conforme continuamos avançando lentamente, avistamos uma ponte à frente, que passava 

sobre um pequeno riacho. 

"Essa é a ponte pouco antes do portão da cidade de Renny." 

Disse Bernardo. 

"É mais provável que eles nos ataquem na ponte." 

Delbert respondeu. 

Os cavalos começaram a entrar em pânico enquanto se aproximavam da ponte, recusando-se 

a se mover. 

"Algo os deixou em pânico!" 

Delbert gritou. 

Olhei para a ponte com minha habilidade de Olhos do Dragão ainda ativada. Agora eu sabia o 

motivo pelo qual os cavalos estavam em pânico. Pois embaixo da ponte havia um Urso-Anão 

de quase 2,5 metros de altura. Esse não era o único problema, pois o urso estava coberto por 

uma aura roxa escura, a mesma que meu pai. O que significa muito provavelmente que isto 

era uma Besta das Sombras. 

Os Cavaleiros desceram dos cavalos, eles não tinham escolha agora que se recusavam a 

avançar. Cada um deles empunhando suas armas. Wilfred com a sua enorme espada 

comprida, mas forte e poderosa. Delbert, que segurava um escudo na mão esquerda e uma 

longa espada na direita e finalmente, Bernardo com seu machado de confiança. 

Eu havia deixado a os trabalhadores que nos acompanham dentro da carruagem e fui me 

juntar aos Cavaleiros, Gary havia me seguido. Eu precisava descobrir uma maneira de avisá-los 

sobre a criatura sob a ponte. Exatamente quando eu ia mencionar isso a Wilfred. Os Ursos-

Anões apareceram das árvores. 

Os ursos pularam em direção ao nosso grupo. Um dos ursos se aproximou de mim com suas 

duas grandes garras no ar mirando no meu rosto. Eu bloqueei o primeiro ataque com minha 

espada, mas fui empurrado alguns passos para trás. Os ursos eram mais poderosos do que os 

lobos da Floresta Negra, mas pareciam se mover mais devagar. Com isso, esperei que o urso 

atacasse novamente, e em vez de bloquear o ataque, me movi para o lado e cortei a fera ao 

meio. 

Olhei para os Cavaleiros, que já haviam abatido duas bestas cada um deles. Fui então procurar 

o Gary. Ele estava ferido. O sangue estava pingando pelo ombro onde ele havia sido arranhado 

pelo urso. Quando fui ajudar Gary, o urso atacou novamente. Gary conseguiu prender as 

garras do urso entre a lâmina de sua espada. Com a outra mão livre, ele deu um soco no rosto 
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do urso. O urso voou para o chão e rapidamente ele saltou em cima do urso trazendo sua 

lâmina para golpear em sua cabeça. 

Gary tremeu ao ver o sangue negro em suas mãos. De repente, um grito podia ser ouvido da 

carruagem. Dois dos ursos tinham conseguido entrar e estavam atacando os trabalhadores. 

Corri em direção à carruagem para ajudar, quando ouvi o som do vento passar por mim. Foram 

os outros três Cavaleiros. Eles rapidamente passaram por mim e cortaram as Bestas com um 

golpe. 

Com a besta morta, um momento de silêncio veio. Comecei a relaxar um pouco até olhar para 

a ponte. Eu tinha me esquecido completamente da Besta das Sombras. 

Todos agora estavam olhando para a ponte, enquanto a Besta das Sombras estava em cima 

dela. Aquilo era de fato um Rei-Urso-Anão, mas este era diferente de outros Rei-Ursos-Anões. 

Uma lama negra podia ser vista espumando na boca, seu pelo tinha manchas roxas por todo o 

corpo. 

"Uma Besta das Sombras." 

Disse Bernardo, ofegando com a criatura. 

"Todos se preparem para a batalha!" 

Wilfred gritou. 
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Capítulo 22 - Besta das Sombras 
 

Olhei para Gary parado a minha direita. Seu corpo inteiro tremia de medo. Então, quando 

olhei à minha frente, pude ver que minha espada também estava se movendo. Eu não podia 

acreditar, eu estava tremendo. Foi essa a sensação de enfrentar uma criatura muito acima do 

seu nível? Por mais que eu odeie admitir, essa criatura está simplesmente fora de nossa liga e 

mesmo que minha mente estivesse pronta para lutar, meu corpo não se sentia da mesma 

maneira. 

Os três Cavaleiros estavam na frente, enquanto eu estava com Gary protegendo a carruagem 

atrás de nós. Os cavaleiros estavam completamente parados agarrando suas armas com força, 

esperando que a besta se movesse. Inesperadamente a besta mágica não moveu um único 

pêlo, ela ficou ali parada nos observando a todos cuidadosamente. Em seguida, moveu sua 

mão ligeiramente para cima e apontou para os cavaleiros com suas garras. 

"Nunca será capaz de vencer a sombra, logo tomaremos conta de toda a terra". Sua voz era 

profunda e quebradiça. 

"A besta pode falar!" Bernardo parecia que tinha acabado de pegar sua mulher f*dendo com 

outro homem, e não podia acreditar no que aconteceu. 

Isso foi uma surpresa para todos lá, a besta mágica muitas vezes não falava, havia muito 

poucos que tinham a inteligência. Criaturas como dragões e mais bestas humanóides seriam 

capazes, mas nunca uma fera como um urso. Talvez a sombra estivesse usando o urso como 

um receptáculo (médium). 

"Sua missão falhará e seus entes queridos morrerão." O urso havia dito isso enquanto olhava 

estranhamente para mim, em vez dos Cavaleiros que estavam diante dele. 

O urso das sombras saltou cerca de 4 metros no ar e foi para a floresta. Não havia nenhum 

vestígio dele. 

"Por que a Besta das Sombras nos deixou ir?" Perguntou Bernardo. 

"Acho que eles estavam apenas nos intimidando, eles querem sacudir o reino e nos cansar 

mentalmente." Delbert respondeu. 

Gary se aproximou de Wilfred. 

"Talvez ele soubesse que iria perder?" 

"Receio que não, se fosse um Rei-Urso-Anão normal, talvez pudéssemos eliminá-lo, mas uma 

mutação de Besta das Sombras é muito mais forte. Embora eu acredite que poderíamos vencê-

lo, teríamos saído com perdas em nosso lado. " 

Wilfred respondeu. Enquanto Gary engolia em seco com a ideia de lutar contra o urso. 

Bernardo se aproximou e sussurrou no ouvido de Wilfred. 

"Parecia saber da nossa missão, talvez haja um traidor na academia." 

Wilfred não respondeu, mas tinha uma expressão preocupada no rosto. 

Delbert entrou na conversa. 
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"Eles estavam nos observando desde que saímos da pousada, talvez o ataque aos Aventureiros 

fosse para nos fazer vir nessa direção. Não acho que nada disso seja uma coincidência. Eu 

sabia que o menino vermelho nos traria má sorte." 

Olhei para Delbert com um sorriso indiferente. 

"Eu pensei que você não acreditasse em mitos, ou você só escolheu acreditar neles quando lhe 

convém, você não é muito Cavaleiro." 

Delbert se apresentou novamente pronto para me ensinar outra lição, mas desta vez Wilfred o 

deteve a tempo. 

Wilfred olhou para mim e para Gary e viu que Gary estava coberto de sangue. 

"Vocês dois lutaram bem, fiquei surpreso pois a maioria das pessoas apenas congelaria se 

estivessem na mesma situação, mas você realmente conseguiu derrotar alguns Ursos-Anões. 

Estou orgulhoso de vocês dois." 

Delbert zombou 

"Eles são apenas criaturas de nível básico, quando eu tinha a idade deles, eu poderia ter feito 

melhor." 

Ao derrotar o Urso-Anão, recebi outra notificação do sistema. 

<Cristal de Nível Básico obtido (1)> 

<Você gostaria de absorver> 

<Sim> <Não> 

Isso foi uma surpresa para mim porque eu não via isso há algum tempo. Quando eu estava 

caçando feras na Floresta Negra, me preparando para a avaliação. Depois de obter três cristais 

daqueles lobos, parecia que parei de receber quaisquer notificação, não importando quantas 

vezes eu derrotasse bestas. Era o mesmo com o Macaco Furioso. Talvez seja a quantidade 

máxima de cristais que eu poderia obter de cada besta. 

Eu decidi guardar o cristal para depois e esconder isso de outras pessoas por enquanto. Eu 

ainda não sabia se esse sistema era algo que apenas eu possuía, ou algo que outros humanos 

também experimentaram, a única coisa que eu não queria fazer, era me tornar uma cobaia de 

humanos. 

Outro pensamento veio à minha mente sobre a Besta das Sombras. Por que parecia que estava 

olhando diretamente para mim? Poderia sentir algo dentro de mim ou tinha a ver com a 

missão em que os Cavaleiros estavam? 

Antes de partirmos, Wilfred veio até mim e Gary e nos disse para não contarmos a ninguém 

que tínhamos sido emboscados por uma Besta das Sombras. Ele não nos disse o motivo, mas 

nos fez fazer um juramento de não contar a ninguém. 

Depois disso, o grupo rapidamente não perdeu tempo e montou em seus cavalos e seguiu em 

direção a Cidade de Renny. O caminho foi tranquilo a partir daqui e não tivemos mais 

problemas. Algumas horas depois, os Cavaleiros nos disseram que finalmente havíamos 

chegado ao nosso destino. 
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Chegamos ao portão da Cidade de Renny, que era cercada por paredes de pedra com cerca de 

6 metros de altura. Havia muitos soldados e cavaleiros estacionados no exterior e na muralha. 

Foi muito impressionante para essa pequena cidade. Tinha o mesmo nível de proteção que 

quase qualquer outra cidade. 

"Por que tem tantos guardas?" Perguntei a Wilfred. 

"A Cidade de Renny é uma base importante para nós, devemos proteger o futuro de nosso 

reino e não permitir quaisquer dano a Cidade de Renny, nós não teríamos ninguém para nos 

proteger no futuro caso algo acontecesse com este lugar. Você poderia dizer que a cidade de 

Reny é mais importante do que todas as outras cidades dentro do Reino Alure." 

"Você não disse que estávamos longe da fronteira?" 

"Mesmo que a besta Sombra não apareça aqui, e talvez um ou dois errantes venham de 

tempos em tempos - o que não é a razão para os guardas. A razão para eles é a Guilda das 

Trevas". 

"A Guilda das Trevas?" 

Gary, que estava sentado ao meu lado, parecia interessado no assunto. 

"Eu ouvi falar da Guilda das Trevas. Eles são um grupo de pessoas que desejam ver a queda do 

Reino Alure, o líder costumava ser um membro do conselho da Academia Avrion até ser 

banido." 

Gary disse com um olhar presunçoso no rosto. Era infantil vê-lo agindo dessa maneira. Como 

se houvesse uma competição acontecendo entre nós dois. " 

"Por que ele foi banido?" Eu perguntei. 

"Relaxem jovens, vocês aprenderão tudo sobre isso em seus estudos, olhem para a frente 

nesta cidade, pois vocês passarão os próximos dez anos de suas vidas aqui, estudando tudo 

sobre como se tornar um Cavaleiro." 
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Capítulo 23 - 10 anos depois 
 

A Escola Renny era realmente impressionante. Pode-se dizer que muito dinheiro e esforço 

foram investidos na escola ao construí-la. Embora não fosse tão grande e grandiosa em estilo 

como a Academia Roland, ela tinha seu próprio charme. Tinha as melhores instalações para o 

aprendizado e boas acomodações para seus alunos. 

A cidade em si também era ótima, cheia de vida e alegria e com uma grande população para 

seu tamanho. Isso se deve ao fato de que era extremamente seguro viver na cidade de Renny 

devido a todos os guardas. Outras cidades teriam que se preocupar com um ataque de uma 

besta mágica ou da Guilda das Trevas. 

Infelizmente, mesmo com todas essas coisas, minha vida tem sido um inferno aqui nos últimos 

dez anos. Depois que os Cavaleiros nos deixaram na Cidade de Renny, todo o reino entrou em 

Alerta Amarelo. 

Isso significava estar preparado para a guerra a qualquer momento. Suponho que isso foi 

devido à Besta das Sombras que conhecemos. Felizmente, nada aconteceu no reino nos 

últimos dez anos. Nenhum ataque das Bestas das Sombras, nenhum ataque da Guilda das 

Trevas, nada. 

Por causa do Alerta Amarelo, os alunos deveriam ser vigiados o tempo todo. Tínhamos um 

toque de recolher e não tínhamos permissão para deixar a cidade, a menos que recebêssemos 

uma permissão especial. Eu originalmente queria ir para os locais próximos e obter alguns 

cristais, mas o plano foi encerrado rapidamente. 

Recebi um tutor pessoal que também atuava como meu guarda em todos os momentos, 

dormindo, comendo, ele estava comigo o tempo todo, exceto quando ia ao banheiro. Achei 

que todos os alunos da escola tinham a mesma coisa, mas ao falar com Gary, ele confirmou 

que apenas alguns alunos selecionados tinham isso. 

Já era ruim o suficiente que eu fosse criticado na escola por ter cabelo ruivo, mas ainda mais 

agora que eu estava recebendo um tratamento especial acima disso. Em todos esses dez anos, 

a única pessoa com quem pude falar foi Gary, que felizmente me tratou da mesma maneira. 

Mas nem tudo foi ruim. Aprendi várias coisas enquanto frequentava a escola que responderam 

a muitas das minhas duvidas. 

Primeiro, embora a maioria dos Cavaleiros não tivesse habilidade mágica, eles eram capazes 

de treinar algo chamado Ki. O Ki permitiria a você aprimorar seu corpo, controlar seus sentidos 

ao máximo e realizar proezas que pareciam impossíveis para um ser humano. 

Na verdade, alguns mestres de Ki foram até mesmo capazes de retardar o processo de 

envelhecimento, permitindo que a raça humana vivesse centenas de anos. Embora se o corpo 

de uma criança praticasse o Ki, isso acabaria danificando seus órgãos internos. Aos quinze 

anos, seus corpos seriam capazes de lidar com o estresse do Ki. 

Tínhamos aprendido a teoria por trás disso pra quando formos para a Academia Avrion. 

A coisa mais interessante que aprendi na escola foram sobre os cristais de Besta. A raça 

humana sabia sobre cristais de besta, ao contrário do que eu pensava. Na verdade, ele 

desempenhou um papel importante na sociedade humana. 

http://www.vulcannovel.com.br/


Veja mais em: www.vulcannovel.com.br 

Tradutor: Metal_Oppa | Revisor: Yokobataki 
 

 
73 

Cristais de besta seriam usados para forjar armaduras e armas para os Cavaleiros. Enquanto os 

magos os usariam para encantamentos, alquimia e cajados mágicos. Ele também tinha muitos 

outros usos na tecnologia atual. 

Os próprios cristais vinham de uma besta mágica e teriam que ser extraídos manualmente uma 

vez que uma besta fosse derrotada. O cristal também tinha seu próprio sistema de 

classificação por níveis, que correspondia ao sistema de classificação das bestas. Quanto mais 

alto o nível da besta, mais alto o nível do cristal que seria extraído, o que permitiria a 

fabricação de armas mais fortes e melhores. 

A última coisa que eu tinha aprendido, mas ainda tenho muitas dúvidas, foi sobre meu 

passado. Na verdade, eles ensinaram sobre o Dragão Vermelho Sen, mas apenas como uma 

lenda para se conectar ao seu Ser Divino. Diz-se que fui derrotado por este Ser Divino e que, ao 

usar todo o seu poder, tinha sido forçado a ir para o descanso eterno. Embora o Ser Divino não 

existisse mais na forma humana, ele ainda dava ordens a toda a terra que todos devem seguir. 

Era como se toda a terra fosse algum tipo de culto religioso a este Ser Divino. Foi também por 

isso que a Guilda das Trevas foi criada em primeiro lugar. Um dos anciãos recusou uma ordem 

do Ser Divino e foi banido por quebrar as regras. Desde então, ele guardou rancor e desejou 

destruir o reino. 

Se eu quisesse saber mais sobre meu passado e o que aconteceu, eu teria que ir encontrar 

esse Ser Divino pessoalmente. O problema era que apenas membros de alto escalão eram 

capazes de falar com o Ser Divino. Pensei em entrar furtivamente no local para obter 

respostas, mas me deparei com problemas imediatamente. 

O Ser Divino estava localizado na Academia Roland, que ficava longe de onde estávamos. Isso 

se eu fosse capaz de escapar de meu guarda-costas em primeiro lugar. Tentei despista-lo 

algumas vezes, mas não tive sucesso nisso. 

Eu tinha aprendido bastante na escola, mas estes eram os pontos principais nos quais eu tinha 

decidido me concentrar. Agora, aos quinze anos de idade, consegui finalmente me formar e 

sair deste inferno. 

O reino havia declarado que não estávamos mais em Alerta Amarelo. Acho que eles decidiram 

isso depois de nada ter acontecido nos últimos dez anos. Isso significava que quando eu 

chegasse à Academia Avrion, eu teria muito mais liberdade. 

Arrumei meus pertences do meu dormitório na escola, estávamos todos nós reunidos na 

frente do prédio da escola hoje, onde alguns Cavaleiros nos pegariam e nos escoltariam até a 

Academia Avrion. 

Em frente ao prédio da escola havia cerca de cinquenta alunos. O número era muito menor do 

que quando cheguei aqui pela primeira vez. Quando cheguei aqui, havia cerca de cem. Muita 

gente desistiu porque era muito difícil não estar com a família. 

Eu vi Gary e subi para encontrá-lo. Esperamos juntos e conversamos um pouco sobre os testes 

que estavam por vir na Academia Avrion e o que mais esperávamos. Enquanto conversávamos, 

nós dois fomos interrompidos por um rosto familiar. 

"Já faz algum tempo, vocês dois" 

Disse Wilfred. 
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Capítulo 24 – Presas Afiadas 
 

Eu sempre gostei de Wilfred. Ele me lembrava muito meu pai. 

Ele também tinha essa calma sobre ele que te fazia pensar, desde que você confiasse nele, 

tudo daria certo. Sua aparência também não havia mudado nesses dez anos, eu não conseguia 

adivinhar qual deveria ser sua verdadeira idade. 

Pensando em meu pai, eu comecei a refletir profundamente. Fazia dez anos que não o via e 

não sabia como ele estava. 

Como se Wilfred pudesse ler minha mente, ele colocou a mão no meu ombro. 

"A condição de seu pai não piorou. Sua mãe está cuidando bem dele, fiz questão de checar 

com um dos Cavaleiros antes de vir aqui." 

Eu comecei a sorrir 

"Obrigado" 

"Como você nos reconheceu? Não mudamos muito nesses dez anos?" Gary perguntou. 

"O garoto loiro e o ruivo que lutaram contra os Ursos-Anões, como eu poderia esquecer algo 

assim. Não sou tão velho ainda." 

"Quantos anos você tem?" Gary começou a olhar Wilfred de cima a baixo, vendo que sua 

aparência não mudava há dez anos. 

"Isso é segredo, meu amigo." 

Nós três começamos a rir alto. Vendo essa cena, os outros alunos ao nosso redor começaram a 

sussurrar uns para os outros. 

"Não é o mestre Wilfred?" 

"Como eles estão se dando tão bem com ele?" 

"Eles devem ser de uma família poderosa" 

Wilfred, ouvindo os alunos ao nosso redor conversarem, decidiu se despedir rapidamente e 

nos deixar em paz. 

Adiante veio um cara que não parecia muito mais velho do que nós, mas tinha um corpo 

grande e poderoso, e estava carregando a Crista de Avrion. Ele segurava uma folha de papel na 

mão. 

"Para os futuros alunos da Academia Avrion, sou o Mestre Cavaleiro Lancy. Você deve 

obedecer aos meus comandos em todos os momentos, a menos que alguém de nível superior 

intervenha. É hora de seguirmos em direção à ‘Academia Avrion’. A jornada levará cerca de 

sete dias." 

Atrás dele, cinco carruagens apareceram, cada carruagem podia acomodar cerca de dez 

alunos. Os alunos embarcaram nas carruagens enquanto os Cavaleiros viajavam a cavalo. Havia 
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seis Cavaleiros no total, incluindo mestre Wilfred. O Mestre Cavaleiro era o segundo oficial de 

mais alta patente ali, enquanto os outros Cavaleiros eram escudeiros regulares designados 

para defender cada carruagem. 

Assim que todos estavam prontos. As carruagens e cavalos partiram em direção à Academia 

Avrion. Eu estava animado por finalmente estar deixando este lugar e feliz em saber que a 

viagem levaria sete dias. Isso significa que terei a chance de ganhar mais alguns cristais. 

Eu já havia absorvido o cristal do Urso-Anão e meus pontos atuais estavam em 42. Ainda me 

lembro da sensação de ter absorvido o cristal. Isso fez meu corpo todo formigar e 

imediatamente me senti mais forte. Era uma sensação viciante como uma droga. 

Havíamos viajado por várias horas, o sol já havia se posto. Decidimos acampar ao lado do 

caminho perto de uma floresta. Estávamos bem ao ar livre, mas os Cavaleiros disseram para 

não se preocupar muito, pois não havia muitos animais de alto nível na área e eles se 

revezavam para manter a guarda. 

Cada aluno recebeu um saco de dormir e dividiu uma barraca com um companheiro. Eu me 

juntei a Gary e dividimos uma barraca juntos. 

No meio da noite, quando todos estavam dormindo, era hora de eu ir caçar. Eu ativei minha 

habilidade de Olhos do Dragão para ter certeza de que o guarda estava patrulhando uma área 

diferente. Com meus Olhos do Dragão, era fácil evitar ser visto. 

Entrei na floresta e comecei a olhar ao redor para ver se havia alguma besta mágica que eu 

pudesse derrotar. Com minha habilidade de Olhos do Dragão, eu detectei que havia algumas 

bestas de nível básico na área. 

‘Que sorte’ – pensei comigo mesmo. 

Essa era uma boa chance de tentar pegar alguns cristais. Fui em direção ao primeiro alvo que 

estava se aproximando de mim por conta própria. Eu não queria arriscar nada e queria ver que 

tipo de besta mágica era. 

Escondido atrás de um arbusto, olhei mais de perto a criatura. Era um Javali Raivoso. Uma 

criatura poderosa que poderia usar seus dois grandes dentes da frente para morder e perfurar 

suas presas. Embora não seja tão rápido quanto os lobos ou ágil como os ursos-anões. 

Saí do mato e fiz o javali me notar. O javali olhou para mim. Ele começou a roçar o pé no chão, 

preparando-se para atacar. 

Quando o javali começou a avançar em minha direção, no último momento antes que pudesse 

me alcançar, pulei no ar e caí em cima de suas costas. Eu rapidamente apunhalei o javali atrás 

de sua cabeça fazendo a besta cair no chão. 

Tive azar, pois a notificação não apareceu desta vez. Decidi usar minha lâmina para abrir o 

interior do javali para ver se ainda conseguia pegar o cristal assim. 

Para minha surpresa, o cristal estava dentro do javali. Segurei o cristal em minha mão e tentei 

absorvê-lo. Alguns momentos depois e nada. O cristal ainda estava lá na minha mão. Será que 

só consegui absorver cristais obtidos pelo sistema? 

Continuei a me aventurar na floresta, tomando cuidado para não me afastar muito do 

acampamento. Depois de derrotar mais dois Javalis Raivosos, uma mensagem apareceu. 
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<Cristal de Nível Básico obtido (1)> 

<Você gostaria de absorver> 

<Sim> <Não> 

Por enquanto, guardei o cristal para usa-los depois. Tive uma ideia que queria testar. Comecei 

a usar minha espada para esfolar o javali em busca do cristal novamente. Desta vez, nenhum 

cristal foi encontrado. 

Parecia que o cristal obtido do sistema aleatoriamente poderia ser absorvido. Enquanto que se 

o sistema não obtivesse o cristal, o cristal ainda permanecia dentro da besta mágica. 

Enquanto eu estava distraído pensando sobre esse pensamento. Eu ouvi um bufo 

incrivelmente alto vindo de trás de mim. Eu me virei para ver um Javali Raivoso do tamanho de 

um cavalo. 

Era um Javali Raivoso de Nível Intermediário. 

  

http://www.vulcannovel.com.br/


Veja mais em: www.vulcannovel.com.br 

Tradutor: Metal_Oppa | Revisor: Yokobataki 
 

 
77 

Capítulo 25 - Meu Familiar 
 

Se houvesse uma besta de nível básico na área, sempre haveria uma boa chance de uma besta 

intermediária também. Isso foi devido a como a evolução funcionou entre as Bestas 

Mágicas. Bestas mágicas iriam caçar outra besta, uma vez derrotadas, comeriam o cristal 

mágico dentro da besta. Uma vez que a besta tivesse comido cristais suficientes, ela evoluiria 

para o próximo nível. 

Ao caçar o grupo de Javalis Raivosos, eu deveria saber que haveria uma chance de que uma 

besta de nível superior estivesse por perto. 

Fiquei parado o mais humanamente possível, sem mexer um fio de cabelo no meu corpo, 

esperando o javali se mover. Quando o javali avançou contra mim, consegui desviar-me no 

último segundo, com o javali me errando pela distância de um fio de cabelo. 

Eu achei muito ruim fazer isso assim. Se eu tentasse fazer a mesma coisa novamente, poderia 

me machucar seriamente. Mudei para a minha ‘forma bestial’, colocando a espada na boca e 

agachando-me de quatro como um tigre. Quando a besta atacou de novo, desta vez fiz o 

mesmo voltando em sua direção. A besta usou suas presas para tentar me morder, eu pulei 

para uma árvore próxima e agarrei-me a ela com tanta força que meus dedos cavaram a uma 

polegada de profundidade na árvore. 

Minha força melhorou muito depois de absorver os cristais. Eu não era a mesma pessoa de dez 

anos atrás. 

O javali olhou para mim, vendo que eu estava parado acima da árvore. Ele não podia escalar 

ou voar, então fez a única coisa que podia fazer. Ele usou todo o seu peso e força para 

começar a bater nas árvores. 

A força do javali era impressionante, pois derrubava as árvores uma a uma. Enquanto as 

árvores caíam, eu passava rapidamente para a outra próxima. Pulando de árvore em árvore. 

Eu estava começando a me cansar da perseguição e sabia que precisava fazer algo mais cedo 

ou mais tarde, caso contrário, ficaria sem resistência e sem força para atacar. 

Enquanto o javali continuava a me perseguir pela floresta, me deparei com uma árvore que 

tinha o dobro do tamanho das outras. Eu pulei para a árvore com o javali atrás de mim. Desta 

vez, a força do javali não foi suficiente para derrubar a árvore com um golpe. Ele bateu com a 

cabeça na árvore, fazendo com que ela se inclinasse ligeiramente, mas não caísse. 

O javali ficou ligeiramente atordoado com o impacto. Eu sabia que essa era minha 

chance. Desci a árvore o mais rápido que pude. Eu precisava atacar antes que o javali 

acordasse. Usando o impulso de descer correndo pela árvore, pulei no ar. com a lâmina 

firmemente presa em minha boca, consegui alcançar a ponta da cabeça do javali. O ímpeto 

continuou me movendo para frente até que cortou da cabeça ao fim da cauda em um 

movimento suave. O sangue começou a jorrar do grande corte em seu corpo, momentos 

depois desabando no chão. 

Levei alguns momentos para recuperar meu fôlego. Foi muito mais difícil do que eu pensava. 

Foi mais difícil para mim porque, o que quer que acontecesse, eu não poderia me machucar. 
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Se eu fosse ferido durante a caça e voltasse ao acampamento, seria difícil explicar a causa de 

meus ferimentos. 

Eu estava bastante confiante em derrotar uma fera de Nível Intermediário desde que fiz isso 

quando era criança. Desta vez eu estava muito mais forte do que naquela época, mas o que 

tornava mais difícil era tentar não ser atingido. 

Tirei a lâmina da boca e comecei a pensar. A ‘forma bestial’ era ótima para atacar, me permitia 

me mover mais rápido e me tornava mais ágil. Embora tenha me ajudado a ganhar velocidade, 

a força por trás do golpe foi mais fraca do que usar minhas mãos. Me fazendo confiar no 

impulso para conseguir potência nos ataques. 

A ‘forma bestial’ também sacrificou a defesa. Se estivesse lutando com um humano, eu 

precisaria usar a espada para bloquear os ataques ao invés de me esquivar. No caso de uma 

besta grande como essa, não adiantava bloquear, pois eu teria apenas sido rebatido pela força 

bruta dos golpes. Contra uma criatura ágil ou um humano, eu precisaria descobrir como 

bloquear e contra-atacar. 

Se houvesse alguma maneira de combinar as duas técnicas, isso me ajudaria muito no futuro. 

Fiquei um pouco chateado porque o sistema não apareceu com uma mensagem, o que 

significava que eu não tinha obtido o cristal. Portanto, decidi ir até a besta e recuperar o 

cristal. Coloquei o cristal em uma bolsa em volta da minha cintura. Mesmo se eu não pudesse 

absorver o cristal, ainda seria capaz de usá-lo para criar uma armadura ou arma. Na pior das 

hipóteses, poderia vendê-lo para ganhar algum dinheiro. 

Com isso, decidi que já tive emoção o suficiente para um dia e voltei para o 

acampamento. Usei minha habilidade de Olhos do Dragão para escolher o momento certo 

quando o guarda não estava em patrulha e voltei para minha barraca. 

Gary ainda estava dormindo, roncando. Felizmente, mesmo que a barraca estivesse pegando 

fogo, não acho que isso o acordaria. 

Lutei para dormir quando comecei a pensar sobre os pontos ganhos com os cristais. O que 

aconteceria quando eu alcançasse cem pontos? 

O melhor palpite que eu poderia ter foi que ao atingir cem pontos com os cristais de nível 

básico, eu seria capaz de começar a absorver os cristais do nível intermediário, mas não havia 

como testar minha teoria. 

Ou será que havia? 

Ao pensar de novo nisso, lembrei que havia outra coisa que eu tinha que também poderia 

absorver cristais. O Filhote de Lobo Negro que capturei há um tempo. Em todo esse tempo, 

quase me esqueci disso. 

Concentrei minha mente e uma imagem do filhote de lobo começou a aparecer. Em dez anos, 

não parecia ter aumentado de tamanho. Talvez crescesse novamente quando eu começasse a 

alimentá-lo com mais cristais? 

Comecei a sorrir pensando o quanto eu era um gênio. Isso foi ótimo, eu continuaria caçando 

na floresta nos próximos dias. Quaisquer cristais que eu obtivesse agora, eu alimentaria o 

lobo. Uma vez que atingisse cem pontos, eu seria capaz de concluir meu experimento. 
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Já que vou usar mais o filhote de lobo, talvez deva dar um nome a ele. 

<Você gostaria de nomear o Filhote de Lobo Negro? 

<Sim> <Não> 

Como de costume, assim que comecei a pensar sobre isso, o sistema respondeu com uma 

mensagem. 

<Como você gostaria de nomear seu Familiar?> 

O pelo preto do lobo me lembrou de um dragão de quem eu costumava ser um bom 

amigo. Ele também tinha escamas pretas da mesma cor do lobo. Acho que ele ficaria feliz com 

esse nome. 

<Você nomeou seu animal de estimação - Noir> 
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Capítulo 26 – A Gênia, Slyvia 
Assim que o sol começou a nascer, o Mestre Cavaleiro Lancy acordava todos batendo em duas 

panelas uma na outra. O zumbido nos meus ouvidos era horrível. Gary, por outro lado, ainda 

dormia como um bêbado. Eu o chutei no estômago para que ele finalmente acordasse e 

parasse de roncar. 

Os alunos foram obrigados a recolher tudo, a fogueira, as tendas e os mantimentos de nossa 

jornada, de volta às carruagens. Trinta minutos depois e estávamos a caminho novamente. 

Alguns alunos na carruagem reclamaram de toda a situação. 

"A Academia Avrion não tem um Artefato de Teletransporte? Não vejo necessidade de viajar 

para lá de carruagem." 

"Sim, a Academia Roland tem um, e aparentemente Avrion foi feito para ficar no mesmo nível 

de Roland, mas eles não podem pagar um Artefato de Teletransporte?" 

Uma menina sentada na parte de trás da carruagem começou a ficar inquieta. Pois ela estava 

ficando irritada com o que os dois estudantes estavam dizendo. 

Até que finalmente ela não aguentou mais e se levantou. 

"Vocês dois não aprenderam nada? A Academia Avrion está posicionada nas linhas de frente 

do campo de batalha com a Praga das Sombras. O que aconteceria se a guerra estourasse e 

nós perdêssemos Avrion?" 

Os dois estudantes olharam para ela com uma expressão em branco no rosto, não entendendo 

o que ela estava tentando dizer. 

"Significaria que nosso inimigo teria acesso aos convenientes teletransportadores. Permitindo 

que eles se movessem para qualquer lugar do reino." 

Ela se sentou em sua cadeira e começou a resmungar para si mesma. 

Eu reconheci bem a garota, seu nome era Slyvia Heart. Ela tinha longos cabelos prateados que 

chegavam à cintura. Com rosto simétrico e corpo de que se orgulhar. Pelos padrões humanos, 

acho que ela seria considerada uma beleza. 

Essa não foi a razão pela qual eu a reconheci. Na Escola Renny a cada semestre eles postariam 

os resultados do nosso teste de conhecimento. Sempre, sem falta, seu nome estaria no topo 

da lista. Não creio que haja um único aluno que não a tenha reconhecido. 

Poucas horas depois, a carruagem parou novamente. Sinalizando o local onde montaríamos 

acampamento esta noite. Desta vez, felizmente, paramos em um castelo abandonado para 

usar como base. 

Fomos ao salão do castelo e decidimos passar a noite aqui. Cada carruagem formava seu 

próprio grupo separado de pessoas, que tinha um Cavaleiro como líder. 

Quando entramos no salão, os alunos olharam com curiosidade para dentro. O castelo estava 

em ruínas com pedaços de pedra quebrados por toda parte e brechas em vários lugares 

diferentes. 

"O que aconteceu aqui?" Gary disse em voz alta. 
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O Cavaleiro que estava conosco começou a explicar. 

"Este é o resultado de uma de nossas guerras com o Reino de Gala, ainda estaríamos em 

guerra hoje se não fosse pela Praga das Sombras." 

"O que isso significa?" 

Gary perguntou. 

Slyvia não se conteve e teve que explicar. 

"Os reinos ao redor assinaram uma trégua, uma vez que descobrimos a natureza da Praga das 

Sombras. Embora temporariamente, concordamos em nos unir contra nosso inimigo comum." 

Os alunos estavam cansados e felizes, pois eles não estavam acampando do lado de fora após 

tanto tempo, então a conversa entre nós caiu rapidamente em silêncio e fomos descansar um 

pouco durante a noite. 

Desta vez, o serviço de guarda foi colocado no topo de uma das torres do castelo, permitindo 

que o guarda tivesse um campo de visão maior. Avisando-nos de quaisquer inimigos próximos. 

Não havia necessidade de usar Olhos do Dragão esta noite. Usei uma lacuna próxima na 

parede e comecei a sair por ela. Uma vez fora, eu iria para uma floresta próxima para caçar 

Feras. Quando estava saindo de uma das brechas, senti alguém puxando minha manga. 

"Aonde você vai a essa hora da noite?" 

Slyvia estava segurando a manga do meu braço. 

"Para caçar bestas" Não vi necessidade de manter isso em segredo. Era minha escolha o que 

eu queria fazer. Posso ser um aluno da ‘Academia Avrion’, mas isso só em nome, no final de 

tudo, eu pertenço a mim mesmo. 

"Você está louco! Você pode ser capaz de derrotar a besta de nível básico, mas o que você 

faria se desse de frente com uma com o Nível Intermediário, os Cavaleiros não podem salvá-lo 

nessa situação." Os olhos de Sylvia estavam arregalados de choque. 

"Não se preocupe, eu já derrotei alguns." Com isso, girei meu corpo fazendo com que Slyvia 

perdesse o controle e minha manga estivesse livre. Eu rapidamente corri na direção do bosque 

mais próximo. 

Ao entrar na floresta, descobri que ainda estávamos no território de alguns Javalis Raivosos. 

Convoquei meu Familiar e Noir saiu. Ele ainda era do mesmo tamanho de antes, um pequeno 

filhote de lobo comum. 

Fiquei feliz por ainda estarmos no território dos Javalis Raivosos, pois pensei que eles se 

tornariam um grande adversário para Noir, já que os lobos se concentravam na velocidade, 

que era o ponto fraco do javali. 

Encontramos um Javali Raivoso sozinho. Ordenei a Noir que atacasse o Javali Raivoso, eu 

estava com a mão no punho da espada, pronto para ajudar se algo desse errado. 

O javali tinha o dobro do tamanho de Noir, mas no final isso não importava, pois Noir era 

rápido demais para ele. Noir mordeu as pernas do javali algumas vezes para desacelerá-lo 

ainda mais e acabou acabando com a sua vida com uma mordida em seu pescoço. 
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<Cristal de Nível Básico obtido (1)> 

<Você gostaria de absorver> 

<Sim> <Não> 

A mensagem apareceu e comecei a sorrir. Essa era uma ótima notícia, pois significava que eu 

não precisava matar a besta para obter um cristal. A morte que Noir fazia também contaria 

como minha. 

Esta foi uma das razões pelas quais eu queria que o Noir lutasse em vez de mim. Eu precisava 

obter mais conhecimento de como o sistema funcionava. 

Eu alimentei Noir com o cristal e ele ganhou mais 8 pontos, levando seu total para treze. 

Continuamos caçando na floresta juntos, focando apenas Javalis Raivosos que estavam 

sozinhos. Eu queria ver se o cristal tinha melhorado a força de Noir como a minha. 

Com cada cristal que Noir tinha absorvido, tornou-se mais fácil para ele lutar contra os Javalis 

Raivosos. Depois de um tempo, parecia que os Javalis Raivosos pararam de soltar cristais como 

os lobos e os macacos fizeram na Floresta Negra. 

Os pontos de Noir estavam agora em um total de 32. Com meu experimento provado um 

sucesso e não ganhando mais nada matando os javalis, voltamos ao acampamento. 

  

  

  

http://www.vulcannovel.com.br/


Veja mais em: www.vulcannovel.com.br 

Tradutor: Metal_Oppa | Revisor: Yokobataki 
 

 
83 

Capítulo 27 – Evolução 
 

Antes de chegar de volta ao castelo, afastei Noir, embora fosse comum que alguns tivessem 

bestas mágicas como familiares, isso acontecia apenas entre os magos. Os Cavaleiros não 

tinham a habilidade de domar bestas mágicas. 

Depois de me esgueirar de volta para o castelo, me deitei para descansar um pouco. Fiquei 

surpreso por Slyvia não ter mencionado ao guarda sobre meu desaparecimento. Eu acho que 

os humanos só se preocupam com eles mesmos, então se isso não a afetasse, ela não daria a 

mínima para isso. 

Como sempre, o som de duas panelas batendo juntas nos acordou. Continuamos nossa 

jornada à frente na carruagem, só que desta vez eu estava recebendo olhares frequentes de 

alguém que viajava conosco. 

"Ei, sou só eu, ou Slyvia está olhando muito para você." 

Gary perguntou. 

"Não é normal que as pessoas me encarem?" 

Eu já estava acostumado a ser encarado por causa do meu cabelo ruivo. 

"Sim, mas você não é o único, ela estava até olhando para você quando estávamos fazendo as 

malas." 

Encolhi os ombros com a resposta de Gary, pois não me importei. Provavelmente ela estava 

olhando para mim por causa do que aconteceu ontem à noite. A razão pela qual Gary 

mencionou algo como isso foi porque eu não era a única pessoa ruiva nesta viagem. 

Quando cheguei à Cidade de Renny, havia outras quatro pessoas ruivas. Cada um deles 

recebeu um tutor particular e um guarda especial igual a mim. Talvez o reino também 

acreditasse na maldição e quisesse nos controlar. 

Quando a noite começou a chegar pela terceira vez desde que saímos, montamos 

acampamento novamente. Desta vez as condições não eram favoráveis, pois estávamos 

cercados por um pântano. O grupo se mudou para uma colina próxima, o que permitiu que 

pudéssemos observar o pântano inteiro. Muitos dos estudantes reclamaram das condições, 

pois o cheiro era ruim e suas roupas estavam sujas. 

Eles pareciam ser uma divisão no grupo, já que os que mais reclamavam vinham de famílias 

nobres, enquanto os outros estavam acostumados com essas condições e tinham experiência, 

trabalhando em fazendas e tudo. 

Eu estava feliz que o terreno havia mudado um pouco, isso significava que havia mais chances 

de haver uma variedade de criaturas diferentes. Eu já tinha conseguido tudo o que podia dos 

Javalis Raivosos. 

Quando o sol se pôs e a lua se levantou, saí para caçar. Desta vez percebi Slyvia me olhando 

antes de sair de novo, decidi ignorar e continuar em frente, ela não mencionou nada da última 

vez, então não achei que ela faria dessa vez também. 
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Ao entrar no pântano convoquei Noir e começamos a caçar. Com nós dois caçando, 

conseguimos reunir cristais duas vezes mais rápido. Encontramos muitas bestas mágicas 

diferentes, como o Verme Espinhoso. 

O Verme Espinhoso era do mesmo tamanho de um humano, mas não possuía membros para 

se mover. Tinha dentes afiados como navalhas no interior da boca, que usava para engolir as 

vítimas inteiras e depois moê-las. 

Embora o Verme Espinhoso fosse poderoso, ele só seria perigoso se conseguisse pegar 

você. Com os Olhos do Dragão ativados e minha velocidade acima da média, os vermes não 

tiveram chance alguma. 

Nós encontramos um ninho de Vespas Felpudas, mas eu rapidamente percebi que havia uma 

besta intermediária dentro e decidi não enfrentá-la. O problema não era com a besta ser 

poderosa, mas simplesmente havia muitas bestas no ninho. 

A caça de hoje no pântano foi uma sorte grande, parecia ser um terreno fértil para uma 

variedade de criaturas diferentes. Fiquei tão empolgado com os cristais que estávamos 

obtendo que perdi a noção do tempo. O sol só levaria mais ou menos uma hora para nascer. 

Antes de voltar, decidi alimentar Noir com todos os cristais que obtivemos hoje. Enquanto 

alimentava Noir, ficava cada vez mais animado ao ver os números aumentarem. 36... 48... 69... 

82... 94... e finalmente 100. 

Assim que Noir atingiu o limite de pontos, uma janela de mensagem apareceu. 

<Familiar Noir atingiu a quantidade máxima de pontos> 

<Você gostaria de evoluir Noir para uma besta intermediária?> 

<Sim> <Não> 

Embora eu estivesse meio que esperando que esse fosse o resultado, ao mesmo tempo fiquei 

surpreso. Eu imediatamente selecionei sim para ver o que aconteceria. 

<Selecione evolução> 

Meu queixo quase se deslocou de tanto que abriu, fiquei tão chocado que nunca aprendemos 

nada disso na escola. A besta mágica tinha diferentes ramos de evolução. Se não fosse pelo 

sistema, a própria besta escolheria uma evolução, ou talvez o ambiente afetaria para oque 

uma besta evoluiria. 

Para mim, sempre fui um dragão. Não houve um passo de evolução para nós, estávamos no 

topo da cadeia alimentar desde o momento em que nascemos. Não podíamos evoluir. 

A mensagem deu duas opções de ramificação. 

  

<Opção A> 

Lobo com chifres 

Um lobo com um chifre preto na testa. Embora não seja forte fisicamente, sua principal força 

se concentra na velocidade. O lobo também tem uma leve imunidade aos efeitos 

elementares. 
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<Opção B> 

Lobo Negro 

Um lobo grande pode crescer até 8 metros de altura. Suas principais características são a 

força bruta de suas garras. Também pode ser usado como montaria. Pequena capacidade 

mágica elementar. 

 

Parecia que a opção B era o mesmo tipo de lobo que enfrentei na floresta com Gary. A opção 

de montaria foi muito tentadora para mim. Ter um lobo que era muito mais rápido que um 

cavalo e significava que se eu quisesse viajar para fora de Avrion rapidamente, eu poderia. 

Além disso, tenho certeza de que seria capaz de caçar muitas feras, mesmo de um nível 

superior. 

Embora a opção A parecesse um pouco mais fraca do que a opção B, isso significava que teria 

mais chances do lobo possuir uma evolução mais forte no futuro. Não havia muitas bestas que 

lançavam ataques elementais de níveis inferiores. 

No final, decidi escolher a opção A, o fato de o Lobo Negro ser tão grande, foi o maior 

desestímulo. Eu queria ser discreto e com uma criatura desse tamanho, todos estariam 

prestando atenção em mim. 

Fui em frente e selecionei a opção A, de repente Noir desapareceu e voltou à minha 

mente. Tentei convocar Noir novamente quando uma mensagem de erro apareceu. 

<Noir está no meio da evolução, uma mensagem será recebida assim que a evolução for 

concluída> 

Sem nenhuma maneira de acelerar o processo, eu só teria que esperar. O sol estava 

começando a nascer, o que significava que todos iriam acordar em breve. Eu rapidamente corri 

de volta para o acampamento o mais rápido que pude. 
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Capítulo 28 - Os Três Grandes 
 

O sol estava nascendo rapidamente, eu precisava voltar correndo para o acampamento antes 

que alguém percebesse que eu havia sumido. Corri pelo pântano o mais rápido que pude. 

Usar a habilidade dos Olhos do Dragão me permitiu escolher o melhor caminho e ter uma boa 

orientação para fazer minha viagem de volta mais rapidamente. 

Cheguei ao acampamento e consegui entrar furtivamente em minha barraca pouco antes do 

sol nascer. Eu não sabia quanto tempo me restava. Fui fechar meus olhos e alguns segundos 

depois. 

*Bang * Bang * 

"Levantem-se e cantem, seus galos preguiçosos, hora de começar a andar!" Lancy gritou. 

Minhas pálpebras pareciam feitas de chumbo, bolsas começaram a aparecer sob meus 

olhos. Só consegui fechar os olhos por alguns segundos antes de ouvir o barulho. Além disso, 

estive caçando a noite toda. Simplesmente não tinha mais energia para fazer nada. 

Gary acordou esticando os braços como se tivesse acabado de dormir o melhor sono de sua 

vida. Por algum motivo, essa cena realmente me irritou. 

"Woah o que aconteceu com você, você viu um fantasma ou algo assim?" 

Gary não pôde deixar de olhar meus olhos vermelhos. 

"Eu não consegui dormir noite passada." 

O grupo empacotou seus pertences e continuou a viajar pelo pântano. O pântano tinha um 

caminho que era feito principalmente de terra e cascalho, mas era incrivelmente estreito. Era 

suficientemente grande para caber as carruagens. Enquanto cada lado estava coberto de água 

do pântano. 

Enquanto andava na carruagem, continuei balançando a cabeça, acordando e caindo no 

sono. Não foi exatamente a viagem mais agradável, pois a estrada estava cheia de obstáculos. 

O caminho tornou-se bastante suave por um curto período, então consegui adormecer um 

pouco. 

De repente, Lancy começou a gritar em voz alta. 

"Preparem-se para a batalha, estamos sob ataque!" 

Todos rapidamente deixaram a carruagem e se dirigiram para o pântano. O grupo formou um 

círculo em volta da carruagem. Felizmente, o pântano não era muito profundo. A água 

lamacenta subia até nossas botas. Ainda assim, diminuiria nossos movimentos e daria 

vantagem aos nossos inimigos. 

Olhando ao meu redor, pude ver a miríade de emoções diferentes no rosto de todos. Alguns 

alunos estavam assustados, tremendo, provavelmente nunca lutaram contra uma besta 

mágica antes. Enquanto outros estavam animados e prontos para provar seu valor na frente 

dos outros Cavaleiros e Wilfred. 
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Wilfred, por outro lado, estava calmo e voltou para o meio do círculo defensivo como se para 

ficar de olho em todos. Eu, bem, eu estava cansado, fiquei acordado a noite toda lutando 

contra criaturas até não poder mais contar. Foi uma luta manter os olhos abertos. 

Eu havia ativado minha habilidade de Olhos do Dragão e as criaturas ao nosso redor eram de 

nível básico, então eu sabia que não precisava me preocupar. Guardei minha espada e comecei 

a voltar para a carruagem. 

Não valeu a pena perder meu tempo para lidar com isso. 

"O que você está fazendo, precisamos ficar em formação", gritou um aluno para mim. 

"Existem apenas bestas de nível básico, você não precisa da minha ajuda." Continuei 

caminhando e encostei as costas em uma das carruagens, observando todos, como Wilfred. 

"Deixe ele em paz, uma pessoa assim só vai conseguir obter uma Faixa-Vermelha no 

máximo." disse um dos Cavaleiros. 

"Talvez ele esteja apenas com medo" 

Os alunos olharam cuidadosamente para o pântano e puderam ver o movimento na água, mas 

não conseguiram distinguir as criaturas lá dentro. Até que um deles saltou da água e foi direto 

para o rosto de Gary. 

Era um Verme Espinhoso, o grupo estava cercado por cerca de cem desses Vermes. 

Enquanto o Verme Espinhoso voava em direção ao rosto de Gary, ele simplesmente segurou 

sua espada com bastante força e balançou a espada contra o verme. Um segundo depois, o 

corpo do verme foi dividido em dois. 

Logo depois, outro verme saltou em sua direção e ele deu um passo para trás e cortou 

horizontalmente, novamente o verme foi dividido ao meio. 

"Você viu isso? Ele o derrotou com um golpe!" 

"Ele está usando movimentos tão refinado." 

"Talvez ele se torne um Faixa-Branca." Um dos Cavaleiros disse. 

O resto dos alunos estavam se esforçando. A maioria deles bloqueou em vez de aproveitar a 

oportunidade para atacar. Isso permitiu que os vermes usassem seus dentes afiados e 

pegassem as armas dos alunos. Alguns deles quebrando e até fazendo com que alguns alunos 

joguem fora suas armas, deixando-os desarmados. 

Os Cavaleiros estavam cuidando dos alunos e sempre que um aluno estivesse em perigo, eles 

ajudavam. Wilfred estava balançando a cabeça verificando os alunos como se estivesse 

avaliando todos eles. 

Havia três alunos em que ele parecia se concentrar mais do que os outros. O primeiro seria 

Gary, ele lutou instintivamente conseguindo atingir golpes fatais nos vermes. Era 

impressionante, já que ele nem tinha a habilidade de Olhos do Dragão como eu, ele era 

simplesmente talentoso. 

O outro aluno era uma garota. Slyvia Heart, ela esperava cuidadosamente e observava os 

movimentos dos vermes em busca de padrões, fazendo seu inimigo ataca-la em locais 
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decididos por ela, onde ela poderia facilmente contra-atacá-los. Embora seus golpes não 

fossem poderosos, ela tomou o melhor caminho e não tinha um arranhão. 

Por último, estava um garoto musculoso com longos cabelos ruivos. Um aluno cujo nome eu 

não sabia, mas reconhecia bem. Ele era muito forte, às vezes nem usava arma. Ele pegaria e 

rasgaria o verme com as próprias mãos. O que era ainda mais impressionante era sua 

capacidade de proteger os que o rodeavam, quando os outros alunos estavam prestes a serem 

atingidos, ele rapidamente aparecia e ajudava, às vezes levando os danos por eles. Embora 

parecesse que seu corpo parecia ser feito de ferro forjado, algumas feridas apareciam nele. 

Wilfred estava observando esses três muito intensamente, ele também ocasionalmente olhava 

para mim de vez em quando e eu dava um bocejo em resposta. Ele simplesmente balançava a 

cabeça em desapontamento. 

Embora eu tenha dito que gostava de Wilfred, não significava que estava aqui para agradá-

lo. Eu estava na Academia Avrion somente por mim mesmo. Para ficar mais forte e aprender 

sobre o mundo. Eu não me importava com o que os outros pensavam de mim. 

Depois de trinta minutos, todos os vermes foram derrotados. Os alunos começaram a voltar 

para a carruagem com ferimentos leves. Ao passarem, alguns me lançariam um olhar mortal. 

"Não estava com vontade de se juntar também?" Gary perguntou. 

"Eu estava muito cansado, além disso você tinha os Cavaleiros para protegê-lo se algo desse 

errado." Eu disse enquanto me sentava no banco de madeira da Carruagem. 

Enquanto em nossa jornada os outros estudantes não conseguiam parar de falar sobre os três 

grandes, era um apelido que eles tinham inventado. 

Gary, Slyvia e Ian, o ruivo que eu geralmente via, graças a isso conheci o nome dele. Eles 

estavam falando sobre como provavelmente eles se tornariam Cavaleiros de Faixa-Branca. Por 

causa de suas técnicas incríveis que usaram durante a luta. 

Gary podia ouvir os outros conversando e isso fazia seu rosto ficar um pouco vermelho, 

enquanto eu me perguntava – O que diabos era um Cavaleiro de Faixa-Branca? 
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Capítulo 29 – A Academia Avrion 
 

Os alunos não paravam de falar sobre as cores de faixas que poderiam receber. Isso estava me 

deixando louco, eu não tinha ideia do que eles estavam falando. 

Tínhamos conseguido entrar em uma área que era basicamente terra com campos de grama 

alta. Acampamos do lado de fora do que parecia ser um campo de trigo próximo e acendemos 

uma fogueira durante a noite. 

Nosso grupo se reuniu ao redor do fogo como de costume. A conversa entre os alunos 

novamente se concentrou nos três grandes e no que eles poderiam possivelmente ganhar. 

Felizmente, eu não era o único que não sabia o que eram essas faixas, pois outro aluno fez 

uma pergunta. 

"O que são essas faixas de que vocês continuam falando?" 

O Cavaleiro do nosso grupo respondeu. 

"As faixas são classificações que são dadas aos Cavaleiros. Como todos sabem, a patente de 

Mestre Cavaleiro é a classificação mais alta de um Cavaleiro, mas mesmo assim, os Mestres 

Cavaleiros ainda são divididos em subcategorias. Peguem a mim como exemplo." 

O Cavaleiro tirou uma faixa que estava escondida sob sua armadura. 

"Eu sou um Cavaleiro Faixa-Branca, assim como todos os outros Cavaleiros que estão 

acompanhando vocês. Nós somos os melhores da divisão de Cavaleiros, enquanto o vermelho 

indica o fundo." Ele disse olhando para mim. 

Alguns outros alunos também viraram suas cabeças para mim. Eles claramente não ficaram 

satisfeitos com as ações que eu tomei hoje cedo. Isso também explica por que os alunos 

diziam que eu pegaria uma Faixa-Vermelha. 

"Como essas categorias são decididas?" 

"Quando chegarmos à Academia Avrion, você fará um teste para determinar sua habilidade." 

Os alunos estavam começando a ficar entusiasmados com a ideia de qual seria a classificação 

que iriam obter. 

Gary então fez uma pergunta ao Cavaleiro. 

"Qual é a diferença entre um Cavaleiro Faixa-Vermelha e um Cavaleiro Faixa-Branca, um 

Cavaleiro não continua sendo um Cavaleiro?" 

"Ah, sim, os dois são Cavaleiros de fato, mas o tratamento é diferente internamente. Um 

Cavaleiro Faixa-Branca receberá orientação, receberá treinamento pessoal e recompensas 

extras. Embora os Cavaleiros Faixa-Vermelha sejam vistos como sem potencial, eles receberão 

um treinamento básico sem mentor. Embora sejam livres para fazer o que bem entendem na 

maioria das vezes, são considerados abandonados pela academia aos olhos dos outros alunos. 

” 
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Com isso, os alunos passaram a noite em suas barracas e começaram a dormir. Decidi também 

descansar esta noite em vez de sair para caçar. Meu corpo estava simplesmente cansado e 

precisava descansar. 

Continuamos viajando durante os três dias restantes, conforme nos aproximávamos cada vez 

mais do reino, ficava cada vez mais difícil para mim caçar. Havia menos besta mágica. Depois 

que a jornada chegou ao fim meus pontos eram 75, embora eu não tivesse atingido os 100 

pontos que queria, estava feliz e sabia que não demoraria muito até que eu conseguisse. 

Finalmente chegamos à Academia Avrion, todos os alunos não conseguiam evitar de olhar 

maravilhados. O muro de pedra ao redor era duas vezes maior que o da Cidade de Renny e o 

tamanho da cidade era três vezes maior. 

No meio da cidade ainda se via um edifício sobre as muralhas que parecia um palácio. O 

palácio tinha uma bandeira quadrada pendurada no meio com o brasão da Academia 

Avrion. De cor branca com duas asas e uma espada no meio. 

Chegamos ao portão da frente, que tinha barras de ferro da espessura de dois homens 

juntos. Foram necessários quatro homens para girar uma roda, o que fez o portão se levantar 

lentamente. O próprio portão permitia até que eu, como dragão, passasse. A cidade inteira era 

impressionante. 

Mesmo como dragão, eu tinha minhas dúvidas se poderia ter destruído algo tão grande como 

isso. Os humanos se tornaram muito mais avançados e organizados em mil anos. 

Quando o portão foi aberto para nos deixar entrar, os alunos deixaram as carruagens para trás 

aos cuidados dos trabalhadores. E um grupo de cavaleiros usando faixas vermelhas veio e 

levou as carruagens embora. 

Wilfred deixou o grupo quando disse que tinha uma reunião para participar e desejou a todos 

os alunos boa sorte na próxima avaliação. Isso permitiu que o mestre Escudeiro Lancy nos 

guiasse pela cidade. 

A visão era incrível, em vez de tochas e fogueiras para iluminar as ruas, eles estavam usando 

cristais mágicos para alimentá-los. Nenhum dos prédios estava destruído e parecia que tinha 

sido feito ontem. 

Era difícil imaginar que a aldeia em que cresci e esta cidade fizessem parte do mesmo mundo. 

"Quão longe até chegarmos à Academia Avrion." um aluno perguntou. 

"Já estamos aqui, meu amigo, a cidade inteira é a Academia Avrion. Cada pessoa que você vê é 

um Cavaleiro, não há cidadãos normais aqui." 

Quando Lancy mencionou sobre isso, eu percebi que não tinha visto uma única criança aqui. 

Isso seria uma loucura se o que ele disse fosse verdade, eram pelo menos 30.000 pessoas 

estacionadas na Academia Avrion e todos eles eram Cavaleiros. 

"É claro que nem todos são alunos, uma vez que você se forma é obrigatório cumprir dois anos 

de serviço como Cavaleiro. Depois, você é livre para fazer o que quiser. A maioria das pessoas 

escolheu ficar e colher os benefícios e recompensas de ser um Cavaleiro." 
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Continuamos caminhando pela cidade conforme Lancy apontava para os lugares como o 

arsenal e a biblioteca. Tomei nota de onde esses locais estão para que eu possa ir a eles 

quando tiver tempo livre. 

Eu tinha um grande interesse pela biblioteca, talvez pudesse descobrir mais sobre meu 

passado e a Praga das Sombras. 

Lancy agora nos levou para uma parte mais tranquila da cidade, onde não havia muitas 

pessoas. A atmosfera mudou para um clima mais assustador. 

Os alunos continuaram a seguir Lancy, mas os alunos não puderam evitar fofocar sobre o que 

estavam vendo bem na frente deles. Lancy nos levou a um cemitério. 

À nossa frente, milhares e milhares de lápides foram colocadas no campo. 

Lancy continuou caminhando pelo cemitério até chegarmos a cinco estátuas que foram 

posicionadas no centro. 

"Eu trouxe você aqui hoje para lembrar que estamos em guerra. A verdade é que a guerra não 

é uma coisa bonita, pessoas morrem, entes queridos estão perdidos. Continuamos a lutar 

pelos entes queridos que estão vivos. Estas aqui são as estátuas dos fundadores da Academia 

Avrion, eles eram conhecidos como os Lendários Cavaleiros Dragões." 

"Cavaleiros Dragão? O que isso significa?" Eu interrompi. 

"Enquanto estudar aqui, você vai descobrir a história do Reino Alure e da Academia Avrion. 

Não há pressa. Acompanhe, por favor." 

Enquanto os alunos seguiam Lancy, fiquei um tempo olhando para as estátuas para ver se 

havia algo que eu pudesse ver. 

Eles pareciam estar usando armaduras e armas feitas com partes do corpo de dragões. Cauda 

do dragão como uma espada. Partes dos dentes envolveriam o escudo. 

Embora isso possa ter sido feito apenas a partir do artesão da estátua em vez de uma imagem 

direta da realidade, não havia como eu confirmar se eles usaram partes reais de dragão. Ainda 

assim, a visão começou a fazer meu sangue ferver de que minha raça seria usada para tais 

coisas. 

Olhando profundamente para as estátuas, não pude deixar de tremer com uma sensação 

estranha vindo de uma das tumbas abaixo das estátuas. 

Eu ativei os Olhos do Dragão. Fiquei chocado, esfreguei os olhos para ver se estava imaginando 

coisas. Dentro de uma das tumbas, uma presença vermelha e amarela podia ser vista. Tinha 

alguma coisa viva ali embaixo. 
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Capítulo 30 - Meus Companheiros de Quarto 
 

Estávamos viajando pela cidade com Lancy por algumas horas e até minhas pernas estavam 

começando a ficar cansadas. 

  

"Será que agora é o fim?" Um dos estudantes disse miseravelmente. 

"Claro que não, duvido que algum dia você verá toda a ‘Academia Avrion’." Um sorriso podia 

ser visto em seu rosto, parecia que Lancy estava gostando de nos ensinar. 

"Então, para onde estamos indo agora?" 

"Para os seus dormitórios" 

Com isso, o humor de todos melhorou, finalmente poderíamos ver a academia. Continuamos a 

seguir Lancy, o ritmo tinha acelerado um pouco enquanto todos estavam excitados. 

Finalmente, alcançamos nosso tão esperado destino. Todos ficaram em choque com a visão na 

frente deles. Pois o lugar que estaríamos estudando e treinando era o palácio que podia ser 

visto de fora das muralhas. 

O prédio parecia ainda maior de perto. 

Lancy foi até a entrada do prédio e se virou para nos encarar. Sua expressão passou de 

brincalhona a séria. 

"Todos nos encontraremos no refeitório às 14h em ponto. Assim que todos tiverem comido, 

iremos para o campo de treinamento, que fica na saída norte atrás do prédio. Esteja pronto 

para isso quando a avaliação começar." 

"Onde está todo mundo?" Um aluno perguntou. 

Comparada com o resto da cidade, a escola parecia extremamente silenciosa. As únicas 

pessoas presentes foram dois guardas com faixas brancas em frente ao portão. 

Honestamente, eu meio que esperava uma cerimônia de boas-vindas. 

"Há uma reunião acontecendo hoje entre os anciãos, a maioria dos Cavaleiros está em missão. 

Os outros novos alunos estão treinando para a próxima avaliação." 

"Outros estudantes?" todos começaram a se virar com um olhar confuso em seus rostos. 

"Vocês não acharam que vocês eram os únicos, não é? Avrion tem muitas cidades como base 

para novos alunos, a Cidade de Renny é apenas uma delas. Se recrutássemos apenas cinquenta 

Cavaleiros por ano, teríamos sido derrotados há muito tempo. " 

Lancy podia ver todos os alunos murmurando para si mesmos. Ele decidiu avançar para a 

entrada. Ele foi até a porta e os dois guardas começaram a abri-la. 

Os guardas precisaram de toda a sua força apenas para abrir as duas portas gigantes. 

"Você quer se tornar um Faixa-Branca como esses caras, se tornar um guarda, um trabalho 

fácil onde você está longe de todo o perigo", disse Lancy enquanto passava pelos dois. 
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Dentro do edifício foi tão espetacular quanto fora. As paredes estavam forradas com pinturas 

populares de Cavaleiros e todo tipo de Besta. Eles também tinham muitas armas grandes em 

exibição, algumas muito grandes para serem realmente usadas em batalha. 

Caminhamos pelo andar de baixo até que paramos do lado de fora de uma porta vermelha de 

três metros de altura. Do lado de fora estavam dois guardas vestidos com armaduras 

pretas. Não parecia barato e os Cavaleiros pareciam ameaçadores. 

"Vermelho é o sinal de perigo, nada nunca saiu bom com essa cor nestas terras. Portanto, 

fique longe desta porta vermelha atrás de mim." Lancy olhou para mim enquanto fazia o 

discurso. 

Eu queria confrontá-lo naquele momento, mas não queria fazer uma cena. Embora minha 

força tivesse melhorado muito e eu estivesse confiante de que poderia lutar com alguém como 

Lancy, que era um mestre Cavaleiro. Os dois Cavaleiros que guardavam a porta, eu não 

conseguia imaginar o quão poderosos eles eram. 

"O que há lá embaixo", perguntou um aluno. 

"Prisão de Avrion, mantemos os criminosos mais perigosos lá embaixo, então você não quer 

nem tentar dar uma espiada lá.” 

Slyvia ficou surpresa com isso e fez uma pergunta. 

"Não é loucura, manter criminosos tão perigosos dentro da própria Academia?" 

Lancy zombou de seu comentário como se ela fizesse uma pergunta estúpida. 

"A Academia Avrion é o lugar mais protegido do Reino, com os Cavaleiros mais fortes. Que 

lugar melhor do que aqui para mantê-los sob controle. Se você não acredita em mim, tente 

entrar na masmorra um dia e veja se consegue sair." 

Slyvia mordeu os lábios e parecia que estava segurando suas emoções para dizer algo. 

Continuamos andando até chegarmos a uma porta que dizia. "Alojamento para estudantes - 

novatos" 

"Seu nome estará na porta do seu quarto. Não há chance de uma mudança, não importa o 

quanto você não goste do seu colega de quarto. Este é o exército, acostume-se com isso. Seus 

uniformes da escola estão organizados em sua cama. Boa sorte a todos vocês e vejo vocês no 

campo de treinamento. " 

Abrimos a porta e entramos. Os dormitórios foram separados em seis áreas diferentes. Cada 

uma das áreas dependia da cidade de onde vínhamos. Então, todos os alunos da Cidade de 

Renny foram colocados juntos. 

Eu desci o corredor procurando meu nome com Gary, nós vimos nossos nomes na frente da 

porta assim como Lancy tinha dito, mas ficamos surpresos com o que mais estava na porta. 

A porta tinha oito nomes diferentes que podiam ser vistos. Isso provavelmente significava que 

tínhamos que dividir o quarto com oito pessoas. A outra surpresa foi que reconhecemos dois 

dos nomes. 
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Abrimos a porta e fomos olhar lá dentro. O quarto tinha um total de quatro beliches 

permitindo que oito pessoas dormissem. Não havia muito mais para decoração além disso. Em 

duas das camas, dois dos alunos já estavam desempacotando suas coisas. 

Um deles era Ian, o bruto musculoso e ruivo que brigou bem pra caramba com os Vermes 

Espinhosos. O outro era um menino baixinho todo vestido de preto. seu cabelo estava 

cobrindo seus olhos e ele não parecia estar fazendo nenhuma expressão facial. Na verdade, 

parecia que todos eram invisíveis para ele. 

Gary tinha saído para dizer oi para seus novos companheiros de quarto enquanto eu ia 

desempacotar minhas coisas em uma das camas. Enquanto desempacotava minhas coisas, 

ouvi um grito. 

"Nãããão, isso não pode ser possível, como eles podem permitir isso !?" Sylvia gritou. Ela ficou 

tão chocada que deixou cair as malas no chão. "Estou dividindo o quarto com um garoto", ela 

continuou em pânico enquanto seu rosto ficava mais vermelho. 

A sala inteira agora estava olhando na direção de Slyvia. 

Gary, incapaz de ler o humor, dirigiu-se a ela com um sorriso alegre. 

"Olá, eu me chamo Gary, procu-..." A frase de Gary foi interrompida rapidamente pela bolsa de 

Slyvia que lhe bateu na cara. 

"Cale a boca, eu não vou ficar aqui" 

Slyvia correu rapidamente para procurar alguém. 

Alguns momentos depois, ela voltou, parecendo ainda mais deprimida do que antes. Acho que 

o que Lancy disse era verdade, não havia chance de se mudar. 
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Capítulo 31 – Cores de Classificação 
 

Todos terminaram de desempacotar suas coisas e começaram a vestir o uniforme escolar. O 

uniforme era um macacão preto e cinza. Ele tinha muito pouca proteção, mas era leve e não 

agoniava a nossa pele. 

Os alunos tiveram que usar o equipamento padrão fornecido pela escola, incluindo armas e 

armaduras. Podíamos ficar com nossos pertences pessoais, mas só podíamos leva-los em 

missões e tarefas especiais. Isso era para manter as coisas em uma balança equilibrada. Eles 

não queriam que ninguém fosse poderoso apenas por causa do equipamento que carregavam. 

Slyvia fez todos nós saímos da sala enquanto ela se trocava. Enquanto estava do lado de fora, 

percebi que éramos apenas cinco. Fui olhar os nomes que estavam escritos na frente da porta. 

"Sim, dois de nós estão faltando, eu reconheço um dos nomes, mas não tenho ideia de quem é 

Martha?" Disse Gary. 

Exatamente como Gary havia dito, um cara alto e magro de cabelos pretos carregando um 

bastão de madeira nas costas parou em frente à porta. 

"Ei pessoal, o que vocês estão fazendo aqui em pé?" O sujeito disse. 

"Você é Dan, certo?" Garry perguntou. 

"Em carne e osso, acho que vou ficar hospedado com vocês a partir de agora, hum, então por 

que estão todos de pé por aqui? Vamos entrar, vamos". 

"Isso vai ser divertido", sussurrou Gary em meu ouvido. 

"Oh, havia uma grande barata lá, mas estávamos todos com muito medo de entrar e nos livrar 

dela, você não se importaria de nos ajudar, não é?" Gary disse implorando com olhos de 

cachorrinho. 

Não sei se Gary estava fazendo isso para se vingar de Slyvia ou se era apenas porque ele queria 

que alguém compartilhasse a mesma dor que ele passou. 

"Claro, um futuro Cavaleiro não pode ter medo de nada" 

Alguns instantes depois, Dan havia voltado para a porta com um olho roxo e caroços na 

cabeça. Gary e os outros não puderam deixar de rir. (NT: kkkjjjjhh, bando de capeta) 

Depois que Slyvia terminou de se trocar, todos nós voltamos para a sala e nos apresentamos. 

Eu e Gary viemos da mesma aldeia. Tivemos o passado mais comum do grupo, ao que parece. 

Ian mudou de orfanato para orfanato, cada um teve um desastre que se abateu sobre ele. Foi 

uma causa triste que trouxe lágrimas ao dormitório. Isso me fez pensar que se eu tivesse pais 

diferentes, a mesma coisa aconteceria comigo. 

Dan veio de uma família nobre de usuários de lanças e desejava continuar o legado de sua 

família. Seu bastão era sua ferramenta de treinamento que era extremamente pesado. Cada 

um de nós tentou pegá-lo, além de mim e Ian, ninguém mais era capaz de usá-lo. Gary 

conseguiu levantar essa coisa, mas não conseguiu se mover um centímetro depois. 
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O garotinho com longos cabelos negros cobrindo os olhos apenas disse uma palavra como 

resposta. 

“Monk" 

Sem mais nada para compartilhar, tivemos que adivinhar que esse era o nome dele. 

Slyvia também veio de uma família de nobres, mas eles eram bem conhecidos por suas 

habilidades mágicas. Slyvia nascendo sem magia queria provar seu valor tornando-se uma 

Cavaleira. 

Depois que as apresentações foram feitas, o grupo rapidamente mudou o tópico para a 

próxima avaliação. 

"Que faixas vocês estão esperando obter?" Dan perguntou. 

"Odeio perguntar isto, mas, quais são as diferentes faixas que se pode conseguir?" disse Gary. 

Todos na sala encolheram os ombros e olharam na direção de Slyvia. Ela suspirou enquanto ela 

se incomodava em responder, mas acho que ela ficou bastante satisfeita por ter conseguido 

vangloriar-se de seus conhecimentos para o grupo. 

"Gente, vocês não aprenderam nada? Primeiro o que vocês precisam saber que as faixas não 

são realmente um sistema de classificação de poder. Elas são mais sobre o seu potencial. Caso 

pegue ela no início, se você recebesse uma faixa vermelha, isso significaria que você não tem 

potencial em nada, a escola não sabe realmente o que fazer com você, então você é colocado 

com treinamento básico. Não há aulas extras para você e você tem tempo livre para descobrir 

seu potencial você mesmo" 

"Isso não parece tão ruim", disse Gary. 

"Sim, se você quer ser um perdedor. Ouvi dizer que os Faixas-Vermelhas são tratadas como 

lixo aqui. Eles são intimidados por todos os outros com faixas mais elevadas porque sabem que 

não são poderosos o suficiente para fazer nada a respeito." Dan disse. 

Slyvia continuou falando." 

No lado completamente oposto, temos a Faixa-Branca. Isso significa que você tem potencial 

ilimitado e receberá lições dos próprios mestres." 

"E quanto às outras classificações?" Ian perguntou. 

"Se considerarmos a vermelha como o fundo do poço, a próxima, acima dela, seria a amarela, 

azul e depois branca. Essas são as classificações de potencial padrão de Cavaleiros. Em seguida, 

temos faixas fora dessas cores, que são Verde e preto. Verde é para aqueles que se destacam 

no arco e flecha, enquanto preto... Não tenho certeza. Sempre foi muito secreto e parece ser 

mais raro que o branco. " 

"Então, é melhor preto do que branco." 

"Eu não diria isso, se meu palpite estiver correto, preto seria semelhante ao verde. Onde seu 

conjunto de habilidades deve ser útil para outra coisa, mas não sei o quê." 

"Quem teria pensado, Há realmente algo que Slyvia Heart não saiba. Eu nunca pensei que veria 

esse dia." Disse Gary. 
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―◊◊◊― 

Slyvia ergueu o punho e o lançou contra o rosto de Gary. Assim que o punho estava prestes a 

fazer contato, a porta se abriu. 

Lancy estava parado perto da porta. 

"Tudo bem, alunos, vocês têm alguns momentos para se preparar. Nos encontraremos no 

refeitório. Faremos um almoço e depois uma breve reunião. Depois seguiremos para os 

campos de treinamento para iniciar sua avaliação." 

Lancy saiu rapidamente para entregar a mensagem às outras salas. 

Gary pulou no ar e me agarrou pelos ombros. 

"É isso! Finalmente vamos nos tornar Cavaleiros. Ei, por que não tentamos nos tornar Faixas-

Brancas juntos." 

Gary estava muito entusiasmado para que eu pudesse sequer responder. Olhei ao redor para 

ver se todos os outros compartilhavam da mesma excitação que Gary. Alguns pareciam não se 

importar como se fosse um acontecimento cotidiano, enquanto outros tinham um olhar 

sombrio no rosto. Como se sua vida estivesse em jogo. 

Deixamos a sala e estávamos prontos para enfrentar o desafio na nossa frente. 
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Capítulo 32 - Os Seis Anciãos 
 

Entrei no refeitório com Gary ao meu lado e os outros alunos da nossa sala atrás de 

nós. Quando entramos no corredor, nossos olhos ficaram impressionados com a visão à nossa 

frente. O corredor era tão extravagante quanto o resto do edifício. O salão do refeitório era 

tão grande que parecia que poderia acomodar todos da Academia Avrion dentro dele. 

O refeitório foi dividido em seis partes diferentes, semelhantes a como eram nossos 

dormitórios. Cada seção tinha uma pequena bandeira com o nome de cada Escola. Fomos até 

a bandeira que dizia Cidade de Renny. A área foi ainda subdividida. Semelhante a como eram 

nossos quartos, cada mesa permitia que oito alunos sentassem. Cada assento tinha nosso 

nome atrás. 

Os membros da Escola na Cidade de Renny foram os primeiros a entrar no refeitório. Todos 

nós seguimos o Cavaleiro à nossa frente, que nos conduziu aos nossos assentos. Quando nos 

sentamos, todos na sala ficaram em silêncio. Nervosos com a próxima avaliação, ou talvez 

segurando nossa empolgação. 

Enquanto esperávamos pacientemente, as outras escolas começaram a entrar. Assim que 

entraram na sala, seus olhos estavam focados na Cidade de Renny. Seu foco parecia mudar 

para alguns alunos em particular. Esses eram os alunos com cabelos ruivos. Era incomum ver 

pessoas com cabelos ruivos em primeiro lugar, mas aqui em nossa escola havia cinco alunos 

com cabelo ruivo. 

"Olhem para aquilo" 

"Você pode acreditar como eles puderam permitir tal coisa." 

"Estou feliz que eles não vieram da nossa escola, caso contrário, quem sabe o que aconteceria 

com a nossa escola." 

Ian, que estava sentado à nossa mesa, olhou para longe dos olhos deles. Pude ver que isso o 

perturbou muito. Eu queria confortar Ian como uma pessoa ruiva. A verdade era que Ian tinha 

lidado com uma educação semelhante à minha. Decidi lidar com o abuso do meu jeito. Eu 

também tive pais atenciosos. Considerando que Ian não tinha nada disso e, apesar disso, ele 

parecia ser um grande gigante amigável que não faria mal a uma mosca. 

Eu coloquei minha mão nas costas de Ian e disse palavras de conforto. 

"Não se preocupe se alguém mexer com a gente, vou fazer com que desejem nunca ter 

nascido." 

Achei que minhas palavras teriam trazido alegria ao rosto dele, em vez disso, Ian parecia mais 

assustado. 

"Err, obrigado Ray." 

Gary olhou na minha direção e simplesmente balançou a cabeça para o chão. 

O refeitório tinha todas as mesas voltadas para a frente da sala, onde estava montado um 

palco com seis grandes cadeiras. As cadeiras foram decoradas com belos detalhes. À esquerda 

e à direita do palco havia portas de madeira muito grandes. 
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Das duas portas saíram funcionários vestidos com uniforme branco. Empurrando mesas de 

metal cheias de comida. A comida foi entregue à mesa e começamos a comer. Além de mim e 

de Gary, a maioria dos outros alunos não tinha muito apetite. 

"Como vocês podem comer assim quando temos a avaliação chegando?" Slyvia perguntou. 

"É comida de graça", disse Gary com a boca cheia. 

Continuamos comendo e, quando terminamos, os funcionários haviam guardado todos os 

pratos. 

Os alunos agora se sentavam esperando pacientemente o que aconteceria a seguir. De 

repente, as portas se abriram e três Cavaleiros saíram. Eles eram Wilfred, Bernardo e Delbert, 

os três Cavaleiros que haviam escoltado a mim e a Gary até a Cidade de Renny. 

Quando eles entraram, a conversa começou entre os alunos. 

"São os três mestres Cavaleiros." 

"Eu quero ser tão habilidoso quanto Delbert" 

"Espero que possamos ver suas habilidades em primeira mão." 

Os três ficaram no centro do palco, Wilfred deu um passo à frente para fazer seu discurso. 

"Dou as boas-vindas a todos os novos alunos da ‘Academia Avrion’, hoje será o dia em que 

vocês enfrentarão a avaliação de Cavaleiros. A avaliação foi usada para determinar as 

classificações de um Cavaleiro desde a criação da Academia Avrion. Haverá um total de cinco 

avaliações – A joia da força, O inferno de fogo, A noite silenciosa, O olho da precisão e a 

Vontade da verdade – Cada avaliação será monitorada por um Mestre Cavaleiro como eu e os 

dois que estão próximos a mim. Por favor, não desanime com a classificação que você obtém, 

pois mesmo um Cavaleiro de Faixa-Vermelha pode um dia estar na posição em que estamos. 

Sabemos que você tem potencial para ser forte para a prova que enfrentou aos cinco anos em 

sua aldeia. Desejo a todos boa sorte na próxima avaliação. " 

Após o final do discurso de Wilfred, a sala explodiu em um enorme rugido de energia. Todos 

estavam aplaudindo com a ideia de tornar seu sonho realidade. 

Os Mestres Cavaleiro finalmente conseguiram que a sala e os alunos se aquietassem. Assim 

que Wilfred terminou o discurso, dirigiu-se para a porta. Ao abrir a porta, ele se curvou para as 

pessoas que entraram. Entraram seis anciãos, cada um com um Cavaleiro Negro ao seu 

lado. Era difícil dizer a idade deles devido ao uso do Ki, mas sua aparência visual estava em 

torno dos sessenta anos. 

Senti uma forte presença vinda de cada um deles, eu ativei meus olhos de dragão para ver de 

perto. Vi uma aura branca brilhante em cada um deles. A última vez que vi algo assim foi 

quando fui derrotado pela bruxa como um Dragão, pouco antes de reencarnar em um 

humano. 

Por alguma razão, a aura deles fez meu corpo tremer. Os seis anciãos sentaram-se nas grandes 

cadeiras atrás deles. Os anciãos não disseram nada e apenas se sentaram ali nas cadeiras, 

olhando em volta para os estudantes na frente deles. Cada ancião tinha um Cavaleiro de 

armadura preta brilhante ao seu lado, assim como os que estavam do lado de fora da porta 

vermelha. 
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Delbert veio para a frente do palco e apresentou os anciões. Ele explicou que eles eram os 

atuais chefes da ‘Academia Avrion’. Como eles realizaram grandes contribuições para chegar 

ao lugar que estão hoje. Depois que o discurso acabou, os Mestres Cavaleiro vieram a cada 

mesa. Eles começaram a nos escoltar até o campo de treinamento onde o teste seria realizado. 
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Capítulo 33 - O Teste Começa 
 

Caminhamos pelo que parecia ser um túnel de um quilômetro de extensão até que finalmente 

chegamos ao campo de treinamento da escola. Havia apenas uma entrada e saída. O corredor 

de onde tínhamos chegado. 

O campo de treinamento levava ao lado de fora, que era um grande campo aberto com muitos 

equipamentos diferentes, tais como bonecos de treinamento, uma área de tiro com arco e 

flecha e assim por diante. O campo era cercado por arquibancadas que cobriam cada lado, 

para que as pessoas pudessem se apresentar. Na verdade, se eu não soubesse melhor, teria 

pensado que era um coliseu. 

As arquibancadas estavam bastante cheias, muitos Cavaleiros tinham vindo para assistir os 

novos alunos tentarem o teste. Em frente à entrada, na outra extremidade do campo, havia 

uma mesa onde os seis anciãos estavam sentados acompanhados de seus Cavaleiros Negros. 

O campo foi dividido em cinco seções diferentes. Cada seção continha equipamentos 

diferentes e tinha um Mestre Cavaleiro de prontidão. Wilfred, Bernardo e Delbert estavam 

lá. Eu não reconheci os outros dois. 

Ficamos bem na frente da entrada, todos os trezentos alunos esperando nervosamente. Um 

operário saiu com uma máquina estranha que tinha um cristal dentro. O homem pressionou 

algumas coisas na máquina e um holograma do campo de teste foi mostrado. Uma máquina 

semelhante também foi colocada na frente dos anciãos do outro lado. 

"Tudo bem, o primeiro teste é a ‘Jóia da Força’, vocês serão chamados ao exame um por um." 

Lancy subiu ao palco para mostrar aos estudantes as regras básicas do teste. Todos podíamos 

vê-lo claramente no visor da máquina. 

Na frente de Lancy estava uma enorme pedra preta do mesmo tamanho que ele. 

"Os alunos devem tentar empurrar a pedra de um lado para o outro, se você não pode 

empurrar a pedra, você pode usar essas manoplas. Você terá duas tentativas, uma sem as 

manoplas e outra com. As manoplas foram incrustadas com magia para aumente a sua força. " 

Lancy então fez uma demonstração, enquanto usando toda a sua força e suor escorrendo pelo 

rosto, ele conseguiu empurrar a pedra de um lado para o outro. Os alunos aplaudiram com sua 

demonstração. 

"Agora vamos ver quem vai primeiro, ah você aí, qual é o seu nome?" 

O dedo de Lancy foi apontado para mim. 

"Ray." 

Eu dei uma resposta com apenas uma única palavra olhando para a cara dele, sabendo a razão 

pela qual ele me escolheu. 

"Que Cavaleiro rude, você deveria responder com respeito àqueles de nível superior." 

"Eu só respeito aqueles que merecem respeito." 

A raiva cresceu no rosto de Lancy, mas de repente ele se acalmou e falou. 
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"Usando meu poder como administrador para este teste, recuso Cavaleiro Ray de fazer este 

teste. Espero que seja uma lição para todos vocês a respeitarem seus superiores." 

Eu queria pular e atacá-lo ali mesmo, mas não era a hora nem o lugar. Eu não me importei 

muito com o teste em primeiro lugar. Se eu me tornasse um Faixa-Vermelha, teria mais tempo 

para estudar e treinar sozinho. Até mesmo caçar fora alguns cristais de besta cairia bem para 

mim. 

Já se eu me tornasse um Faixa-Branca, seria forçado a fazer aulas extras, meu tempo livre 

acabaria, me dando menos tempo para caçar. Embora o treinamento extra também fosse 

bom. 

Eu não fiz isso com esse objetivo em mente. Mas isso me ajudou, desta forma não havia 

necessidade de falsificar os resultados do meu teste. Ser o primeiro a fazer o teste poderia 

dificultar a avaliação de quão bem os outros alunos se sairiam. Eu não tinha sido capaz de 

testar minha força depois de absorver os outros cristais, teria sido difícil controlar meu poder. 

Se eu concluísse o teste, mais olhos estariam em mim naturalmente. 

Depois de nossa cena, muitos alunos responderam de forma exagerada para Lancy. Eu fiquei e 

observei os outros Cavaleiros, vendo como eles atuavam. A maioria dos alunos não conseguia 

mover a pedra, a menos que usassem as manoplas. As manoplas os ajudaram a mover a pedra, 

mas ainda não para o outro lado. 

Gary conseguiu mover a pedra para o outro lado, mas com grande dificuldade desabou no 

chão no final. Dan se saiu melhor que Gary, o que era esperado devido ao peso do bastão que 

carregava. 

O aluno com melhor desempenho foi Ian, ele conseguiu levantar a pedra e carregá-la para o 

outro lado. Com o que muitos alunos ficaram impressionados. Slyvia conseguiu mover a pedra 

um pouco antes de ter que usar as manoplas para empurrá-la completamente para o outro 

lado. 

Monk não se destacou tanto. Só conseguindo mover a pedra enquanto usava as luvas. 

O primeiro teste terminou com todos participando menos eu. Passamos para o próximo 

estágio onde Wilfred era o observador. Ao lado dele estava um homem vestido com uma 

túnica e um capuz cobrindo o rosto. 

Wilfred avançou para explicar o próximo teste aos alunos. 

"Este teste é chamado de ‘O Inferno de Fogo’ e é usado para determinar a vontade e a força de 

sua mente. O homem ao meu lado é um Mago da Academia Roland. Existem algumas bestas 

mágicas que são capazes de lançar ilusões. O mago aqui lançará uma Ilusão de Fogo. Pois cada 

minuto que você passa no mundo real é uma hora na ilusão. Seus resultados serão 

determinados por quanto tempo você durará sob a ilusão de ser queimado vivo." 

Desta vez, o teste foi feito pela ordem de pontuação. Como não fiz o último teste, certamente 

eu teria a pontuação mais baixa, o que me fez levar a sério o último teste. 

Todos os meus colegas de quarto tiveram um bom desempenho no teste, com Slyvia obtendo 

a melhor pontuação de todos. Ela conseguiu ficar na ilusão por cinco minutos inteiros. A 

maioria das pessoas conseguiu apenas alguns segundos, enquanto os melhores alunos 

conseguiram um minuto ou mais. 
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Finalmente chegou a minha vez, dirigi-me ao palco com o plano de atingir cerca de 20 

segundos. Essa foi a pontuação média. Não queria ser o melhor, mas, ao mesmo tempo, 

também não ser fazer o pior. Uma classificação amarela ou azul seria perfeita, dando-me o 

melhor dos dois mundos. Também não atrairia muita atenção. 

Cheguei ao palco e o mago começou a colocar as mãos acima da minha cabeça. O mago 

entoou algumas palavras e imagens começaram a aparecer na minha cabeça. O que apareceu 

não eram chamas, porém, era um dragão vermelho gigante. Um dragão que reconheci bem, 

fui eu. A imagem desapareceu rapidamente e eu abri meus olhos chocado com a visão na 

minha frente, para ver que o mago havia caído no chão. 

"Ele é amaldiçoado, ele é amaldiçoado, pelo Dragão Vermelho Sen!" O homem gritou 

enquanto seu corpo convulsionava no chão. 

Wilfred rapidamente pediu a alguns Cavaleiros no palco que escoltassem o mago para longe. 

Os alunos começaram a fofocar. 

"Eu sabia que apenas azar viria desse ai." 

"Mas isso só aconteceu com ele, não com as outras crianças ruivas." 

"Isso significa que ele falhou no teste?" 

Saí do palco e fui até Gary e perguntei o que havia acontecido. 

"Não sei, cara, o Mago colocou a mão em você e lançou o feitiço, durou apenas um segundo e 

ele estava no chão suando assustado assim como você viu", disse Gary. 

A única coisa que consegui pensar foi que a imagem que apareceu na minha cabeça foi 

compartilhada com o mago. 
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Capítulo 34 – Sorte? 
 

O teste foi suspenso enquanto Wilfred ia discutir com os anciões a situação. Enquanto 

esperávamos, os alunos não podiam deixar de falar sobre mim. Foi o oposto do que eu 

esperava. Ao tentar evitar a atenção, em vez disso, tornei-me o centro das atenções. 

"Você só gosta de roubar a atenção de mim, não é Ray?" Gary disse enquanto colocava seu 

braço em volta de mim. 

"Não era isso que eu esperava." 

"Primeiro problema com Lancy, agora isto, você simplesmente não consegue evitar" 

Wilfred voltou de uma conversa com os anciões e começou a falar com os alunos. 

"Parece que o mago sofreu da Doença de Mana, o aluno que estava sendo testado no 

momento. Sua pontuação ainda será o tempo em que ele estava sob a ilusão. Embora isso 

signifique que ele receberá uma pontuação baixa. Sorte também é um fator real neste 

mundo." 

Os alunos novamente começaram a sussurrar entre si. 

"Isso significa que ele marcou apenas o segundo?" 

"O cabelo ruivo deve ser extremamente azarado, parece que a maldição pode ser verdade." 

"Parece que o Ser Divino o destinou a uma Faixa-Vermelha." 

O grupo começou a passar para o próximo teste, mas antes disso, eu tinha uma pergunta que 

me incomodava. 

"O que é Doença de Mana?" Perguntei a Gary. 

"Eu realmente não sei, mas conheço alguém que saberá." Gary começou a pular no meio da 

multidão de alunos acenando para Slyvia. 

"Slyvia, venha cá, tenho uma pergunta!" 

Slyvia se juntou a nós na caminhada até a próxima instalação de teste. Ela parecia um pouco 

frustrada. 

"Por que toda vez que vocês têm uma pergunta, você vem me perguntar?" 

"Nós realmente não conhecemos ninguém aqui, eu e Ray meio que nos prendemos a nós 

mesmos, mesmo na Cidade de Renny, mas o que eu sei é que você sempre foi a melhor da 

classe." 

A verdade é que Gary tinha muitas chances de fazer amizade com os alunos da Cidade de 

Renny. Cada vez que o convidavam para alguma coisa, ele perguntava se poderia me levar 

junto. A resposta deles foi não e eles pararam de perguntar a ele. Tínhamos nos tornado 

estranhos a toda a escola naquela época. 

"Tudo bem, acho que vocês não saberiam porque é mais uma coisa de mago de qualquer 

maneira. Doença de Mana é quando um mago usa todo o seu mana. Quando eles tentam ir 
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além do limite, o mana pode ricochetear em seu corpo, causando todos os tipos de sintomas 

malucos." 

Essa foi a desculpa que eles usaram. Devo admitir que foi muito inteligente colocar a culpa 

nisso. O mago passou por 300 alunos lançando feitiço de ilusão após feitiço de 

ilusão. Portanto, era uma desculpa que a maioria dos alunos seria capaz de aceitar. 

Slyvia então olhou para Gary e apontou o dedo para ele. 

"Eu não vou perder para você." Ela disse enquanto caminhava rapidamente para o próximo 

centro de testes. 

"Parece que alguém tem um rival?" Eu disse a Gary. 

Gary começou a rir e disse. 

"Eu só tenho um rival." 

Chegamos ao terceiro local de teste, que estava surpreendentemente vazio. Havia apenas um 

Mestre Cavaleiro vestido de preto. Ele estava com um equipamento leve e carregava quatro 

adagas na cintura. Um lenço cobria o topo de sua boca, então apenas seus olhos estavam 

visíveis. 

"Este teste é chamado de ‘Cavaleiro Silencioso’, para este teste eu quero que vocês me 

observem cuidadosamente e tentem copiar todos os meus passos. Eu vou mostrar a vocês 

apenas uma vez." 

O Cavaleiro começou a se mover de maneira esquisita. Foi uma visão estranha de se ver, 

embora ele estivesse em uma plataforma sem obstáculos, achei difícil rastreá-lo com os 

olhos. Seu trabalho de pés quase parecia mágico, pois ele se movia de uma área para outra. 

Todos os alunos ficavam maravilhados. Duvido que a maioria deles fosse capaz até mesmo de 

observar seus movimentos, como diabos nós deveríamos imitá-los? 

Muitos alunos tentaram simular o que o Mestre Cavaleiro havia feito, mas ninguém 

conseguiu. Mesmo Gary e Slyvia não tinham ideia. Eu podia ver o Cavaleiro balançando a 

cabeça em decepção com todos. Eu também tentei bastante, mas controlar meu corpo para 

mover-me assim não era meu dom. 

No final do teste, havia apenas dois alunos que o Cavaleiro parecia aprovar. Um deles era 

Monk. Embora Monk não tenha se saído bem no outro teste, parecia que havia encontrado 

sua vocação. 

No quarto teste, era bastante óbvio o que seria apenas ao olhar para o local do teste. Em 

frente a uma pequena aldeia cenográfica. A aldeia tinha muitos alvos de arco e flecha em 

vários lugares diferentes. Em cima de telhados em pequenas janelas, entulhos no chão e vários 

lugares. 

Desta vez, uma Cavaleira deu um passo à frente. Ela tinha uma figura pequena e magra, com 

cabelos compridos prateados. Ela parecia ser um espetáculo aos olhos de todos os alunos do 

sexo masculino que não podiam evitar uivar ao vê-la. 

Ela rapidamente os fez calar a boca quando disparou uma flecha que arranhou as bochechas 

de um aluno. 
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"Este teste é chamado de ‘O Olho da Precisão’, o objetivo é acertar o máximo de alvos que 

puder, o mais rápido possível. Os alvos têm marcações. Quanto mais perto você estiver do alvo 

do meio, mais pontos você irá obter. Você terá que julgar se a velocidade ou precisão é mais 

importante. " 

Eu estava muito animado para esta tarefa, pois minha habilidade de olho de dragão me 

mostraria se os alvos ocultos eram fáceis ou não, embora eu nunca tivesse usado um arco 

antes, não parecia tão difícil. 

Assistindo ao teste como de costume, Ian, Slyvia e Gary foram bem, eles foram os segundos 

melhores, atrás apenas de uma aluna chamada Martha Woodlock. Por alguma razão, o nome 

parecia familiar, até mesmo sua aparência era familiar. Ela estava vestida de verde e tinha 

longos cabelos castanhos. Eu não conseguia lembrar onde que eu havia visto essa pessoa 

antes. 

Agora era minha vez. Fui para lá e agarrei o arco na mesa antes de subir para a plataforma. 

Havia um ponto marcado com um X no chão de onde se deveria começar a atirar. Antes que a 

Mestra Cavaleira pudesse dizer vá, eu ativei minha habilidade de Olhos do Dragão. Eu podia 

ver todos os alvos claramente e descobri a melhor ordem para atingi-los um por um. 

"Vai!" Ela gritou. 

Peguei uma flecha e puxei a corda do arco o mais forte que pude. 

*Snap* 

Um som foi ouvido e a flecha caiu no chão. A corda do arco havia se quebrado. Olhei para a 

Cavaleira me perguntando o que aconteceria neste tipo de situação. 

"A sorte também faz parte do teste", disse ela. 

Eu desci da plataforma sem atingir nenhum alvo. 
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Capítulo 35 - Super-Nível  
 

Slyvia estava pensando profundamente sobre o que acabara de acontecer. Ela esperava que 

Ray se saísse bem no teste. Ela talvez até pensasse que ele era alguém especial. Qualquer um 

que fosse capaz de sair todos os dias e caçar feras mágicas tinha que ser habilidoso. A menos 

que eles estivessem mentindo, mas Ray não parecia o tipo mentiroso para ela. E Ray até 

afirmou que ele havia caçado uma fera intermediária. 

Slyvia não conseguia tirar o pensamento da cabeça, então decidiu ir até Gary e fazer algumas 

perguntas. 

"Ei Gary, o quão forte você diria que Ray é?" 

Dan, Ian e Monk tinham o hábito de ficarem juntos e quando viram Slyvia ir em direção a Gary 

decidiram seguir atrás e ouvir a conversa. 

"Ray, ele é muito forte." 

Dan, que tinha ouvido os dois conversando, não pôde deixar de rir. Afinal, ele acabara de ver 

Ray quase reprovar nos quatro testes. 

"Ele? você viu o resultado do teste, eu sei que ele é seu amigo, mas você precisa olhar com os 

olhos e não com o coração." 

Slyvia olhou para Dan com um olhar fixo. Ele rapidamente se calou, lembrando-se do olho roxo 

no dormitório. 

"É por isso que queria perguntar a você, Gary, achei que Ray se sairia bem. O que te faz dizer 

que ele é forte". 

Ray coçava a cabeça como um macaco perdido em pensamentos. 

"É difícil dizer, eu não luto com ele há muito tempo." 

"Talvez eu possa reformular a pergunta para torná-la mais fácil para você. Se você e Ray 

lutassem agora, quem venceria?" 

"A última vez que lutei com Ray ganhei fácil." 

"Mas você ainda diz que ele é forte." Dan interrompeu novamente. 

"Há algo estranho nele. Eu acho que se eu lutasse com ele agora, eu perderia nove em dez. 

Quando éramos crianças, fui atacado por um Lobo Negro de nível Intermediário. Eu pensei que 

fosse morrer naquele dia. Então Ray apareceu e me salvou." 

"Você precisa tornar seus contos mais realistas, não há muitos Cavaleiros que treinaram por 

um ano aqui que poderiam derrotar uma besta intermediária sozinhos", disse Dan. 

Era verdade que a maioria das pessoas acharia difícil de acreditar se alguém dissesse que eles 

derrotaram uma fera intermediária na idade que têm agora. O fato de Gary ter contado a eles 

que ainda por cima foi quando eram crianças tornava tudo inacreditável. 

O resto do grupo pensou que Gary estava apenas exagerando uma história, talvez fosse 

apenas um grande lobo de nível básico. 
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Slyvia pensou diferente, porém, ela se lembrou da noite em que pegou Ray saindo do 

castelo. Ele disse que havia derrotado uma besta intermediária antes. 

Embora guardasse esse pensamento para si mesma, as coincidências ocorridas no teste 

também a preocuparam. Um mago da Academia Roland saberia muito bem os limites ao fazer 

um teste, ela achava difícil acreditar que eles cometeriam um erro que causariam a Doença de 

Mana. E com o arco, se um humano tentasse usar pura força para quebrar a corda de um arco, 

seria quase impossível. 

Ela não podia deixar de pensar que Ray tinha apenas azar. 

  

―◊◊◊― 

'Devo ser azarado' – Eu refleti comigo mesmo. 

Embora um pouco desanimado, lembrei-me de que não importava a classificação que eu 

obtivesse após o exame. Foi uma pena não ter conseguido mostrar minhas habilidades em 

pelo menos um dos testes. 

Foi um choque para mim, ganhei muita força depois de absorver aqueles cristais. Na minha 

pressa de atirar o mais rápido que pude, puxei com muita força. 

A última área de teste estava sendo marcada por Delbert. Seu palco também estava vazio, 

havia apenas ele e uma espada. Não era sua espada usual, pois esta tinha um design 

ligeiramente diferente. Na parte inferior do cabo embutido no interior havia uma pedra 

preciosa vermelha. 

"Este é o teste final chamado ‘A Vontade da Verdade’, este teste é sobre o Ki, embora você 

possa não ter aprendido a controlar seu Ki, ele está dentro de cada um de vocês. É tudo sobre 

força de vontade." 

Delbert ergueu a espada e continuou a falar. 

"Esta espada foi feita usando um cristal da Super-Besta – Pássaro Flamejante." 

As chamas começaram a aparecer ao redor da espada. 

"Assim que a espada tocar em você, ela usará seu Ki para energizá-la, você deve usar sua 

vontade para fazer o seu melhor para subjugar as chamas." 

Delbert mostrou mais algumas vezes o que ele queria que fizéssemos. Assim que tocarmos a 

espada, as chamas apareciam na lâmina, nós tínhamos que usar nossa força de vontade para 

controlar as chamas e fazê-las desaparecer. 

A maioria dos alunos que fizeram o teste se saiu bem. Os talentosos foram capazes de fazer as 

chamas desaparecerem completamente enquanto outros conseguiram diminuí-las. A tarefa 

em si parecia bastante simples em comparação com a quantidade de alunos que a realizaram. 

Chegou a minha vez, e eu era o último novamente, sem ter alcançado nada no último teste. Fui 

pegar a espada pelo punho e algo estranho começou. 
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<Você obteve um cristal de uma Besta de Nível Super> 

<Você gostaria de absorver?> 

<Sim>~<Não> 

Quando eu não esperava, apareceu uma mensagem dizendo que eu havia obtido o cristal. Eu 

rapidamente fiz a mensagem desaparecer. Mas havia outro problema, a espada em minhas 

mãos agora não estava ativando, nenhuma chama apareceria. 

Eu me virei para Delbert, mostrando a ele que estava segurando a espada com as duas mãos, 

mas nada estava acontecendo. 

"Eu acho que está quebrado." 

"Não seja idiota, esta é uma arma de Super-Besta que ativa até mesmo com a menor 

quantidade de Ki. Dê-me aqui." 

Delbert tirou a espada de minhas mãos e seus olhos se arregalaram. Ele tentou estimular seu 

fluxo de Ki na espada, mas ainda assim, nenhuma chama apareceu. 

"O que você fez! Este é um tesouro do Reino Alure" Delbert gritou para mim. 

"Você estava me olhando o tempo todo, eu não fiz nada." 

Na verdade, nesse momento eu estava muito feliz, não sabia porque o Sistema me permitiu 

levar o super cristal, mas eu tinha obtido um grande tesouro de graça. 

Delbert parecia que estava prestes a me golpear com a própria espada pelo que tinha 

acontecido. Felizmente, Wilfred estivera observando o que estava acontecendo na tela o 

tempo todo e chegou ao quinto local de teste onde estávamos. 

Os dois sussurraram algo um para o outro e terminaram o teste ali. Wilfred desceu do palco na 

frente dos alunos. 

"Todos vocês se saíram bem no teste de hoje. Estou orgulhoso de que vocês se tornarão 

Cavaleiros da Academia Avrion. Por favor, voltem para seus quartos até serem chamados para 

o refeitório, todos receberão sua Faixa de Classificação antes do jantar, e depois enviado ao 

local apropriado para iniciar o treinamento." 
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Capítulo 36 - Meu Único Rival 
 

Quando estávamos voltando para nossos quartos, Gary me puxou para o lado por trás e 

sussurrou em meu ouvido. 

"Ei Ray, me faça um favor antes de voltarmos, você poderia me esperar no telhado do nosso 

dormitório?" 

Gary raramente me pedia para lhe fazer algum favor, eu balancei a cabeça em 

concordância. Era estranho, eu não sabia o que Gary queria para mim, mas parecia preocupá-

lo muito enquanto corria na frente dos outros para me encontrar lá. 

Em vez de ir para o meu quarto, fui para o telhado como Gary havia 

pedido. Surpreendentemente, quando cheguei lá, não havia uma alma à vista. Foi estranho, 

considerando que Gary havia corrido na frente, pensei que ele teria chegado ao telhado antes 

de mim. 

Eu fui até a beira do telhado. Daqui a vista era boa, dava para ver uma boa parte da 

cidade. Todas as pequenas luzes brilhando no escuro vinda das casas pareciam 

lindas. Anteriormente, havia chamas que não brilhavam tanto, mas agora eram luzes 

brilhantes alimentadas por cristais. 

Olhei para a minha direita, onde podia ver o Centro da Academia Avrion. O Centro era uma 

torre com cerca de cem metros mais alta do que o prédio do dormitório. Um dia eu iria subir lá 

e dar uma olhada na vista. Se havia uma coisa de que eu mais sentia falta do que qualquer 

coisa, era a habilidade de voar. Eu poderia deslizar pelos céus e ter uma bela vista sempre que 

quisesse. Embora a noite nunca tenha sido tão bonita como agora. 

Enquanto eu estava me inclinando para fora da borda olhando para a cidade, ouvi o som da 

porta se fechando atrás de mim. Gary finalmente chegou e em suas mãos, ele segurava duas 

espadas de treinamento de madeira. 

"Ei, para que são essas coisas?" Eu perguntei enquanto caminhava em direção a ele. 

O rosto de Gary estava sério, eu não o via assim há muito tempo. 

"Sabe, hoje Slyvia me fez uma pergunta, ela perguntou quem é mais forte entre mim e em 

você. Você sabe qual resposta eu dei a ela." 

"Não lutamos há muito tempo." 

"Eu disse ‘você’, mas a verdade é que era apenas um palpite. Desde que vim para a Academia 

Avrion, todos ao meu redor me chamam de gênio. Se eu sou um gênio, então o que isso faz de 

você?" Gary jogou uma das espadas de madeira que segurava na mão em minha direção. 

Eu consegui pegá-la, ainda confuso com o que ele queria dizer. Gary continuou. 

"Não sou um idiota. Sei que provavelmente vou receber uma Faixa-Branca esta noite, mas 

você, Ray, provavelmente vai ganhar uma vermelha. O que significa que talvez eu nunca tenha 

uma chance como essa de novo. Por isso, peço-lhe, por favor, lute comigo." 
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Gary tinha um olhar intenso em seus olhos, era difícil dizer não. Mas mesmo assim, eu queria 

lutar com Gary tanto quanto ele queria lutar comigo. Eu precisava ver o quanto havia 

melhorado desde aquele dia na colina. 

Eu preparei minha espada em minha mão. Gary sabia que isso significava que eu havia 

aceitado seu duelo. Se ele queria lutar comigo, então eu daria a ele uma luta de verdade. 

Iniciei o primeiro ataque correndo em direção a ele. Eu me virei direto para o rosto dele. Gary 

conseguiu bloqueá-lo, recuando alguns metros pelo impacto. Ele sorriu. 

"Tão poderoso que você teria passado facilmente no teste da Jóia da Força", disse Gary 

sorrindo. 

Gary retalhou com alguns golpes improvisados, embora mais lentos e não tão poderosos 

quanto os meus. Ele continuou atacando em lugares complicados, me fazendo sentir 

embaraçado. 

A luta continuou indo e voltando entre nós dois, bloqueando e evitando os ataques um do 

outro. 

"Vamos, me mostre como você derrotou aquele lobo na Floresta Negra. Isso não é tudo que 

você tem, eu sei." 

Gary era um verdadeiro gênio com a espada. Meus balanços eram duas vezes mais rápidos e 

poderosos, mas ele ainda conseguiu bloquear e desviar deles. E mesmo assim, ele soube que 

eu estava me segurando. 

Eu queria derrota-lo sem usar minha ‘forma bestial', mas pude ver que Gary estava ficando 

cansado. Se continuássemos, eu acabaria vencendo ele. Eu senti como se os cristais tivessem 

me dado uma vantagem injusta por ter mais resistência. Se Gary perdesse, seria mais honroso 

para ele perder usando tudo o que eu tinha. 

Coloquei o punho da espada na boca. Empurrando meus dentes profundamente na madeira. 

Me abaixei e tomei a posição de um quadrúpede, como uma fera. A maioria das pessoas teria 

rido da visão de um humano imitando um animal, mas Gary tinha uma expressão 

extremamente séria. Ele ficou lá esperando, observando cada movimento meu. 

Corri em sua direção, Gary fez um movimento de corte em minha direção, eu rapidamente me 

movi para o lado e agarrei seu pé usando-o para balançar meu corpo atrás dele. Eu então o 

golpeei atrás com a espada. Ele foi incapaz de reagir aos movimentos estranhos. 

Gary era ótimo em esgrima, ele sempre encontrava os lugares certos para atacar. Meus 

movimentos na ‘forma bestial’ eram muito imprevisíveis para ele. 

Gary caiu e se ajoelhou no chão. Ele se virou para mim com um grande sorriso. 

"Acho que você ainda é meu único rival, Ray." 

Voltamos juntos para a sala, ao entrarmos nos deparamos com uma surpresa. Os rapazes 

estavam sentados ao redor da mesa conversando alegremente, mas havia um recém-chegado 

na sala também. 

A pessoa nos notou imediatamente, ela se levantou e se aproximou se apresentando. 

"Olá, sou sua nova colega de quarto, Martha." 
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Foi a garota que se saiu bem no teste de tiro com arco. Agora explicava onde eu tinha visto o 

nome antes. Estava na porta do nosso quarto. Ainda havia algo que me confundiu. Como se 

tivesse certeza de que já a tinha visto antes. 

"Martha, não me lembro de você estar na ‘Escola Renny’", disse Gary. 

"Eu não estava, minha mãe é uma das líderes de uma Guilda de Aventureiros, eles me deram 

permissão especial para fazer o teste e me colocaram com vocês, já que tinha espaço aqui." 

Fiquei surpreso. Finalmente me lembrei por que ela parecia tão familiar. Ela parecia quase 

idêntica à mulher que conhecemos há dez anos, a caminho da Cidade de Renny. A mulher 

também era uma Aventureira. Martha devia ser parente da mulher de alguma forma. 

Quando eu estava prestes a perguntar a Martha sobre isso, um anúncio pôde ser ouvido sendo 

projetado em cada um de nossos quartos. 

"Vocês poderiam, por favor, seguir para o refeitório. Onde vocês receberão suas classificações 

e faixas." 
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Capítulo 37 - Um Mistério 
 

Nós sete chegamos juntos ao refeitório e nos sentamos em nossas mesas já marcadas. Embora 

o exame agora tivesse terminado, a atmosfera era semelhante à da hora do almoço. Algumas 

pessoas estavam nervosas, suor escorrendo das cabeças e até orando. Enquanto outros 

estavam entusiasmados com a expectativa. 

A sala tinha uma sensação mais calorosa desta vez. Ao cair da noite, a grande lareira foi acesa 

no centro do palco, emitindo chamas laranja. As grandes pinturas na parede mostravam mais 

detalhes, pois agora era possível ver mais detalhes. 

As luzes foram subitamente acesas em uma cor laranja. Ligando uma por uma enquanto os 

Cavaleiros mestres subiam ao palco. 

No palco estavam Wilfred, Delbert e Bernardo. Ao lado dos três, estavam os outros dois 

Mestres Cavaleiros que também apareceram nos locais de teste. O homem vestido de preto 

com um lenço cobrindo o rosto e a arqueira. 

Cada um dos Cavaleiros segurava uma caixa em suas mãos contendo as faixas de cores 

diferentes dentro. Wilfred então avançou com a caixa nas mãos. 

"Vamos agora anunciar os resultados das avaliações de hoje. Quando for chamado o seu 

nome, por favor, venha ao palco onde receberá uma faixa de um dos seguintes Mestres 

Cavaleiros." 

Um a um, os alunos foram chamados ao palco e receberam uma faixa das caixas. A faixa era de 

uma cor sólida e simples, tornando-os fáceis de diferenciar uns dos outros. À medida que os 

alunos subiam ao palco, eles suportavam uma mistura de emoções das cores que recebiam. 

Alguns pularam de alegria gritando para a multidão ao receber uma Faixa-Branca, enquanto 

outro garoto chorava ao receber uma Faixa-Vermelha. As faixas foram distribuídas mesa por 

mesa. Finalmente chegou a vez de nossos grupos. 

Ian e Slyvia receberam Faixas-Brancas, o que era esperado com base em seu desempenho no 

teste. Dan recebeu uma Faixa-Azul, parecendo um pouco decepcionado com o 

resultado. Martha ficou muito satisfeita com o resultado, recebendo uma Faixa-Verde. 

Quando Monk subiu ao palco, parecia nervoso. Caminhando lenta e rigidamente para o palco. 

Eu podia entender por que, como eu, Monk não tinha se saído bem em nenhum dos testes, 

exceto em um. Provavelmente ele receberia uma Faixa-Vermelha. 

Quando ele subiu ao palco, embora surpreendentemente, ele recebeu uma Faixa-Preta. Monk 

pegou a faixa com entusiasmo e curvou-se rapidamente, saindo do palco. 

O barulho na sala aumentou enquanto as pessoas conversavam sobre o que acabara de 

acontecer. Monk foi a única pessoa até agora que recebeu uma Faixa-Preta. 

Quando o nome de Gary foi chamado, ele caminhou confiante para o palco. Afinal, a maioria 

das pessoas diria que Gary era o aluno com melhor desempenho hoje. Não havia dúvida em 

sua mente ou em qualquer outra pessoa que ele merecia uma Faixa-Branca. 

Estranhamente, quando chegou ao palco, Gary também recebeu uma Faixa-Preta. Gary olhou 

para a faixa por um tempo, sem tirá-lo das mãos do Mestre Cavaleiro. Parecia que ele estava 

http://www.vulcannovel.com.br/


Veja mais em: www.vulcannovel.com.br 

Tradutor: Metal_Oppa | Revisor: Yokobataki 
 

 
114 

em choque. Alguns segundos depois, ele voltou a si, pegou sua faixa e se curvou para o 

Cavaleiro. 

Finalmente meu nome foi chamado, subi ao palco e esperava, como todo mundo, receber uma 

Faixa-Vermelha, mas não me importei porque era o que eu também queria em primeiro lugar. 

Quando entrei no palco, esperava que Bernardo desse um passo à frente, pois até agora vinha 

entregando as Faixas-Vermelhas aos alunos. Em vez disso, o Mestre Cavaleiro vestido de preto 

deu um passo à frente e me presenteou com uma Faixa-Preta. Peguei a faixa e rapidamente 

deixei o palco. 

As faixas haviam acabado de ser distribuídas e a refeição comemorativa havia começado. O 

banquete foi grandioso, com ingredientes de alta qualidade e pratos de primeira na mesa. Eu 

nunca tinha comido uma comida tão boa antes. 

Sentamos à nossa mesa e começamos a comer, a maioria de nós desfrutando de uma conversa 

alegre, exceto Gary, que parecia um pouco abatido, até que ele murmurou algumas palavras. 

"Por que recebemos Faixas-Preta? O que isso significa?" 

A mesa ficou em silêncio, pois podíamos dizer que Gary estava chateado com isso, afinal, o 

preto era uma cor estranha para uma faixa. Ninguém sabia o que significava e era difícil avaliar 

se era bom ou ruim. 

Gary foi considerado o melhor nos resultados do teste. Eu e o Monk fomos considerados 

alguns dos piores, mas todos recebemos uma Faixa-Preta. 

Slyvia foi quem finalmente quebrou o silêncio. 

"Eu tentei falar com um dos alunos do segundo ano que também usava uma Faixa-Preta, mas 

ele não disse nada sobre isso. Ele ficou feliz em falar sobre outras coisas além de qualquer 

coisa relacionada sua Faixa-Preta." 

"Talvez sejamos especiais." 

Disse Monk. Parecia que a natureza tímida de Monk havia mudado desde que ele recebeu uma 

Faixa-Preta em vez de Vermelha. Ele estava começando a falar com mais frequência para o 

grupo. 

"Houve casos de Cavaleiros mudando de posição mais tarde, então eu não me preocuparia 

muito com isso." Slyvia, do seu próprio jeito, parecia tentar animar Gary. 

Gary então olhou para mim vendo que nós dois tínhamos a mesma cor de faixa e começou a 

sorrir. 

"Parece que vamos treinar juntos, afinal." 

Eu sorri de volta, mas não disse muito. Eu estava tão preocupado quanto Gary com o que havia 

acontecido. Originalmente, eu queria obter uma cor de faixa inferior. Dessa forma, eu teria 

mais tempo livre e estaria longe dos olhos dos Cavaleiros. No final, recebi o preto, uma cor que 

ninguém parecia saber. 

Um total de quatro alunos recebeu a Faixa-Preta. Trinta receberam verde. Dez receberam 

branco e o resto foram misturas de várias cores. Estava claro que o preto era a mais rara das 
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cores. De 300 alunos para permitir que apenas quatro recebam uma Faixa-Preta. Este era um 

mistério completo. 
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Capítulo 38 – Sir K 
 

Depois que todos terminaram de comer no refeitório, fomos organizados em grupos 

separados com base em nossas cores. Os alunos com Faixa-Preta e alunos com Faixa-Branca 

pareciam minúsculos em comparação com as outras cores. 

Eu rapidamente fui me juntar a Monk e Gary e notei outro aluno na frente deles. 

O quarto aluno também usava uma Faixa-Preta, ele era um dos outros meninos da Cidade de 

Renny. Eu o tinha reconhecido antes, mas não me preocupei em aprender seu nome até agora. 

Seu nome era Kyle. Kyle era uma pessoa corajosa e enérgica, mas havia algo que se destacava 

nele. Eram suas sobrancelhas, suas sobrancelhas eram ruivas, então ele também era um dos 

alunos com cabelos ruivos. A julgar por sua idade e as pequenas mechas de cabelo que podiam 

ser vistas, parecia que Kyle raspou a cabeça e pelo que vejo, já se parece um hábito. 

Cada um dos Mestres Cavaleiros deveria conduzir os alunos à área de treinamento associada à 

sua cor. Estávamos sendo conduzidos pelo Cavaleiro vestido de preto. 

Enquanto caminhávamos pelo corredor juntos, o Mestre Cavaleiro não disse uma palavra para 

nós quatro, não tendo ideia de para onde estávamos indo. Kyle tinha ficado constantemente 

inquieto durante a caminhada, parecia que ele estava tentando encontrar uma chance de falar 

com o Mestre Cavaleiro, mas não conseguiu. 

Eventualmente, ele respirou fundo e foi em frente. 

"Ermm... Senhor, Mestre Cavaleiro, como devemos chama-lo?" 

De repente, o Cavaleiro parou de andar. Houve silêncio por um bom tempo. O suor começou a 

escorrer pelos outros três rostos, como se Kyle tivesse acabado de cometer um grande erro. 

"...Você pode me chamar de ‘ K ’." Ele finalmente respondeu. 

O cavaleiro então continuou a caminhar e nós seguimos adiante. Curiosamente, nosso 

caminho, ao contrário dos outros estudantes, nos levou para fora da academia. A lua brilhava 

e os uivos das bestas que estavam por perto podiam ser ouvidos. Monge e Kyle não 

conseguiam deixar de tremer com os barulhos. 

"As bestas mágicas vivem nas cavernas próximas. Em uma lua cheia como hoje, os seus 

poderes aumentam, e também há raras ocasiões em que eles foram capazes de entrar na 

cidade, fiquem atentos." K disse. 

Kyle e Monge engoliram em seco, eles estavam tão assustados que eu poderia jurar que podia 

ouvir seus batimentos cardíacos. 

"Você já esteve nas cavernas?" Eu perguntei, pensando que poderia ser um bom lugar para 

caçar. 

"Embora você esteja livre para deixar a cidade em seu tempo livre, eu não recomendaria caçar 

lá, a menos que você deseje morrer." 

Parecia que K sabia o que eu estava pensando. K me deu uma sensação estranha. Não parecia 

perigoso, mas também não parecia seguro com ele. Normalmente, quando eu conheço alguém 

pela primeira vez, eu pude perceber sua intenção imediatamente. Mesmo com os outros 
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Mestres Cavaleiros, eu era capaz de dizer. Mas K foi a primeira pessoa que não fui capaz de 

ler. Na verdade, isso me assustou um pouco. 

À frente havia uma construção semelhante a uma mansão. Parecia degradado por fora, como 

se ninguém tivesse vivido ali por anos. Do prédio saiu uma figura alta. A escuridão tornou a 

figura confusa. 

A figura continuou caminhando em nossa direção, Monk e Kyle não podiam deixar de tremer 

de medo diante da figura escura e sombria. Gary estava com a mão no punho pronto para 

atacar a qualquer momento. 

"Saudações, Senhor K." 

"O mesmo para você, Sir Delbert." 

A figura sombria que saiu do prédio acabou por ser Cavaleiro Delbert. Ele cumprimentou o 

Cavaleiro K gentilmente, mas depois me viu atrás dele e zombou de mim. 

"Você se acha tão especial, não é Ray?" disse Delbert. 

Fiquei chocado com essa explosão repentina, embora Delbert nunca tivesse sido o mais gentil 

comigo, fiquei surpreso que ele agisse assim na frente de outro Cavaleiro e outros alunos. 

Delbert se moveu em minha direção. 

"Eu sei que você fez algo com aquela espada, se dependesse de mim, eu nunca permitiria sua 

laia pisar aqui." Ele olhou para mim e Kyle. 

Delbert se aproximou de mim até que seu rosto quase tocou o meu. Uma lâmina apareceu de 

repente entre nós dois. Foi o Sir K que havia desembainhado a sua espada. 

"Devo lembrar a você, Delbert, que Ray é agora um Cavaleiro de Faixa-Preta e está sob minha 

proteção." 

Delbert olhou para K. 

"A Academia Avrion logo saberá que a profecia está errada e veremos quem está certo." 

K não mostrou nenhuma reação às palavras ditas. Delbert esperou alguns momentos antes de 

se afastar de mim e caminhar na direção da Academia Avrion. 

"Mas que merda, eu não sabia que Delbert era assim", disse Kyle. 

Acho que foi uma surpresa para Monk e Kyle, enquanto eu e Gary tínhamos visto como 

Delbert havia agido antes. 

"Parecia que ele estava bravo com vocês dois", disse Monk. 

Eu olhei para Kyle, nós dois entendemos o porquê. Parecia que Delbert tinha um ódio extremo 

por aqueles que possuíam cabelos ruivos. 

Gary veio até mim e sussurrou. 

"O que foi aquela conversa sobre a profecia, você sabe alguma coisa sobre isso?" 

Eu balancei minha cabeça fingindo que não sabia de nada. Eu tinha um bom palpite do que 

Delbert estava falando. Quando eles vieram para nossa cidade, dez anos atrás, eu o ouvi 
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falando com Wilfred sobre a ‘profecia’, como eles haviam encontrado quatro pessoas ruivas e 

coisas do tipo. 

Naquela época, assim que chegamos na Cidade de Renny, nós cinco recebemos guardas e 

tutores especiais. Todos nós tínhamos uma coisa em comum: cabelos ruivos. Supondo que, 

quando nos encontraram, todos nós tínhamos por volta dos cinco anos de idade. 

Eles pareciam estar reunindo pessoas com cabelos ruivos. Isso pode ser uma coincidência, mas 

eu acreditava que tinha algo a ver com a profecia deles. 

Havia uma diferença entre mim e as outras crianças que eu notei. O cabelo deles era 

completamente ruivo, enquanto o meu tinha mechas pretas. Seus cabelos eram ruivos desde o 

dia em que nasceram. O meu era originalmente preto mais tarde mudou para vermelho, 

provavelmente devido à minha vida passada. 

Se a profecia estava procurando por pessoas com cabelos ruivos, então eu não era a 

pessoa. Eles cometeram um erro. 
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Capítulo 39 - Nosso Papel 
 

 Sir K foi o primeiro a chegar até as portas da mansão. Ele puxou o anel metálico gigante. 

Quando a porta foi aberta, uma rajada de vento soprou em nossa direção. Fechei os olhos 

quando o pó foi jogado para o ar, mas quando os abri novamente, Sir K parecia ter 

desaparecido. 

"Para onde ele foi?" disse Monk. 

"Meus olhos estavam fechados." Kyle respondeu. 

Todos nós olhamos uns para os outros sem ter nenhuma pista do que havia acontecido com Sir 

K. 

"Bem, vamos entrar então." Gary caminhou em direção à porta primeiro sem mostrar medo ao 

entrar na mansão. 

Dentro da mansão, não era tão espetacular quanto o resto da Cidade de Avrion. A mansão 

quase não tinha manutenção. Ao contrário de todos os outros lugares, onde eles usaram 

cristais como fonte de luz. Enquanto a mansão ainda tinha velas, o que tornava os quartos 

incrivelmente escuros. 

Eu ativei os Olhos do Dragão e pude ver várias pessoas dentro da mansão, mas não muitas. Por 

alguma razão, eu não conseguisse localizar Sir K de jeito nenhum. 

"O que deveríamos fazer?" Perguntou Monk. 

"Acho que é melhor esperarmos aqui, por enquanto, a pior coisa que podemos fazer é 

começar a vagar e se perder", disse Gary. 

Portanto, decidimos esperar na entrada da frente. Era improvável que Sir K se esquecesse de 

nós e eventualmente voltasse. De repente, um Cavaleiro de Faixa-Vermelha saiu de uma das 

portas da sala principal. 

"Ei, vocês são do primeiro ano? Vejo que vocês são Faixas-Preta, bem, vocês estão no lugar 

certo, não se preocupem com isso." Ele disse. 

Gary aproveitou a chance para fazer algumas perguntas ao Cavaleiro de Faixa-Vermelha. 

"Eu pensei que apenas Cavaleiros de Faixa-Preta fossem permitidos aqui?" 

"Sim, mas para nós Cavaleiro de Faixas-Vermelhas, às vezes somos usados para passar 

mensagens entre divisões diferentes." 

Monk sussurrou em meu ouvido. 

"Parece que tivemos sorte, acho que é verdade que eles tratam os Cavaleiros de Faixas-

Vermelha como lixo." 

"Você sabe alguma coisa sobre os Cavaleiros Negros?" Gary perguntou. 

"Bem, normalmente eu não contaria a ninguém sobre isso, mas já que vocês vão ser Cavaleiros 

Negros de qualquer maneira, não fará nenhum mal. Há rumores de que os Cavaleiros Negros 
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são assassinos. Que eles vão em missões secretas de agentes duplo ou recebem a tarefa de 

matar pessoas." 

"Isso não pode ser verdade", gritou Gary. Ele pareceu irritado quando o Faixa-Vermelha 

mencionou isso. 

Gary continuou a reclamar. 

"Um Cavaleiro nunca faria algo tão sujo como assassinar, eles lutariam com seus inimigos de 

frente." 

O Cavaleiro de Faixa-Vermelha olhou para Gary como se ele fosse uma criança ingênua. 

"Embora algumas pessoas possam pensar que é um trabalho sujo, alguém tem que fazer. Eles 

desempenham um papel importante no Reino. Com as guildas das Trevas e a Peste das 

Sombras, Cavaleiros habilidosos com essas habilidades são necessários." 

Gary não respondeu, apenas agarrou seu punho com força. 

"De qualquer forma, vocês apenas fiquem aqui, um Mestre Cavaleiro deve descer em 

breve." O Cavaleiro de Faixa-Vermelha então continuou seu caminho para fora da 

mansão. Assim que o Faixa-Vermelha saiu, Gary se virou para nós e começou a reclamar. 

"Você acredita no que ele disse, como um Cavaleiro pode fazer essas coisas?" 

Gary ficou claramente preocupado com o que ouviu. Embora Monk e kyle parecessem 

empolgados, eles estavam felizes por simplesmente não terem sido escolhidos como rubros e 

seriam capazes de ajudar o reino. 

“Os humanos sempre foram assim, não é nenhuma novidade” eu disse. 

Nesse momento, um Cavaleiro entrou por uma das portas. Ele tinha cabelo loiro curto e era 

barbudo. Ele parecia ser alguns anos mais velho do que nós e ele também usava uma Faixa-

Azul, mas tinha uma única fita dourada nela. O Cavaleiro de Faixa-Azul caminhou em nossa 

direção. 

"Olá, sou o Mestre Cavaleiro Joesph, você pode apenas me chamar de Joe. Vou levá-lo para 

seus quartos temporários para passar a noite aqui. Amanhã começaremos a treinar bem cedo. 

Normalmente, você ficará em seu quarto normal, mas por hoje você passará a noite aqui. 

Joe nos levou aos andares superiores da mansão. Enquanto caminhávamos, Gary não pôde 

deixar de perguntar a Joe sobre os Faixas-Preta. 

"É verdade que os Faixas-Preta são assassinos?" 

"Embora possa não ser um trabalho do qual se orgulhar, é verdade. Normalmente, só 

recebemos um novo recruta por ano. É incrível que tenhamos conseguido quatro este ano. Sir 

K explicará mais detalhes a vocês quando for a hora certa." 

Gary se calou depois disso, pois estava imerso em pensamentos. 

Finalmente chegamos a uma porta que tinha uma placa dizendo, ‘Cavaleiros Aprendizes – 

Azuis’. Quando entramos na sala, ela estava ainda mais vazia do que o resto da casa. Havia 8 

camas de solteiro, mas nada mais. Sem escrivaninha, sem cadeiras, apenas camas com seus 

cobertores. 
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"Eu sei que está um pouco vazio, mas é apenas por uma noite." 

Joe fechou a porta atrás de si e nos deixou. Como se viesse do nada, Sir K apareceu na 

sala. Kyle tropeçou e caiu da cama quando estava se preparando para se deitar, enquanto 

Monk cobria o rosto com o cobertor como um frangote. 

"Desculpe pelo susto, eu tinha algo que precisava resolver urgentemente." 

Assim que Gary viu Sir K, aproximou-se dele para fazer a mesma pergunta, como se não 

pudesse acreditar nas palavras de outra pessoa. 

"É verdade que os Faixas-Preta são assassinos?" 

"Você não parece estar muito entusiasmado com a notícia. É verdade, cada um de vocês foi 

escolhido porque os Mestres Cavaleiros viram algo especial em vocês que faria de você um 

grandes assassinos. Atualmente, a Academia Avrion está precisando deles mais do que nunca. 

"Mas eu fiz o melhor, deveria ter me tornado um Faixa-Branca", reclamou Gary. 

"Embora você certamente tenha impressionado a todos nós e facilmente poderia ter se 

tornado um Faixa-Branca, pensamos que suas habilidades se adequavam mais a um Faixa-

Preta." 

Gary foi para a cama derrotado. 

"Vocês deveriam descansar um pouco, amanhã todos na academia receberão o treinamento 

adequado referente as suas respectivas cores. Depois faremos o treinamento básico em grupo 

com todos os alunos." 

Sir K então se virou para mim. 

"Ray, você precisará ficar para trás para um treinamento adicional após o treinamento em 

grupo." 

Depois de dizer essas palavras, Sir K rapidamente desapareceu no ar novamente, não me 

dando tempo para perguntar exatamente o que eu precisava fazer. 
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Capítulo 40 - Cavaleiros-Dragão 
 

Acordei com o som de dois objetos metálicos batendo um no outro e sendo ouvidos por toda a 

mansão. Isso me afetou mais do que os outros devido à minha audição sensível. Joe estava 

parado na frente da porta batendo duas panelas de metal uma na outra. Parecia que essa era a 

forma tradicional de despertar os novos alunos. 

"Você não pode simplesmente nos acordar de forma normal?” reclamou Gary. 

Rapidamente saímos da cama e nos vestimos com o uniforme escolar padrão, fazendo fila na 

frente de Joe. Joe olhou para cada um de nós, verificando se tudo estava em ordem, como 

equipamentos e faixas. 

"Bom, vocês estão começando a parecer Cavaleiros de verdade agora, infelizmente, tenho más 

notícias. O treinamento foi cancelado para hoje e começará amanhã. Foi realizada uma 

reunião de emergência entre os Mestres Cavaleiros. Vocês estão livres para passarem o dia 

como vocês quiserem." 

"Podemos ir lá fora?" Eu perguntei. 

"Infelizmente não, até que você aprenda o básico na Academia Avrion, você não tem 

permissão para deixar a Cidade. Sinta-se à vontade para visitar a biblioteca ou mesmo a igreja 

para obter uma bênção do Ser Divino." 

Joe nos saudou antes de partir. 

"O que você vai fazer agora, Ray?" Gary perguntou. 

"Estou pensando em ir para a biblioteca, e você?" Eu queria descobrir novas informações 

sobre os Cavaleiros Dragões e o Ser Divino. Talvez me desse uma ideia do que havia dentro 

daquela tumba. Embora eu pudesse ir revirar os túmulos, era algo que eu não queria fazer no 

meu primeiro dia aqui. 

"Isso parece chato, estou indo para o campo de treinamento, talvez haja algumas pessoas que 

queiram treinar comigo." 

Monge tinha decidido voltar para os dormitórios e conversar com os outros, enquanto Kyle ia 

com Gary até o campo de treinamento. Isso me deixou sozinho, o que me deixou satisfeito. 

A biblioteca era um lugar grandioso, assim como os outros prédios da Academia 

Avrion. Parecia que levaria uma vida inteira para ser capaz de ler cada um desses livros. 

Decidi verificar as informações sobre os Cavaleiros Dragão. Claro, havia muitos livros sobre os 

Cavaleiros Dragões desde que eles foram os fundadores da Academia Avrion. 

Folheei alguns dos livros que escolhi ao acaso, a maioria deles falava sobre como os cinco 

Cavaleiros se uniram para proteger o reino contra a Praga das Sombras. 

Acreditava-se que a Praga das Sombras se originou de um continente diferente. Quando 

chegou ao sul do continente, começou a dominar a terra rapidamente. Foi estabelecida uma 

trégua entre os reinos e os Cavaleiros Dragão conseguiram barrar a Praga das Sombras. Isso foi 

há cerca de cinquenta anos e não houve atividade desde então. 
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Embora eu tenha aprendido um pouco sobre isso no passado, não encontrei nenhuma 

informação sobre suas armas ou armaduras. Essa era a informação que eu procurava. Até que 

me deparei com um livro intitulado "A verdade sobre os Cavaleiros Dragões". 

Este livro era diferente dos outros, pois não falava sobre os grandes feitos ou as histórias dos 

Cavaleiros Dragões, mas dos próprios Cavaleiros Dragões. Ele falava sobre suas personalidades, 

suas armaduras, suas armas. Isso era o que eu estava procurando. 

Fui me sentar em uma mesa da biblioteca e estudei mais o livro. Então eu vi algo que me 

interessou. O livro começou a falar sobre as habilidades que os Cavaleiros usariam na batalha, 

como as habilidades que usavam não eram humanas. Eles tinham um conjunto único de 

habilidades que lhes permitia usar magia e lutar com uma arma. 

A magia não era magia padrão que era conhecida em todos os Reinos, mas habilidades que 

pertenciam à era perdida dos Dragões. Afirmava que embora muitas pessoas pensassem que 

eram chamados de Cavaleiros Dragões por causa da armadura e das armas que usavam, na 

verdade era devido às habilidades que usavam em combate. Infelizmente, o livro não continha 

nenhuma outra informação útil e não entrou em detalhes sobre nenhuma de suas habilidades. 

Virei o livro para ver o nome do autor "Lenny Steel". 

"Lenny Steel, um autor conhecido por exagerar nas fabulas do passado." Uma voz disse vindo 

da minha direita. 

Eu olhei para o assento ao meu lado e para minha surpresa era Slyvia. Eu estava muito focado 

no livro para notar quem estava sentado ao meu lado. Eu não tinha ideia de quanto tempo ela 

estava lá. 

"O que você quer dizer?" Eu perguntei. 

"Lenny Steel, ele costumava ser um Cavaleiro na Academia Avrion, há muito tempo, mas então 

ele se demitiu e se tornou um escritor para ganhar a vida." 

"Esta pessoa ainda está viva?" Se eu pudesse encontrar essa pessoa, talvez ele pudesse 

responder às minhas perguntas sobre os Cavaleiros Dragões. 

"Ele parou de escrever livros há muito tempo, então não tenho certeza, mas talvez Wilfred 

saiba mais informações sobre ele." 

"Você sabe se ele escreveu algum livro sobre o Ser Divino?" Foi difícil encontrar livros sobre o 

Ser Divino. Era tabu as pessoas escreverem sobre isso, então todos os contos eram bem 

genéricos. 

"Mesmo se ele soubesse, eu não o usaria como uma fonte confiável, embora seus livros sejam 

teorias e ideias interessantes para ler, eles são desacreditados por muitas pessoas como 

contos de fantasia. Se você quiser saber alguma informação, porque não pergunta a mim? " 

"Você sabe por que o Ser Divino é tão adorado? Parece ainda mais aqui na Cidade de 

Avrion." – Enquanto caminhava, ouvi muitas pessoas terminarem suas frases com ‘Bendito seja 

o Ser Divino’. Muitas igrejas e santuários foram dedicados a ele. 

"Na verdade, sim, é dito que o Ser Divino foi quem deu aos Cavaleiros Dragão seus poderes, 

também os guiou para criar a Academia Avrion avisando-os da Praga das Sombras." 
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"Existe alguma maneira de ver o Ser Divino?" Se houvesse uma chance de vê-lo, talvez eu 

pudesse perguntar por que fui transformado em humano. 

"Dizem que o Ser Divino está localizado na capital de Alure, perto da Academia Roland, mas 

eles não deixam ninguém ver." 

Eu esperava que minha ida à biblioteca fosse capaz de responder à minha pergunta, mas, em 

vez disso, apenas me levou a mais. Conversei um pouco mais com a Slyvia fazendo mais 

perguntas, mas as informações dela eram limitadas, no final, voltamos juntos para os 

dormitórios para descansar um pouco durante o resto do dia. 
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Capítulo 41 - O Treinamento Começa 
O treinamento parecia difícil para todos. Todas as manhãs éramos acordados pelo som de 

duas panelas de metal batendo assim que o sol nascia. Descíamos para tomar o café da 

manhã, e depois dessa refeição, começaríamos o nosso treinamento. 

As aulas de treinamento básico foram realizadas fora. A participação de todos os novos alunos 

era obrigatória. O treinamento da manhã consistiu em treinamento de resistência, que incluiu 

correr várias voltas ao redor do campo. Em seguida, passamos para o treinamento de força, 

que consistia em levantar, empurrar e treinar as pernas. 

Após as primeiras horas de nossos primeiros exercícios básicos, passamos para o 

armamento. Fomos todos treinados no uso básico de todas as armas, caso algo acontecesse no 

campo de batalha. Isso incluía arco e flecha, espada e escudo, empunhar machado e até 

mesmo trabalho com lança. 

Bernardo ficava encarregado de supervisionar o treinamento básico, costumava comentar e 

aconselhar os alunos sobre a técnica. Slyvia, Ian e Gary continuaram a se dar bem no 

treinamento, enquanto Monge e Kyle estavam um pouco atrás dos outros. 

Descobri que, com o treinamento de força, tive que diminuir a quantidade de força física total 

para tentar parecer igual a todos ao meu redor. Decidi igualar Dan em nível de habilidade 

físicas para que ninguém suspeitasse muito. Embora o treinamento de habilidades com armas 

eu achei útil e, eventualmente, peguei o jeito de usar todos os diferentes tipos de 

armas. Então isso fez com que a minha destreza melhorasse muito. 

Após o treinamento físico, os alunos eram obrigados a treinar uns com os outros. Cada aluno 

recebeu uma classificação dependendo de seu desempenho no teste. Recebi o número 300 

sendo classificado em último lugar no teste, enquanto Gary foi classificado em 1. Isso o 

agradou, como se mesmo por ele ser um Faixa-Preta, ainda provasse que podia ser o melhor, 

para si mesmo. 

Cada aluno teria que treinar com a pessoa classificada acima deles, então eu lutaria com o 

número 299. Todos nós recebemos uma cota-de-malha para usar, que foi encantada com 

Proteção-Extra e ainda por cima, pesava mais do que o normal. Também era permitido 

escolher livremente a arma de sua preferência para treinamento. O equipamento usado era 

feito de madeira, tornando quase impossível desferir um golpe letal. 

Se pudéssemos vencer a pessoa à frente, então pegaríamos seu número de classificação. O 

sistema ficou ainda mais fácil devido aos itens de relógio que recebemos. O relógio parecia ser 

movido por um cristal de besta e tinha um número exibido nele. O número indicava nossa 

classificação e seria atualizado automaticamente assim que derrotássemos nosso oponente. 

O sistema de classificação funcionava até mesmo fora das instalações de treinamento, onde os 

alunos eram encorajados a treinar frequentemente, desde que usassem o equipamento de 

treinamento, tornando quase impossível dar um golpe letal. 

No final do dia, os corpos de todos estavam doloridos demais para se moverem depois de todo 

o treinamento do primeiro dia. Bernardo se adiantou para conversar com os alunos. 

"Todos vocês podem estar pensando que estão no limite e não podem continuar, mas não se 

preocupem, pois amanhã será um dia de descanso. O descanso é tão importante quanto o 
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treinamento, então mesmo que vocês pensem que devem treinar, em excesso só iria fazer mal 

para vocês." 

Essa rotina de treinamento básico continuou por três meses, revezando entre treinamento e 

descanso. Ainda não tínhamos tido nenhum treinamento relacionado às nossas cores de faixas 

e estávamos começando a ficar um pouco impacientes. Também perguntei se ainda não 

tínhamos liberdade para sair, a resposta foi a mesma de sempre. "Não até que você tenha 

completado seu treinamento básico." 

Eu estava ansioso para caçar algumas bestas mágicas e aumentar meus pontos para 100. 

Após os três meses de treinamento básico, finalmente começamos nosso treinamento especial 

de Faixa-Preta. 

Após uma rotina normal de treinamento básico, Bernardo voltou a falar com todos nós. 

"Agora todos vocês participarão de seu treinamento de cor. Agora que vocês construíram um 

nível básico de aptidão física, serão capazes de lidar com as aulas de treinamento especial. 

Estas lições serão aplicadas logo após seu treinamento de treinamento básico". 

Agora fazia sentido porque os novos alunos não começaram com o treinamento básico e 

especial em primeiro lugar. Observando os outros alunos, eles se esforçaram para levantar um 

dedo depois de terem terminado o treinamento básico. Mas agora todos estavam 

acostumados com a pressão e a fadiga que era colocada em seu corpo. 

Joe pediu que os Cavaleiros de Faixa-Preta comandassem a mansão depois de completarmos o 

treinamento básico. Nós nos encontramos em uma pequena sala de treinamento dentro da 

mansão. A sala era grande o suficiente para caber todos nós, incluindo Joe. A sala estava 

escura e pouco iluminada e justamente quando nossa visão estava finalmente se adaptando, 

as luzes foram apagadas na sala. 

A voz de Joe de repente pôde ser ouvida, mas parecia que estava sendo projetada de todos os 

tipos de direções diferentes, tornando difícil dizer a sua localização. 

"Aqui é onde seu treinamento de Cavaleiro Negro começará, nesta sala, você aprenderá a ser 

furtivo." 

Joe de repente colocou as mãos no meu ombro e no ombro de Gary, o que foi um choque para 

nós dois. Antes que as luzes se apagassem, pudemos claramente vê-lo parado na nossa 

frente. Se ele tivesse se movido, deveríamos tê-lo ouvido, mas nenhum de nós na sala o ouviu. 

Depois que a mão de Joe me tocou, ativei minha habilidade de Olhos do Dragão para ver se 

conseguia vê-lo. Felizmente, ao contrário de Sir K, eu ainda era capaz de rastrear os 

movimentos de Joe usando Olhos do Dragão. Eu podia ver Joe rastejando pela sala falando em 

voz baixa. 

"Você também aprenderá como abrir fechaduras, se esconder de seus inimigos e escalar 

alturas que nunca escalou antes." 

Joe havia nos fornecido uma armadura especial que apenas os Cavaleiros Negros e os 

Cavaleiros podiam usar. As peças de roupa eram todas leves, mas bem protegidas, enquanto 

na cor escura para evitar serem vistas facilmente. 
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A primeira parte do treinamento foi sobre como silenciar nossos passos. Monge era natural 

nisso, enquanto eu lutava e apanhava para conseguir ao menos o básico, mas não tanto 

quanto Gary, que parecia não entender o conceito por trás disso. 

Em seguida, ele nos ensinou como abrir fechaduras de todos os padrões de dificuldade, 

usando minha habilidade de Olhos do Dragão me daria uma vantagem fácil, mas decidi tentar 

aprender sem ela. E Joe até nos ensinou como escalar paredes, com minha força extra era uma 

brisa. 

Todos nós começamos a gostar do treino de Cavaleiro Negro, as técnicas que aprendi eram 

interessantes, então me apeguei a elas. Todos se tornaram muito habilidosos, exceto Gary. A 

cada dia, a frustração o afetava mais e mais. 
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Capítulo 42 – Classificações 
 

Após seis meses de treinamento, pouca coisa mudou em termos de classificação entre os 

alunos. Gary ainda estava classificado em primeiro lugar, enquanto o segundo lugar era 

mantido por um cara de outra escola. 

Não me incomodei em prestar muita atenção nisso porque não me importava muito com as 

classificações. A única razão pela qual eu sabia sobre isso era porque Kyle tinha se tornado 

obcecado por esse assunto. 

Ele era como nosso quadro de avisos ambulante. Todas as vezes, após o término de nosso 

treinamento especial de Cavaleiro Negro, ele nos atualizava sobre a situação mais recente com 

as classificações. 

Tínhamos acabado de terminar uma sessão de treinamento e estávamos descansando na 

acomodação da mansão. Para nós, tornou-se rotina conversar antes de voltar para os nossos 

dormitórios. Cada um de nós estava deitado na cama. 

"Você viu como a Slyvia derrotou Peter e assumiu o segundo lugar, Gary? Tão falando de como 

o nosso Rei pode acabar se tornando uma Rainha". Kyle disse com um brilho nos seus olhos. 

"Não estou muito preocupado, só há uma pessoa que pode me vencer aqui de qualquer 

maneira." Gary olhou na minha direção, felizmente ninguém notou e mesmo que percebesse, 

não acho que o levariam a sério. 

Minha classificação atual foi de 300 para 280, decidi lutar contra os alunos usando as 

habilidades de Cavaleiro Negro que havia aprendido. Os alunos acharam difícil lidar com isso, 

mas, ao mesmo tempo, era difícil usar as habilidades em toda a sua extensão, já que a maioria 

delas foi feita para ser usada quando escondida ou para matar alguém. 

Depois de testar as novas habilidades que aprendi, comecei a me concentrar em controlar meu 

poder. Enquanto lutava contra diferentes alunos, eu controlava minha força para corresponder 

à deles e perderia a luta por um fio de cabelo. Foi uma tarefa muito cansativa, mas ajudou a 

melhorar muito meu controle. 

"É bem estranho viver no dormitório de monstros, a maioria aqui está entre os 10 melhores. 

Gary ficou em primeiro lugar, Slyvia em segundo, Ian em quinto, até mesmo Dan e Martha têm 

uma boa classificação apesar de não serem Faixas-Branca. Caramba, até Monk conseguiu 

alcançar o número 50. " 

Monk começou a corar um pouco com o elogio que fiz. 

"É tudo graças ao treinamento especial que temos feito." 

"Mesmo eu não usando o lixo que aprendi, eu mesmo assim ainda consegui ficar no topo” 

disse Gary. 

Gary ainda estava relutante em usar as habilidades que havíamos aprendido, ele simplesmente 

não conseguia pegar o jeito e eventualmente desistiu de usá-las. 

"Não é inútil, só porque você é ruim não as torna inútil." Monk já havia se levantado e estava 

olhando fixamente para Gary. 
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Eu nunca tinha visto Monk ficar assim antes, mas ele tinha se dedicado mais do que ninguém 

ao treinamento. Era como se ele tivesse se tornado uma pessoa totalmente nova após o 

treinamento. 

Kyle se levantou e ficou entre os dois. 

"Acalmem-se vocês dois, somos todos companheiros Faixas-Preta, então precisamos ficar 

juntos." 

Gary foi pegar a faixa que estava em volta de seu pescoço e a jogou no chão. 

"Essa coisa inútil, eu nem preciso disso." 

Enquanto Monk havia mudado para melhor depois de receber a Faixa-Preta, Gary era o 

oposto. A cada dia ele parecia estar ficando mais e mais frustrado durante o treinamento, 

talvez, ele já tenha atingido o limite que poderia suportar. 

“Pegue isso” Disse Monk em tom pesado. 

Monk parecia furioso com o que Gary acabara de fazer. 

"Me obrigue” Gary respondeu agora empurrando Kyle para o lado com a mão. 

Kyle então olhou para mim. 

"Ray, você pode ajudar aqui, não acho que vou conseguir segura-los mais." 

Eu estive sentado na minha cama o tempo todo, não querendo me envolver. Afinal, o negócio 

deles era problema deles. A discussão estava me irritando, então eu vim com uma sugestão 

simples. 

"Por que vocês dois simplesmente não têm uma Batalha de Classificação?" 

Os olhos de Kyle pareciam que iam pular de suas orbitas, como se eu tivesse feito a pior 

sugestão possível. 

"Tudo bem, amanhã após o treinamento básico, bora ter um duelo de classificação e ver se as 

habilidades de Cavaleiro Negro são tão boas quanto você diz ser." disse Gary carrancudo. 

Kyle estava apenas balançando a cabeça com o que acabou de acontecer quando Monk e Gary 

voltaram para seus dormitórios. 

"Por que você diria isso?" Kyle disse vindo até mim. 

"Você esqueceu que todos nós moramos juntos, o que você vai fazer se eles continuarem 

brigando aqui em nosso quarto." 

"Se eles continuarem fazendo isso, vou intervir e dar uma lição a ambos." 

Kyle riu do pensamento de eu fazer algo assim. 

"Eu sei que nós dois somos Cavaleiros Negros, mas eu e você estamos a quilômetros deles, 

estou classificado em 160, e você está ainda mais baixo do que eu, como você poderia parar os 

dois?" 

Eu simplesmente me afastei e voltei com a intenção de ir para o dormitório, não me importei 

em dar a resposta a Kyle e ele não acreditaria em mim de qualquer maneira. 
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No caminho decidir voltar para o quarto mais tarde, depois de passar no refeitório. Assim que 

cheguei no refeitório, Gary e Monk apareceram também. Ao entrar no salão o clima era tenso 

entre os dois e ambos se mantinham em silêncio. 

Slyvia veio em minha direção. 

"O que aconteceu com aqueles dois? Por que eles estão assim desde que entraram no 

refeitório?" 

"Eles tiveram uma discussão." Eu realmente não queria explicar muito, não era minha função 

dizer nada. 

Só então Dan entrou na sala todo animado. 

"É mesmo verdade? Que Monk e Gary vão lutar amanhã!?" Dan disse. 

Todos os outros que ouviram ficaram em choque. Não era normal para alguém de alto escalão 

aceitar uma partida com alguém vários graus abaixo dele, a menos que tivesse rancor 

pessoal. Mas não foi só isso, foi entre duas pessoas que todos nós conhecíamos bem. 

"Pelo que parece, acho que você acertou em cheio” Slyvia disse para mim. 

Segundos depois, parecia que toda a escola estava falando sobre a próxima luta entre Gary e 

Monk e eu até conseguia adivinhar quem espalhou a notícia tão rápido. 

– Kyle 

  

Capítulo 43 - O Duelo! 
O treinamento entre os alunos parecia mais sem brilho do que nunca hoje e isso por um 

motivo. A luta entre Monk e Gary. Os alunos estavam entusiasmados com a partida de 

classificação que aconteceria a tardezinha, pois só parecia que esse era o único assunto que 

eles poderiam falar durante o treino. 

Kyle havia transformado tudo em um grande evento, ele marcou hora e local onde seria a luta 

e até fez apostas entre os alunos. Gary era o favorito para vencer, mas ele havia dado boas 

chances para Monk também, usando o mistério dos alunos de Faixa-Preta como argumento de 

venda. Claro, isso foi feito longe dos olhos dos professores, eles sabiam da luta, mas não das 

apostas. 

Embora as partidas de classificação acontecessem todos os dias, isso se tornou um assunto 

quente porque era uma partida rancorosa, incluindo o número um da escola. Todos também 

sabiam que Monk estava subindo rapidamente na classificação e, embora estivesse 

atualmente no 50º lugar, sua verdadeira classificação estaria entre os dez primeiros. 

A maioria dos alunos se reuniu em torno de uma seção externa da área de treinamento. A 

multidão de alunos formou um perímetro quadrado de pessoas. Gary e Monk estavam parados 

a três metros um do outro, prontos para o início da luta. 

Eu estava ao lado de meus colegas de quarto, Ian, Slyvia, Dan e Martha. Quando Kyle veio falar 

conosco. 
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"Então, algum de vocês quer fazer uma aposta em quem vai ganhar?" Kyle segurava um 

pedaço de papel com uma lista de nomes e uma bandeja de dinheiro pendurada no pescoço. 

"Como você pode perguntar isso para nós? Somos amigos dos dois, até companheiros de 

quarto, eu odiaria que eles descobrissem que estávamos apostando neles." 

Dan colocou uma nota de 10-Sepy (moeda) na bandeja de Kyle 

"Aposto 10 que Gary vai ganhar fácil." 

"Dan!" Slyvia gritou. 

"Cinco para Monk da minha parte, eu sempre prefiro o azarão” disse Martha. 

"Eu não posso acreditar em vocês dois, certo Ian?” disse Slyvia. 

Ian não conseguia olhar Slyva nos olhos e começou a mexer nas mãos. 

"Não me diga...?" 

"O grandalhão já apostou na vitória de Gary” disse Kyle. (NT: kkakk boca de trombone) 

Kyle então saiu gritando para a multidão informando a todos que as apostas estavam 

encerradas e a luta começaria a qualquer momento. 

"Bom, pelo menos eu sei que você não apostou nada, Ray, mas tenho que perguntar se você 

acha que Monk tem alguma chance?" Sylvia perguntou com uma expressão preocupada no 

rosto. 

"Ah, então você também acha que Gary vai ganhar." 

Slyvia não respondeu, mas a expressão em seu rosto dizia tudo. 

"Monk se esforçou mais em nosso treinamento especial do que qualquer um de nós. Ele nos 

supera em quase todos os aspectos de nosso treinamento. Embora Gary seja naturalmente 

habilidoso e pudesse vencer quase todos, eu diria que Mon é o pior tipo de oponente para ele 

agora." 

Dan, que estava nos ouvindo, também tinha suas palavras a dizer. 

"Bem, eu lutei com Gary e perdi em menos de um minuto, eu honestamente não acho que 

Monk tenha chance." 

A atenção de todos agora foi para as duas pessoas que estavam dentro da praça. Kyle estava 

sendo uma espécie de árbitro para os dois. 

Os dois estavam com as armas prontas nas mãos, um de frente para o outro. Kyle ficou com a 

mão no meio, separando os dois e começou a contar. 

"3...2... 1..... Eeee Luta!" 

A mão de Kyle desceu para sinalizar o início da luta, ele rapidamente voltou para a multidão. 

Monk começou como o agressor golpeando Gary o mais rápido possível. A multidão ficou 

impressionada que Monk estava se movendo e atacando de todos os ângulos diferentes. 

Esquerda, direita, abaixo e cima. O impressionante era a rapidez com que ele mudava de uma 

posição para a outra. 
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Era incrível, pois Monk estava usando sua pequena estrutura corporal a seu favor. As pessoas 

na multidão ficaram chocadas com o que eles estavam vendo, mas o que era igualmente 

impressionante era Gary, que estava conseguindo bloquear quase todos os ataques. 

"Ufa, Monk me deixou preocupado com minha aposta por um segundo” disse Dan. 

Monk era implacável com seus ataques, mas logo estava perdendo o pique e a ferocidade de 

seus ataques, mostrando sinais de cansaço. Gary viu isso e aproveitou a oportunidade para 

contra-atacar. 

Quando Gary tentou revidar contra Monk, Monk pareceu mudar de ritmo com seu trabalho de 

pés. Seus pés agora estavam quase se movendo como Sir K no exame de teste de Cavaleiro. 

Gary estava achando difícil acompanhar os movimentos de Monk. Cada vez que Gary atacava 

onde Monk estava, ele teria se movido antes que sua arma atingisse seu alvo. 

"Vai Monk! Não desista!" Martha gritou. 

A luta continuou a ir e vir entre os dois por uns bons dez minutos. 

"Parece que este jogo pode durar um pouco” disse Slyvia. 

"Não, vai acabar logo, nossas técnicas são usadas para um assassinato. Nosso objetivo é 

derrotar nossos oponentes rapidamente. Monk sabe disso, é por isso que ele tem se esforçado 

tanto desde o início. No momento em que ultrapassar a marca dos dez minutos Monk vai 

perder esta batalha, a menos que..." 

Embora eu tenha dito isso ao grupo, ainda havia uma chance de Monk vencer a luta. O fato é 

que Gary parecia subestimar o seu oponente durante toda a luta. Gary não estava usando toda 

sua força desde o início. Ele estava cansando Monk indo no mesmo pique que ele, fazendo-o 

passar da marca dos dez minutos. 

Monk parecia estar suando tanto que poderia encher baldes, enquanto Gary estava tão enxuto 

quanto roupas no varal. 

"Pronto para desistir?" Disse Gary. 

Monk não disse nada e tentou controlar a respiração. Gary ficou frustrado neste ponto e 

finalmente usou um ataque de força total contra Monk. Monk ergueu a lâmina para bloquear 

o ataque. Mas o ataque de Gary foi tão poderoso que a espada de madeira se partiu ao meio. 

"Acabou" 

Nesse momento, Monk agarrou uma das partes quebradas da espada de madeira e segurou-a 

na mão como uma adaga. Ele moveu a adaga com toda a força visando o pescoço de Gary. 

A lasca de madeira tornou a arma afiada. Não era mais o pedaço de madeira cego que 

usávamos para treinar, mas uma arma de verdade agora. Quando a ‘adaga’ de madeira estava 

quase alcançando o pescoço de Gary. Uma mão saiu e agarrou a farpa de madeira, parando-a a 

centímetros do pescoço de Gary. 

Foi minha mão. 
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Capítulo 44 – Um Motim 
 

Não sei quando aconteceu, eu estava assistindo à margem como todo mundo. Eu sabia que a 

luta estava entrando em seus momentos finais, então decidi ativar minhas habilidades Olhos 

do Dragão. 

Eu podia ver a energia de Monk fluir, depois da marca de dez minutos sua energia estava 

ficando cada vez mais fraca, mas quando a espada se quebrou e todos pensaram que tinha 

acabado, sua energia parecia dobrar de tamanho, pois ele tinha como objetivo agarrar os 

pedaços da espada quebrada. Um último esforço para vencer a partida. 

Foi quando meu corpo começou a se mover por conta própria. De repente, eu estava 

diretamente ao lado de Monk e Gary, estendi minha mão e agarrei a madeira que parecia uma 

adaga, a centímetros de distância do pescoço de Gary. 

Nós três ficamos paralisados por um momento, a multidão ficou em silêncio. Alguns segundos 

atrás, eles estavam aplaudindo com entusiasmo. 

Monk soltou a arma e começou a se curvar diante de mim e de Gary nervosamente. 

"Eu sinto muito, não sei o que aconteceu comigo" 

O que Monk não sabia é que eu estava pensando exatamente a mesma coisa. Originalmente 

eu ia deixar acontecer o que quer que acontecesse nesta luta. Teria sido uma lição para os dois 

no futuro. 

Monk rapidamente usou suas habilidades para deixar o campo silenciosamente passando pela 

multidão de pessoas. Gary apenas ficou em silêncio, tentando compreender o que aconteceu. 

A multidão começou a falar entre si. 

"Então, quem ganhou a luta?" 

"Não tenho certeza, aquele maldito moleque ruivo apareceu quando Gary estava prestes a 

vencer." 

"Do que você está falando? Monk ia vencer." 

A multidão então começou a discutir sobre quem havia vencido a luta. Alguns acreditavam que 

Gary havia vencido, enquanto outros apoiavam Monk. Porém, no final, a raiva e o ódio na 

multidão começou a dirigir-se para uma pessoa. A pessoa que havia parado a luta. 

"Por que aquele ruivo teve que se envolver?" 

"Talvez ele não quisesse perder todo o seu dinheiro?" 

Kyle viu que a multidão estava começando a se irritar em relação à luta, entrou no centro do 

campo. 

"Ei pessoal, lamento dizer, mas devido ao envolvimento de uma terceira pessoa, a partida foi 

anulada das classificações oficiais. Portanto, não se preocupem, todos vocês receberão seu 

dinheiro de volta". 
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Eu não sei se Kyle estava fazendo isso de propósito ou não. Mas suas palavras apenas fizeram 

com que as pessoas dirigissem sua raiva ainda mais para mim. Parecia que ele estava ali 

apenas para se salvar. 

Enquanto eu estava no campo, uma garrafa veio da multidão em minha direção. Movi minha 

cabeça ligeiramente para trás evitando a garrafa. Uma vez que a primeira pessoa jogou um 

item em mim, o resto começou a se juntar para jogar todos os tipos de objetos diferentes. 

Era impossível evitar todos os objetos. Então, em vez disso, simplesmente deixei os objetos me 

atingirem enquanto me afastava do campo de treinamento. Saindo da multidão de pessoas, 

observei cada pessoa que jogou algo em mim. Usando minha criatividade para ver como 

planejaria minha vingança contra cada um deles. 

  

―◊◊◊― 

Slyvia estava parada na beira do campo, observando a luta com tanto cuidado quanto todos os 

outros. Quando viu Monk agarrar os pedaços quebrados da espada de madeira, soube que 

Gary estava em apuros. Quando ela estava prestes a gritar, as palavras pararam. Ray já havia 

aparecido na frente deles parando a arma de Monk com as próprias mãos. 

Slyvia ficou incrédula com a visão. Ela podia jurar que Ray estava ao seu lado um segundo 

atrás. E antes que ela pudesse ao menos abrir a boca, Ray já havia se movido e parado a farpa 

de madeira. 

"Você viu quando Ray chegou lá?" Slyvia perguntou. 

"Não, eu estava muito focado em Monk e Gary, ele deve ter estado bem ao lado deles o tempo 

todo” disse Dan. 

Muitos alunos pensavam o mesmo que Dan, simplesmente que Ray estava se aproximando 

deles enquanto todos estavam muito focados na luta, prontos para interromper a luta a 

qualquer momento. Era difícil acreditar que alguém seria capaz de se mover tão rápido fora do 

campo. 

Slyvia percebeu que a multidão estava começando a se voltar contra Ray devido à sua 

intervenção. Eles simplesmente não haviam entendido que o último golpe de Monk era letal e 

Gary não o teria evitado a tempo. Poucas pessoas que assistiram à luta entenderam o que 

havia acontecido. 

Slyvia foi e agarrou Kyle pelo braço vendo que as coisas estavam começando a ficar fora de 

controle. 

"Kyle, você tem que fazer algo antes que haja um tumulto. A culpa é sua, em primeiro lugar, se 

você não tivesse transformado essa partida em uma guerra de apostas estúpida." 

"Eu sei, vou lá e explicou tudo." 

Mas Kyle, neste momento, achava que a multidão, a qualquer momento, iria virar sua mira 

para ele. 

"Ei pessoal, lamento dizer, mas devido ao envolvimento de uma terceira pessoa, a partida foi 

anulada das classificações oficiais. Portanto, não se preocupem, todos vocês receberão seu 

dinheiro de volta” 
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Com a raiva da multidão agora se concentrando em Ray, Kyle rapidamente voltou a se 

esconder na multidão. 

Então, do nada, um objeto foi jogado em direção a Ray. Alguns segundos depois, parecia que 

todos estavam jogando objetos em Ray. 

Slyvia, Ian, Dan e Martha estamos fazendo o melhor para tentar acalmar a multidão, mas 

ninguém estava os ouvindo. Eles então começaram a bloquear alguns dos objetos que 

atingiram Ray e se machucaram no processo. 

Quando Slyvia se virou para olhar para Ray para ver se ele estava bem, ela percebeu uma 

expressão em seu rosto que a assustou. Os olhos de Ray pareciam ter um brilho amarelo, 

enquanto ele continuava se afastando da multidão. 

Ray não havia notado o envolvimento de seus colegas de quarto, pois estava focado em cada 

pessoa que havia jogado algo nele naquele dia. 
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Capítulo 45 - Uma Nova Era 
  

A situação agora era estranha nas sessões de treinamento de Cavaleiro Negro. Kyle tem me 

evitado desde toda aquela situação, Monk e Gary ainda não trocaram uma palavra desde 

aquele dia. 

Mas o que a situação fez em benefício a todos, foi que agora eles estavam muito mais 

concentrados. Não havia mais o bate-papo amigável entre todos nós. Não havia mais 

conversas após nossas sessões especiais de treinamento. Nós íamos para a aula de Sir K e 

então voltávamos para o dormitório para passar a noite. 

Gary manteve sua posição de número um nas classificações, mas agora ele tinha visto as 

vantagens do que o treinamento de Cavaleiro Negro poderia trazer, ele começou a se esforçar 

mais na sessão. Ele até começou a usar as técnicas em suas partidas de classificações. 

Ele também não brincava mais com seus oponentes, agora ele iria finalizar a maioria deles nos 

primeiros ataques. 

Eu também tinha aprendido uma lição naquele dia, parecia que eu estava gastando muito 

tempo interagindo com a raça humana, isso fez meu coração ficar mais suave ao longo desses 

anos me fazendo perder o foco do meu objetivo original. Esse dia foi um lembrete amigável de 

como os humanos eram. 

Depois que nossas sessões de treinamento básico e especial terminaram, Wilfred veio até nós 

quatro que estávamos dentro da mansão. 

"É bom ver todos vocês de novo, infelizmente não tenho muito tempo para bate-papos hoje, 

porque estou aqui em nome dos grandes anciãos. Kyle, Ray, por favor, me siga." 

"Você não precisa de nós também?" Gary perguntou. 

"Receio que este assunto só os preocupe por enquanto." 

Seguimos Wilfred até o centro da academia, onde ele nos conduziu a uma das salas mais altas 

da torre. A sala estava decorada com pinturas e monumentos dos Cavaleiros Dragão, no centro 

da sala havia uma enorme mesa de reunião única. No final da mesa, estavam os quatro 

Mestres Cavaleiros. Delbert, Bernardo, Sir K e Miss Rose que era a chefe dos Cavaleiros Verdes. 

"Por favor, sentem-se vocês dois." Wilfred fez um gesto em direção aos assentos à mesa. 

Sentei-me com Kyle enquanto esperávamos pacientemente para me derem mais 

informações. Alguns momentos se passaram e a porta pela qual entramos se abriu 

novamente. Três alunos estavam entrando na sala, um deles era Ian, os outros dois também 

eram meninos que pareciam gêmeos idênticos. Não havia uma única coisa que os distinguisse 

um do outro. 

Ao olhar ao redor da sala, era difícil não notar que havia uma coisa que todos nós tínhamos em 

comum: nosso cabelo ruivo. Nós cinco estávamos reunidos na sala por um motivo específico e 

todos sabíamos disso. 

Wilfred foi até a cabeceira da mesa, ele tinha uma expressão séria no rosto. O que geralmente 

significava que era um assunto importante. 
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"Não vou aborrecê-los com os pequenos detalhes e ir direto ao assunto, vocês cinco foram 

trazidos aqui devido a uma profecia que foi contada quinze anos atrás. A profecia contada pelo 

Ser Divino afirmava que nossa terra seria salva por uma criança ruiva." 

Os outros quatro começaram a se olhar em estado de choque, eu já tinha um pouco de 

conhecimento sobre isso há muito tempo, mas fiquei surpreso que eles decidiram nos 

informar sobre isso. 

Decidi ignorar o assunto e não deixar que me preocupasse muito porque realmente acreditava 

que eles tinham cometido um erro, pois meu cabelo originalmente era de outra cor e mesmo 

agora ainda havia fios de cabelo preto 

Wilfred continuou: "Então, na busca pelo menino na profecia, enviamos Cavaleiros para vagar 

pelas terras, eles encontraram dez crianças, todas da mesma idade." 

Dez crianças? Pelo meu conhecimento, eram apenas cinco, inclusive eu, mesmo ao lado com 

os outros que sentaram à mesa, éramos apenas cinco de nós. 

"Eu vejo a confusão em seus rostos, vocês cinco não exercem nenhuma habilidade mágica, 

enquanto os outros cinco sim. Como vocês estão na Academia Avrion, eles estão na Academia 

Roland." 

"Então, um de nós vai salvar o mundo" Kyle disse entusiasmado. 

Eu podia sentir que a reação de Delbert e Rose mudou ao ouvir Kyle dizer isto. Quase como se 

eles estivessem irritados. Parecia que Wilfred estava escondendo algo de nós, talvez não nos 

contando toda a profecia. 

Atrás de Wilfred, uma ilusão mágica começou a retratar os cinco Cavaleiros Dragão. 

"É por isso que chamei você aqui hoje, queremos recriar o legado de nossos fundadores, assim 

como os Cavaleiros Dragões do passado nos salvaram da Praga das Sombras, agora essa tarefa 

cairá sobre você." 

Kyle levantou de sua cadeira abruptamente, incapaz de conter sua empolgação. 

"Você quer dizer..." 

"É isso mesmo, vocês cinco serão os novos Cavaleiros Dragão da Academia Avrion, mas isso 

significa que você precisará colocar um esforço extra. Além de seu treinamento básico e 

especial, você agora receberá treinamento extra como os Cavaleiros Dragão recebiam." 

Afinal de contas, foi uma grande honra para os cavaleiros. Eu também fiquei feliz em participar 

por enquanto, pois espero que isso também me dê mais informações sobre as habilidades dos 

cavaleiros dragões. 

Wilfred explicou a todos onde e quando nos reuniríamos para o treinamento, mas quando 

todos estávamos saindo da sala, Wilfred me chamou e disse para esperar na sala. 

Quando Wilfred entrou na sala, ele disse 

"Ray, há alguém aqui para vê-lo." 

Atrás de Wilfred estava uma mulher que eu reconheci bem, ela ainda parecia tão sagrada 

como sempre. A primeira pessoa que me segurou nos braços. Foi minha mãe. 
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Minha mãe tinha lágrimas escorrendo pelo rosto, mas eu podia sentir que não eram lágrimas 

de alegria. 

"O que há de errado?” eu perguntei em dúvida. 

Quando ela levantou lentamente a cabeça, ela conseguiu murmurar algumas palavras para 

mim. 

"É o seu pai." 
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Capítulo 46 - Carta Final 
 

Enquanto minha mãe lutava para conter as lágrimas, Wilfred saiu da sala mais rápido do que 

uma flecha. Eu guiei minha mãe para que ela se sentasse na cadeira ao lado, segurando sua 

mão tentando acalmá-la. 

Minha mãe nunca foi assim normalmente, ela era uma mulher forte que fazia tudo sozinha, ela 

nunca foi do tipo que se deixa levar pelos outros e sempre se defendeu. 

Depois que as lágrimas finalmente pararam de escorrer por seu rosto, consegui perguntar a 

ela. 

"Então, o que aconteceu com o pai, o que há de errado?" 

"Seu pai se foi." 

"O que você quer dizer com se foi, ele está... morto?" 

Eu esperava que esse resultado acontecesse. Quando a Praga das Sombras infectou alguém, 

no máximo eles não sobreviveriam mais de um ano, foi um milagre que ele permaneceu vivo 

por tanto tempo. 

Minha mãe balançou a cabeça. 

"Seu pai foi levado, ele foi levado pela Praga das Sombras." As lágrimas começaram a rolar por 

seu rosto novamente. 

Fiquei chocado com o que ouvi. A Praga das Sombras só levava pessoas se valesse a pena seu 

esforço. Quando uma pessoa é infectada pela Praga das Sombras, uma de duas coisas 

acontece com ela. A primeira coisa é que o anfitrião fica louco e morre dentro de um ano. 

A segunda coisa é mais instantânea, a Praga das Sombras tentará se hospedar dentro do 

corpo, semelhante ao Rei-Urso Anão que vi alguns anos atrás. Embora fosse uma coisa rara de 

acontecer, tinha uma baixa chance de sucesso, então eles geralmente só fariam isso se o corpo 

do hospedeiro fosse forte. 

Mas o corpo do meu pai não tinha sido tomado instantaneamente, então todos presumimos 

que isso nunca aconteceria. 

Minha mãe continuou. 

"Seu pai tem lutado contra isso dentro de seu corpo o tempo todo, então um dia ele conseguiu 

tomar o controle de volta de seu próprio corpo por um pequeno momento. Ele me disse para 

dizer à aldeia para evacuar, que ele não podia mais lutar contra isso. Ajudei na evacuação da 

aldeia, mas decidi ficar ao lado de seu pai". 

"Você está ferida?" Eu disse em pânico olhando para o corpo dela para ver se havia algum 

ferimento visível. 

"Não, eu tentei o meu melhor para encontrar algo para ajudá-lo, mas quando ele se virou 

percebi que não havia nada que eu pudesse fazer sem machucá-lo. Ele me disse... ele me 

disse... para matá-lo, que seria o melhor... mas eu simplesmente não podia Ray, como eu 

poderia matar seu pai." 
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Minha mãe começou a cair em prantos novamente. Olhando para o rosto dela, fiquei com 

raiva. Eu estava com raiva da Praga das Sombras por ter levado meu pai, estava com raiva dos 

humanos por não fazerem nada a respeito, mas o pior de tudo, estava com raiva de mim 

mesmo. 

Raiva de mim mesmo porque nos últimos quinze anos eu quase não fiz nenhum progresso para 

descobrir como desbloquear minhas habilidades. Eu pensei que meu pai ficaria bem e um dia, 

quando eu tivesse recuperado minhas habilidades de dragão, eu poderia usá-las para curá-lo, e 

agora minha alma parece que foi partida em duas, pois minha mãe teve que suportar todo o 

fardo pesado. 

Nós dois conversamos um pouco antes dela ir embora. Eu perguntei a ela o que ela faria 

agora. Ela disse que iria trabalhar na Guilda de Aventureiros ajudando as pessoas. Felizmente 

longe da linha de frente contra a Praga. 

Mas pouco antes de minha mãe deixar a Academia Avrion, ela me entregou um bilhete. Ela 

disse que o bilhete era do meu pai e ele o escreveu antes de ser infectado pela Praga das 

Sombras. Ele originalmente queria me dar uma vez que eu tivesse passado no exame de 

admissão para a Academia Avrion, mas com toda aquela situação acontecendo naquele 

tempo, fez que minha mãe se esquecesse completamente sobre isso, até agora. 

Fui para o meu quarto ler o conteúdo da carta. 

  

  

 

Querido Ray 

Eu sabia que você era talentoso e sempre poderia fazer isso, afinal, você tem os meus genes e 

os da sua mãe dentro de você. Embora você parecesse ter lutado muito quando era mais 

jovem, eu soube que você era especial desde o momento em que eu e sua mãe colocamos 

nossos olhos em você. Depois que você voltou da floresta carregando Gary nas costas, fui para 

a floresta e vi que a besta intermediária havia sido morta. Por qualquer motivo, parece que 

você está escondendo suas verdadeiras habilidades, mas esta é a minha mensagem para você, 

Ray: Nunca deixe ninguém intimidá-lo, não por seu cabelo ruivo único, seu interesse ou 

qualquer coisa. Eu sei que você pode se tornar o Cavaleiro número um da Academia Avrion e 

estou ansioso para ver você lá estando no topo da graduação. 

 

 

Joguei a carta na lixeira e pensei comigo mesmo. 

"Aquele meu pai estúpido, como ele pretende me ver se tornar o melhor da Academia Avrion 

agora." 

Subi até o telhado do prédio, era o melhor lugar para organizar meus pensamentos. Era lua 

cheia esta noite e o som de bestas mágicas à distância podia ser ouvido. A vista pareceu 

acalmar minha mente. Parecia que o mundo estava aumentando intencionalmente minha lista 

de inimigos. 

http://www.vulcannovel.com.br/


Veja mais em: www.vulcannovel.com.br 

Tradutor: Metal_Oppa | Revisor: Yokobataki 
 

 
141 

  

―◊◊◊― 

Ian e Slyvia tinham acabado de voltar de sua sessão de treinamento de Faixa-Branca quando 

entraram no dormitório, todos estavam lá, exceto Ray. 

O grupo tinha uma rotação de tarefas no quarto e hoje era a vez de Ian levar o lixo para 

fora. Quando Ian foi retirar o lixo naquele dia, ele pode ver o que parecia uma carta amassada 

na lixeira. Foi estranho para ele ver porque os Cavaleiros não podiam receber cartas de 

fora. Ian não estava tentando ser intrometido, mas não pôde deixar de ler as primeiras linhas. 

"O que você está lendo aí, mano?” Dan disse. 

Ian tinha acabado de ler o conteúdo da carta e percebeu que era algo muito pessoal que 

ninguém deveria ter visto. 

"Umm~ nada." 

"Vamos, o que você está escondendo de mim seu grandalhão? Talvez uma confissão de amor." 

Ian rapidamente colocou a carta nas costas. 

Monk se levantou silenciosamente por trás de Ian e pegou a carta por trás. Após um tempo, 

todos haviam se reunido atrás da carta e lido seu conteúdo. 

  

―◊◊◊― 

"Isso é tão doce, mas como ele conseguiu uma carta de seus pais? Eu pensei que os Cavaleiros 

não tinham permissão para recebê-las?" Slyvia perguntou. 

Gary voltou para sua cama. 

"Não é tão doce quanto vocês pensam que é. O pai de Ray foi infectado pela Praga das 

Sombras. Essa carta deve ter sido escrita antes do incidente." 

Todos na sala ficaram em silêncio. Ninguém lá havia experimentado o que Ray havia passado, 

mas eles ouviram rumores e relatos de como foi. Eles não podiam deixar de sentir pena 

dele. Alguns deles até pensaram que essa era a razão pela qual Ray era como ele era. Ele 

nunca falava muito com o grupo e gostava de ficar sozinho. 

Gary conhecia Ray há mais tempo, mas sempre que o grupo fazia perguntas sobre Ray para 

ele, parecia que Gary mal o conhecia. 

O grupo a partir de então decidiu que tentaria se esforçar mais para interagir com Ray, na 

esperança de que ele se abrisse para eles no futuro. 
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Capítulo 47 - Classificado Acima 
 

Wilfred soube da situação e disse que eu poderia fazer uma pausa no treinamento por alguns 

dias. Meus colegas de quarto, embora não soubessem da situação, pareciam saber que eu 

estava com um humor esquisito. Eu havia tentado o meu melhor para agir como sempre fazia. 

Agora eles me cumprimentavam com frequência sempre que me viam e perguntavam como 

eu estava indo. Eu tinha até encontrado minha cama arrumada pra mim. 

No dia seguinte, fui abordado por Slyvia que tinha me pedido para descer com eles para o 

refeitório tomar café da manhã juntos. Normalmente, eu pularia o café da manhã e jejuaria 

até a hora do almoço, mas ela e o resto do grupo se tornaram realmente insistentes. 

Chegando ao refeitório, algumas cabeças se viraram na minha direção, já haviam se passado 

alguns dias desde o incidente entre Gary e Monk. Embora nós, como grupo, estivéssemos de 

volta ao normal agora, os outros alunos pareciam ainda guardar rancor de mim. 

Eu estava sentado entre Slyvia e Gary comendo minha comida. Eles tentavam conversar um 

pouco comigo de vez em quando, eu fazia o possível para responder, mas era difícil fazer 

isso. Não que eu não gostasse de conversar, mas mais porque não sabia o que dizer a eles. 

Um aluno estava passando atrás de nós com sua bandeja de comida na mão. O aluno 

conseguiu ‘azaradamente’ escorregar e cair bem atrás de mim, derramando o conteúdo de sua 

bandeja na minha cabeça. Minha cabeça ficou coberta com a sopa que eles serviram no café 

da manhã. 

"Oh, desculpe, foi um acidente." O menino me disse com um sorriso malicioso aparecendo em 

seu rosto. 

Sylvia se levantou e começou a gritar com o aluno. 

"Isso claramente não foi um acidente, o que há de errado com você..." 

Antes que Slyvia pudesse terminar a frase, me virei e agarrei o aluno pela cabeça. Então eu 

bati a cabeça dos alunos na minha bandeja de comida na mesa. A força era tão forte que as 

pranchas de madeira se partiram. Mas eu não terminei com ele ainda. Eu então coloquei meu 

pé em suas costas, agarrando seu braço e puxando até que um som de estalo pudesse ser 

ouvido. 

*Crack!* 

Todo o refeitório ficou sufocante com os gritos de dor do garoto, ele gritou e se esgoelou até 

que desmaiou. Todos na sala agora tinham sua atenção focada em mim, mas nenhuma pessoa 

disse uma palavra. 

Algo dentro de mim estalou quando vi o menino sorrir. Estes humanos imundos precisavam 

receber uma lição, meu pai estava certo, eu não deveria mais me deixar intimidar e esta era 

certamente a minha maneira de fazer isso acontecer. Eu lhes havia dado oportunidades 

suficientes. 

Eu me afastei do refeitório, enquanto ninguém dizia uma palavra. 
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Quando estava em meu quarto, fui chamado por Lancy para ir ver Wilfred. Eu deveria 

encontrá-lo na sala de reuniões que tínhamos nos reunido no outro dia. 

Quando entrei na sala, apenas eu e Wilfred estávamos dentro. 

"Sente-se Ray, ouvi o que aconteceu hoje no refeitório." 

Eu sabia que ser chamado aqui seria sobre esse incidente. 

"Não vou me desculpar pelo que fiz." 

"Eu não esperaria que você fizesse isso também, felizmente seus colegas de quarto atestaram 

a seu favor e me contaram o que havia acontecido, mas também havia muitas testemunhas 

que estavam do lado do outro aluno. Demorou muito para que os a seu favor convencessem 

os Mestres Cavaleiros do que devemos fazer. Felizmente para você, você é importante para a 

Academia Avrion." 

"Porque eu sou um Cavaleiro Dragão?" 

"Correto, mas eu sei como você é tratado dentro da escola, os outros Cavaleiros podem fechar 

os olhos aos maus tratos recebidos para os que tem cabelos vermelhos, mas eu não faço o 

mesmo. Também temos desentendimentos dentro das patentes superiores." 

Eu sabia o que ele queria dizer, eu mesmo sofri com os maus-tratos de um deles. 

"Não estou dizendo que essas pessoas não merecem ser punidas, Ray, mas talvez da próxima 

vez faça isso por meios oficiais, se o aluno se machucasse durante uma partida de classificação, 

não haveria necessidade de nós, Mestres Cavaleiros, serem envolvidos” disse Wilfred 

enquanto me dava uma piscada de olho. 

Eu dei um sorriso de volta para Wilfred e deixamos a conversa por isso mesmo. Eu precisava 

levar suas palavras a sério, afinal, eu não queria acabar sendo expulso da Academia 

Avrion. Ainda precisava aprender muito e melhorar minha força. 

Enquanto eu voltava da sala de reuniões para o meu dormitório, em um dos corredores, um 

menino loiro de cabelos cacheados se aproximou de mim. 

"Você pare aí mesmo, Meu nome é Eric Sunshield da família Sunshield, como você ousa, um 

plebeu imundo, colocar a mão em um dos meus. Especialmente um Ruivo como você." 

Embora eu adorasse ter dado uma lição a esse aluno, acabei de sair de uma reunião com 

Wilfred. Eu não queria causar uma cena tão rápido. Decidi ignorar esse tal de Eric e continuei 

andando. 

O rosto de Eric ficou vermelho de raiva. 

"Como você ousa me ignorar, seus pais não lhe ensinaram boas maneiras. Seus pais devem ser 

porcos de verdade para terem criado alguém como você." 

As pessoas podiam me insultar, mas nunca meus pais, esse moleque realmente desgosta da 

vida. Eu levantei minha mão direita que tinha o Comunicador de Classificação para o aluno e 

enviei um pedido para uma partida de classificação. 

"Ha, sua classificação é 280 e você acha que pode me vencer, tudo bem, eu aceito o seu 

desafio. É hora de eu te ensinar como é um verdadeiro alto classificado." 
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Assim que o jogo começou, eu fiquei parado deixando Eric se apresentar para atacar primeiro. 

A cada balanço, Eric me levava simplesmente para o lado, evitando-o. Eu ia fazer com que Eric 

se sentisse inútil. Eric era implacável em seus ataques, a cada golpe, ele começava a ficar cada 

vez mais selvagem. Eventualmente, Eric teve que parar para recuperar o fôlego. 

"Acho que agora é a minha vez." 

No segundo seguinte, eu estava na frente de Eric antes mesmo que ele pudesse levantar a 

espada. Eu bati com o punho diretamente em cima da cabeça dele. Os olhos rolaram para trás 

da cabeça o deixando totalmente nocauteado. 

No dia seguinte, todos estavam falando sobre como suas classificações haviam caído em 

um. Eu olhei para o meu Comunicador de Classificação no meu pulso e ele dizia Rank-9. 
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Capítulo 48 – Família 
 

Não me dei conta do efeito que minha luta com Eric havia causado. Eric estava originalmente 

em 9º lugar entre os melhores do primeiro ano, enquanto eu tinha uma baixa classificação de 

280. 

Normalmente, após o treinamento básico, éramos forçados a duelar com a pessoa um nível 

acima de nós. Portanto, uma vitória ou uma perda acabaria em uma troca de 

posições. Quando venci Eric, recebi a posição número nove e ele caiu para dez. Isso significa 

que todos abaixo da classificação de nove caíram uma posição. 

Normalmente, dentro das dez primeiras classificações, a posição apenas mudava, ou eles 

subiam lentamente na classificação, como Monge fez. O fato de isso, de repente ter 

acontecido e ninguém saber da ocorrência de um duelo, foi um choque para todos. 

Felizmente, as posições de classificação não foram exibidas publicamente e apenas registradas 

em nosso Comunicador. Então, ninguém tinha ideia de que eu era o que estava atualmente em 

nono lugar. Mas isso não impediu os alunos de falarem sobre isso. Muitas pessoas 

perguntaram a Eric quem o derrotou, mas por algum motivo, ele não compartilhou a 

informação. Talvez ele estivesse com vergonha de dizer a todos que era eu. 

Eu ainda estava em minha ‘folga’ nos treinamentos, então usei a maior parte do meu tempo 

para ir para a biblioteca. Tentei o meu melhor para estudar qualquer informação que pudesse 

encontrar sobre os Cavaleiros Dragões e o Ser Divino, mas não tive sucesso real. 

Ao voltar para o dormitório, fiquei surpreso ao ver Gary e Kyle ajudando a levar alguém de 

volta ao nosso quarto. A pessoa estava com os dois braços cobrindo a cabeça. O corpo estava 

coberto de curativos, então foi difícil para mim reconhecer quem era. 

Ao entrarem no quarto, colocaram rapidamente na cama a pessoa que estavam 

carregando. Eu finalmente percebi quem era ele nesse momento. A pessoa envolta nas 

bandagens era Monk. Ele parecia ter sido espancado violentamente e até mesmo alguns de 

seus membros pareciam quebrados. 

Corri em direção aos três. 

"O que aconteceu?" Eu perguntei. 

Monk nem mesmo foi capaz de responder, ele parecia estar inconsciente neste momento. 

"Foi Sebastião, ele fez isso! Aconteceu depois do nosso treinamento, ele veio e desafiou Monk 

para um duelo." Kyle disse. 

"Por que ele faria isso?" Eu perguntei. 

Era quase impossível alguém se machucar tanto nas Partidas de Classificação. O sistema 

geralmente declararia a outra pessoa a vencedora antes de chegar até aqui. A única maneira 

de algo assim acontecer era se a outra pessoa continuasse atacando depois que o vencedor 

fosse declarado. 

Gary estava sentado na cama ao lado de Monk, seu rosto estava mais irritado do que nunca. 
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"É tudo minha culpa, Sebastião está atualmente em segundo lugar nas classificações. Até agora 

ele não foi capaz de me vencer sequer uma vez durante o treinamento. Depois que ele viu a 

luta entre Monk e eu, ele queria desafiar Monk. Monk concordou, mas Sebastião... ele apenas 

deixou Monk se cansar, e mesmo depois de já ter vencido a partida, ele continuou a atacar. Eu 

tentei impedi-lo com Kyle, mas ele tinha toda a sua gangue o apoiando. Quando chegamos a 

Monk, ele estava bem no estado em que ele está agora." 

Os olhos de Monk começaram a se abrir, eles estavam tão inchados que tudo o que podia ser 

visto era uma pequena fenda. 

"É você, Ray?" Monk disse tentando sorrir. 

"Como você está? Sinto muito, mas não acho que posso fazer sua cama para você hoje." 

"Foi você, mas por quê?" 

Eu fiquei chocado por algum motivo, pois todos os dias quando eu voltava, minha cama havia 

sido feita para mim nesses últimos dias, eu não fazia ideia por que ou quem tinha feito isto e 

mesmo na situação em que ele se encontrava agora, Monk estava lembrando de mim. 

"O que você quer dizer com ‘por quê?’, nós Faixas-Preta temos que ajudar uns aos outros, 

afinal, não somos uma família?" 

Família, uma palavra com a qual eu não estava acostumado quando era Dragão e ultimamente 

tinha perdido muito da minha, assim chamada família humana. 

Monk então se virou para Gary. 

"Sinto muito, Gary sobre nossa briga, eu sabia que você não estava me levando a sério. Eu 

queria provar a você que eu poderia fazer algo, não era minha intenção ir tão longe." 

Gary apoiou o braço de Monk. 

"Não tem problema Monk, eu sei, apenas descanse um pouco, pedimos a Wilfred para arranjar 

um Mago para que você possa se curar mais rápido." 

Monk fechou os olhos e voltou a dormir. 

“Temos que fazer algo sobre aquele cara, ensiná-lo uma lição, aquele traseiro deve ser 

chutado por nós, Gary, vamos lá” disse Kyle. 

"Eu gostaria de fazer isso, mas não posso." 

Gary estava cerrando o punho com força. 

"Por quê?" 

Só então, outra voz foi ouvida no canto da sala. 

"Porque Sebastião faz parte da família Delbert." 

Virei minha cabeça para ver quem estava falando e era Slyvia. 

Os olhos de Kyle se arregalaram pelo o que ele acabara de ouvir. 

"Você quer dizer, a família Delbert." 
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"Quem se importa com isso, olha o que eles fizeram com Monk” eu rosnei, não sei por que, 

mas estava ficando com raiva. 

Slyvia começou a se aproximar de nós. 

"Eu não acho que você entende Ray, há uma razão pela qual ele pode se safar com coisas 

assim. Seu pai é o Mestre Cavaleiro Delbert." 

O fato de eu ter acabado de saber isso me deu ainda mais motivos para esmagar esse 

Sebastião. Em primeiro lugar, nunca gostei de Delbert e parecia que ele tinha algo contra 

mim. Se eu pudesse humilhar sua família no processo, isso seria matar dois coelhos com uma 

cajadada só. 

"Ray, sei o que você está pensando, mas não faça isso, você pode ser expulso da escola” disse 

Gary. 

"Não se preocupe, contanto que seja através de uma partida oficial de classificação, então 

porque eu teria problemas, certo?" 

Quando fui sair da sala, Slyvia me agarrou pela manga para me impedir. 

"Onde você vai?" 

"Vou fazer que Sebastião sinta na pele o mesmo que ele fez com Monk, ninguém mexe com a 

minha família." 

Slyvia parecia ter instintivamente solto minha manga. Parecia que ela estava quase com medo 

de mim. Mas eu não me importava com isso agora, eu só tinha uma coisa focada em minha 

mente. 
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Capítulo 49 - Uma Aposta 
 

Comecei a vagar pelos corredores do dormitório perguntando aos outros alunos onde era o 

dormitório de Sebastião. Felizmente Sebastião era uma pessoa bastante impopular por aqui, 

semelhante a mim, então não demorou muito até que alguém me desse as instruções. 

Enquanto caminhava em direção ao quarto de Sebastião, tive que pensar em como faria com 

que ele concordasse com a luta. As pessoas não sabiam o meu posto atual que eu havia 

obtido, então minhas habilidades de luta eram desconhecidas para eles. Não houve ganho 

para Sebastião lutar contra alguém de nível baixo como eu. 

Ao mesmo tempo, não queria dizer a ele que fui eu que consegui o 9º lugar com medo de 

assustá-lo. Pensei muito por um tempo e descobri algo que seria difícil para ele rejeitar. 

Disseram-me que Sebastião vinha da Cidade de Silvertown, o que significa que ele estaria no 

dormitório referente a essa região. Quando eu tinha acabado de me aproximar do lado de fora 

do prédio, fiquei surpreso ao ver um grupo de cinco pessoas esperando. 

Um homem alto e bonito com cabelos prateados veio à frente do grupo. 

"Ouvi dizer que alguém estava procurando por mim, presumo que seja você?" 

Sebastião era uma pessoa alta para sua idade. Como ele estava parado na minha frente, ele 

era pelo menos duas cabeças mais alto do que eu, mas eu não estava com medo, eu tinha 

enfrentado bestas que eram maiores e mais intimidantes do que ele antes. 

"Como você sabia?" Eu perguntei. 

"A informação viaja rápido, ouvi dizer que alguém estava me procurando, assim que vi aquela 

Faixa-Preta em você pude adivinhar imediatamente por que você veio aqui. Quer se vingar do 

seu amigo, não é?" 

Precisei de todas as minhas forças para conter a raiva borbulhando dentro de mim. Se eu 

pudesse, cortaria sua cabeça aqui e agora, mas com a força que eu tinha, seria impossível 

escapar da Academia Avrion. 

"Vamos ter uma Partidas de Classificação, eu e você." 

Sebastião começou a rir. 

"E o que eu teria a ganhar com isso? Eu já venci o melhor de vocês cincos Cavaleiros Negros 

tinham a oferecer, e Gary, vamos apenas dizer que ele é especial, mas você? Você não é nada 

além de uma maldição que estraga tudo que toca, até mesmo seus chamados ‘amigos’." 

"Se você ganhar, pode ficar com isso." 

Eu abri minha mão para revelar dois Cristais de besta intermediários. 

"Como um merda como você conseguiu isso?" 

Os cristais intermediários tinham alto valor para os alunos novatos na Academia Avrion. Os 

alunos não tinham permissão para usar seus equipamentos no treinamento, mas assim que o 

treinamento básico fosse concluído, poderíamos caçar livremente nas florestas próximas. 
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Ter alguns cristais intermediários em vez dos cristais de nível básico permitiria a você fazer 

equipamentos de classe superior, dando-lhe uma grande vantagem. 

"Meu pai era um Aventureiro, ele me deu de presente antes de partir, mas eu não tenho 

dinheiro para pagar a um Ferreiro para transformá-los em qualquer coisa. Se você me vencer, 

pode ficar com os dois." 

Eu havia pensado em como incitá-lo e cheguei a isto. Minha única esperança era que Sebastião 

fosse arrogante o suficiente para pensar que não havia como perder. 

"Combinado, mas quero que a partida seja na frente de todos no campo de treinamento. 

Afinal, não quero que ninguém pense que te obriguei a aceitar a partida, apenas para tirar isso 

de você." 

"Por mim tudo bem." 

Caminhamos em caminhos separados e eu comecei a voltar para o meu quarto esperar o 

amanhã chegar. No caminho de volta para meu dormitório, encontrei Kyle. 

"Ray, acabei de ouvir que você vai lutar contra Sebastião, você está louco! Ele vai te matar, 

você não viu o que ele fez com o Monk." 

Como sempre, as notícias viajaram rápido por aqui. (NT: Q ouvido insano ;=; q poha é essa?) 

"Kyle, apenas confie em mim, eu preciso que você me faça um favor, você pode começar 

aquele anel de apostas que você fez na última luta?" 

"Sim, claro que posso, mas mesmo que você esteja planejando apostar contra si mesmo para 

ganhar muito dinheiro, não acho que seja o caminho certo." 

Olhei para Kyle e coloquei ambas as mãos em seus ombros, sem dizer mais uma palavra. E 

então Kyle acabou cedendo. 

"Tudo bem, tudo bem, eu não posso pará-lo de qualquer maneira, apenas me faça um favor e 

consiga pelo menos alguma grana." 

Nós dois nos despedimos e nos preparamos para o amanhã. 

  

―◊◊◊― 

No dia seguinte, os estudantes saíram para treinar, mas diferente de antes, todos estavam 

concentrados em apenas uma coisa. Uma batalha entre o aluno número dois e um aluno de 

Faixa-Preta. 

Assim que a luta foi anunciada. Muitas pessoas que já ficaram interessadas nos alunos de 

Faixa-Preta depois da apresentação de Monk, estavam interessados em ver o quão bem ele 

poderia fazer contra Sebastião. Ainda assim, as chances eram altas a favor de Sebastião, o que 

era esperado. 

A luta logo iria começar com os dois competidores agora em pé frente a frente. Uma multidão 

rapidamente formou um perímetro com Ray e Sebastião no meio. 

http://www.vulcannovel.com.br/


Veja mais em: www.vulcannovel.com.br 

Tradutor: Metal_Oppa | Revisor: Yokobataki 
 

 
150 

No início do dia, Kyle saiu por aí recolhendo dinheiro conforme as instruções de Ray. A maioria 

das pessoas apostou na vitória de Sebastião com exceção de duas pessoas. Eles eram Gary e 

Eric. As únicas duas pessoas que já brigaram com Ray a sério. 

Os colegas de quarto de Ray estavam parados ao lado, observando nervosamente. Dan foi o 

primeiro a falar. 

"Então, quanto tempo você acha que Ray vai durar?" 

"Só espero que ele não se machuque” disse Ian. 

Gary e Slyvia foram os únicos que tiveram uma opinião diferente. 

"Acho que essa luta não será como esperamos” disse Slyvia. 

"Oh, como o amor é cego” disse Dan. 

"Se você não consegue ver o quão forte Ray é, então talvez você seja o cego." 

Dan queria responder, mas a luta estava para começar, então a atenção de todos agora estava 

voltada para as pessoas no centro da multidão. 

Quando a luta estava prestes a começar, os competidores, ou seja, Ray e Sebastião, enviaram 

um convite uns aos outros em seu Comunicador. As pupilas de Sebastião encolheram com o 

que ele viu neste momento. 

"Não é à toa que você estava tão confiante, então foi você quem venceu Eric!" Sebastião 

gritou. 

Todos ao redor ficaram chocados com o que ouviram. Especialmente os alunos que lutaram 

contra Ray anteriormente. Eles sabiam que sua posição antes era aproximadamente a de 280. 

Essa nova informação tinha tornado a luta muito mais interessante agora. 
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Capítulo 50 - Por favor, Pare 
 

Quando enviei o pedido de duelo para Sebastião, não pude deixar de sorrir para mim 

mesmo. Agora que ele estava aqui na frente de todos, ele não tinha para onde correr. Não 

havia chance de ele recusar a luta agora na frente de todos. 

"Você acha que pode me vencer, só porque venceu Eric? Há uma grande diferença entre a 9ª 

posição e a 2ª e vou mostrar isso agora." 

Eu apenas fiquei lá em silêncio. 

Um dos amigos de Sebastião estava sinalizando para a luta começar. O garoto então começou 

uma contagem regressiva ― 3... 2... ― mas antes de chegar a 1, Sebastião já tinha se atirado 

em minha direção. 

Ele estava jogando sujo desde o início, mas isso não importava para mim. Sebastião se lançou 

diretamente para frente dando um golpe. A maioria dos alunos não teria conseguido evitar um 

ataque tão rápido. Eu simplesmente girei meu corpo evitando o golpe. Enquanto eu girava, eu 

também fiz meu próprio ataque, a ponta da minha espada de madeira apenas roçou a 

bochecha de Sebastião deixando um corte. 

Eu rapidamente pulei para trás após o ataque. 

"Golpe de sorte, mas algo tão fraco assim nunca vai me derrotar." 

Sebastião avançou novamente desta vez colocando mais esforço em seu golpe, mas foi apenas 

uma repetição do que tinha acontecido da última vez. Novamente cocei o rosto de Sebastião 

com a ponta da minha espada de madeira. 

"Você nunca vai vencer com ataques fracos como este." 

Sebastião começou a balançar, me atacando furiosamente. Cada ataque eu evitaria no último 

segundo e revidaria, certificando-me de usar apenas a ponta da minha arma. 

Para os alunos do lado de fora, deve ter parecido que eu estava sendo oprimido, tudo o que 

pude fazer foi desviar e balançar minha arma de volta para ele, esperando que o acertasse. 

"Ele fez bem em acertar todos os ataques até agora, mas ele será pego mais cedo ou mais 

tarde, por que ele não tenta um ataque mais forte” disse Kyle. 

"Acho que você está vendo tudo errado” disse Slyvia. 

"O que você quer dizer?" 

"Dê uma olhada." 

A luta já durava dez minutos agora, com apenas Sebastião atacando. De repente, Sebastião 

parou enquanto o sangue escorria para o seus olhos vindo de suas sobrancelhas. 

Enquanto Sebastião estava lá parado, os alunos ficaram chocados com o que estavam 

vendo. O rosto e as roupas de Sebastião estavam cobertos de sangue. Os arranhões haviam se 

acumulado por todo o rosto e corpo. Parecia que ele tinha sido atacado por um tigre. 
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Esse era o meu plano desde o início, se eu o derrotasse com muito poder e muito rápido o 

sistema de classificação teria me declarado o vencedor. Isso era uma punição muito leve. Eu 

precisava que ele sentisse dor como Monge sentiu, mas não podia fazer o mesmo aqui na 

frente de todos. Eu não fui capaz de simplesmente atacá-lo depois que a partida acabou. 

Com esses arranhões leves, ele sentiria apenas leves picadas dolorosas a cada ataque. O 

Comunicador de Classificação foi projetado para simular uma batalha na vida real. Se eu 

tivesse de infligir um ferimento que teria sido fatal com a espada de madeira, ele me declararia 

o vencedor. 

"É a minha vez agora” disse eu. 

Comecei a caminhar lentamente até Sebastião, Sebastião já estava exausto pela perda de 

sangue e ataques constantes. Ele sabia que tudo o que podia fazer era se defender. Eu 

balancei minha espada em direção ao seu rosto. Sebastião ergueu a espada para bloquear o 

ataque. 

O rosto de Sebastião mostrou alívio ao pensar que meu ataque tinha sido bloqueado. Porém, 

bem na frente de seus olhos, parecia que minha lâmina havia desaparecido e havia passado 

por dentro de sua própria espada. O ataque atingiu seu lábio rachando-o no meio. Agora, 

olhando para Sebastião parecia que ele tinha duas bocas. 

"Xeu fio da putha, deija xó oh neu pai xaber dixxo." (¨Tenderam, né?¨ -> Seu filho da p.u.t.a, 

deixa só o meu pai saber disso) 

Seus lábios estavam rasgados, tornando difícil entender o que ele acabara de dizer. Mas 

conhecendo sua personalidade, ele estava tentando me ameaçar com o nome de seu pai. 

  

―◊◊◊― 

"Isso é impossível, como ele aprendeu isso?” disse Monk. 

Monk havia acordado em seu quarto e ouvido falar da luta acontecendo no campo. Ele estava 

preocupado com Ray e queria detê-lo. mas quando Monk chegou ao campo, a luta já havia 

começado. 

Monk ficou chocado com a habilidade que acabara de ver sendo usada, assim como os outros 

Cavaleiros de Faixa-Preta. Pois era uma habilidade que não haviam sido ensinadas, mas apenas 

mostradas uma única vez. Em uma de suas primeiras aulas, Sir K havia mostrado a eles 

algumas habilidades que um Cavaleiro Negro acabaria aprendendo. 

Uma dessas habilidades foi o Ataque Fantasma. O ataque que Ray acabara de usar em 

Sebastião. Sir K o havia demonstrado apenas uma vez, mas aqui estava Ray o usando. 

"Ele realmente ficou mais forte neste curto período de tempo” disse Gary. 

Gary estava confuso sobre o que sentir, ele não sabia se devia ficar feliz por Ray ou chateado 

porque seu rival estava ficando cada vez mais à frente dele. 

Todos na multidão agora podiam ver quem seria o vencedor da luta, mas Ray não parava de 

atacar. Ele continuou atacando apenas atingindo Sebastião com a ponta de sua espada. 
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Sebastião não aguentava mais a surra, Ele queria desistir, mas toda vez que ele estava prestes 

a dizer essas palavras, como se Ray pudesse ler sua mente, Ray golpeava sua boca. 

Os alunos só pensaram uma coisa enquanto assistiam a essa cena brutal. Ray era um monstro 

em pele humana. 

  

―◊◊◊― 

'Mais, mais, sofra mais...' 

Eu fiquei meio que repetindo essas palavras como um mantra em minha mente. A cada 

ataque, imagens do passado surgiam na minha cabeça. Quando olhei para o rosto 

ensanguentado de Sebastião, não senti pena. Ele merecia isso, ele e Monk eram alunos da 

mesma escola, os dois lutavam pelo mesmo motivo, eram até da mesma raça. Então, por que 

havia necessidade de machucar alguém e ir tão longe. 

Enquanto continuava a atacar, ouvi alguém gritar na multidão, uma voz que pude reconhecer. 

"Já chega, Ray... por favor... pare" Monk disse chorando. 

Eu vi o rosto triste de Monk, mas não entendi. Por que ele estava derramando lágrimas, não 

era isso que ele queria, vingança? Por que ele se importaria com esse bosta ser espancado em 

primeiro lugar? 

Quando parei meu ataque para olhar para Monk. Sebastião conseguiu finalmente falar. 

"Eu dexistu!! Nããão! Nan ma-maix, eu perdi!!!!" 

A luta havia terminado e as posições de Classificações foram atualizadas. Meu Comunicador 

agora exibia o número dois. 

  

  

http://www.vulcannovel.com.br/


Veja mais em: www.vulcannovel.com.br 

Tradutor: Metal_Oppa | Revisor: Yokobataki 
 

 
154 

Capítulo 51 - Você não é um Monstro 
 

Sebastião não podia mais ficar de pé. Sangue pingando de cada parte de seu corpo, seu rosto 

era uma bagunça irreconhecível, lábios rachados, orelha rasgada e sua faixa, outrora branca, 

agora ficou vermelha. (NT: llkkkkj, foi rebaixado) 

Com a luta acabada. Ray fugiu rapidamente do local. Usando suas habilidades de Cavaleiro 

Negro, era fácil para ele desaparecer na multidão e não ser seguido. 

Os colegas de quarto de Ray ainda estavam em choque com o que acabaram de ver. Até Slyvia 

e Ian, que tinham dúvidas sobre Ray ser fraco, ficaram surpresos. Eles sabiam que ele era 

forte, mas ele estava em um nível totalmente diferente. Era como se um Mestre Cavaleiro 

estivesse ensinando um aluno. 

"Uau, as habilidades de Cavaleiro Negro são muito f.o.d.a, como que a gente faz para usar um 

ataque desses” disse Dan. 

Monk estava repassando em sua cabeça a cena de quando Ray havia usado o Ataque 

Fantasma. 

"Não, nenhum de nós pode fazer o que ele fez." 

"Ele tem escondido sua força de nós esse tempo todo?" Dan perguntou. 

"Espere, isso significa que agora Ray e Gary vão lutar pela primeira posição!" Kyle gritou. 

As pessoas ao redor deles ouviram o que Kyle disse, então eles começaram a se aproximar do 

grupo na esperança de ouvir alguma fofoca. 

Gary tentou acenar para as pessoas ao seu redor e disse. 

“Ele já me venceu antes, não há necessidade de uma segunda luta, eu sei que não tenho 

chance.” 

As palavras de Gary chocaram as pessoas ao seu redor, eles se perguntaram quando os dois 

brigaram, teve que ser antes de receberem seu Comunicador de Classificação. 

Mas as palavras de Gary foram mais como uma confirmação para eles, eles viram quão 

facilmente Ray derrotou Sebastião. Embora ninguém diria que Gary era mais fraco que 

Sebastião, ele nunca seria capaz de intimidar Sebastião da mesma forma que Ray fizera. 

As notícias correram rapidamente pela escola. Em um dos últimos andares do prédio central 

da Academia Avrion, os Mestres Cavaleiros se reuniram para uma reunião. 

"Ele deveria receber a punição de morte” Delbert gritou enquanto batia com o punho na mesa. 

"Você está deixando laços de sangue guiarem suas emoções, você deve pensar como um 

Cavaleiro e não como um pai. O menino não quebrou nenhuma regra." Disse Sir K. 

"Você viu o estado do meu filho, seu rosto vai ficar inchado por semanas, nenhuma criança 

normal poderia torturar alguém tanto assim, ele é tão mau quanto o próprio Dragão Sen." (NT: 

kk kjjjzkfkjdfkj Hhahsdaggagd) 

Rose apoiou Delbert. 
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"Eu concordo, ele pode se tornar o destruidor do reino, assim como a profecia predisse." 

"Devo lembrar que a profecia também afirmava que um garoto ruivo seria nosso salvador, 

tentar matá-los ou expulsá-los pode acabar realmente sendo a ruína para todos nós... Vamos 

votar, aqueles que são a favor da expulsão do menino levantam a mão.” Wilfred sugeriu. 

Delbert e Rose levantaram a mão enquanto Bernardo e Sir K continuaram com as mãos 

abaixadas. 

"Acho que tenho o voto decisivo então, o garoto deve permanecer na Academia Avrion, não 

haverá punição para o garoto." 

Delbert bateu na mesa em resposta, mas não disse nada. Ele sabia que não havia nada que 

pudesse fazer para anular a decisão, mesmo ele respeitando as regras da Academia 

Avrion. Um pensamento repentino veio à mente de Delbert, se ele não podia fazer nada para 

prejudicar o moleque, então talvez outra pessoa pudesse. 

  

―◊◊◊― 

Esta noite foi um dia cansativo. Quando voltei para o meu quarto, Ian e Dan não puderam 

deixar de me fazer todo tipo de pergunta, coisas como: 

- Você sempre foi tão forte? 

- Como você fez aquele Ataque Fantasma? 

Eu apenas disse a eles que nunca gostei de ser o centro das atenções e preferia ficar sozinho. O 

Ataque Fantasma era um segredo dos Faixas-Preta, então eu não poderia contar a eles de 

qualquer maneira. 

Monk veio até mim e me agradeceu, mas eu ainda não tinha certeza do que ele ficou grato. Foi 

o fato de eu ter me vingado dele, ou de ter parado de atacar Sebastião quando ele me 

pediu? Toda a situação me deixou confuso. 

Subi para o telhado do prédio como de costume. Era o meu local preferido para passar meu 

tempo sozinho. Eu estava olhando para o céu noturno quando ouvi a porta se fechar atrás de 

mim. Quando me virei, fiquei surpreso ao ver Slyvia. 

"Eu imaginei que você estaria aqui." Ela disse. 

"Eu posso pensar melhor aqui." 

Slyvia veio e se debruçou sobre a beirada ao meu lado, olhando para a paisagem. Eu nunca 

achei os humanos bonitos, mas com seus cabelos prateados fluindo ao vento, ela parecia 

especial em comparação com o resto das meninas. 

"Você está pensando em Monk, certo? Por que ele pediu para você parar?" 

"Como você sabia?" 

"Ray, você é estranho, sabia disso? Você nunca foi bom em falar com as pessoas, é como se 

você não entendesse as emoções humanas. Você não entende porque ficamos tristes ou 

felizes. Quando eu olho para você, vejo uma pessoa muito irritada, que está confusa. Quando 

vejo você, quero ajudá-lo." 
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Eu olhei Slyvia nos olhos. 

"Você está com medo de mim Slyvia?" 

Ela demorou um pouco para responder. 

"Às vezes, mas eu não acho que você é uma pessoa má." 

Eu então ativei minha habilidade de Olhos do Dragão. Slyvia deu um pequeno salto para trás 

ao ver isso. 

"Seus olhos estão, eles..." 

Quando eu ativava minha habilidade do Olhos do Dragão durante o dia, eles pareciam 

normais, mas à noite meus olhos mudavam para um amarelo brilhante. Eu sabia que ao 

mostrar isso a um humano, eles reagiriam assim, assustados e aterrorizados. As pessoas 

odiavam aqueles que eram diferentes delas. 

Slyvia se aproximou de mim. 

"Ah, são lindos, Ray, eles combinam bem com você." 

Ela então começou a caminhar em direção à saída do telhado, assim que ela abriu a porta, ela 

disse uma última palavra. 

"Você não é um monstro, Ray." 

Os humanos são difíceis de entender. Quando pensei que estava começando a entendê-los, 

houve casos em que eles não atenderam às minhas expectativas. Gary me salvou quando eu 

era mais jovem, Monk me via como uma família e Slyvia não tinha medo de mim. 

Enquanto deixei meus pensamentos correrem pela minha mente, ouvi a porta se abrir 

novamente. Eu me virei esperando ver Slyvia voltar por algum motivo. 

Em vez disso, um homem alto de cabelos prateados que eu nunca tinha visto antes estava 

parado ali caminhando em minha direção. 

"Você é Ray, certo? estou aqui para lhe dar uma surra." 
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Capítulo 52 - Ensinando uma Lição 
 

― Quem é esse cara parado na minha frente mesmo?  

Embora eu tivesse certeza de nunca tê-lo conhecido antes, ao mesmo tempo ele parecia 

familiar para mim. 

O homem começou a fazer uma reverência. 

"Talvez eu deva me apresentar primeiro? Meu nome é Harry Delbert, o filho primogênito da 

família Delbert e a pessoa que você derrotou hoje foi meu irmão mais novo." 

As semelhanças com seu irmão e pai estavam bem presentes agora que eu sabia que eles eram 

irmãos. 

"Então você está aqui para se vingar?" Eu perguntei. 

"Vingança? Não, nada disso. Não por uma razão mesquinha como essa, na verdade, pelo 

menos estou aqui para te agradecer. Meu irmão era arrogante, ele nunca levava seu 

treinamento a sério já que era o melhor da classe. Ele precisava ser colocado em seu lugar, 

mais cedo ou mais tarde." 

"Então por que você está aqui?" Embora suas palavras soassem como se ele não quisesse 

brigar, eu podia sentir a pressão e a sede de batalha saindo dele, e isso dizia algo 

completamente diferente. 

Harry tirou sua espada de treinamento, em resposta, eu tirei a minha, preparado para que ele 

resolvesse me atacar. 

"Como eu disse, estou aqui para lhes dar uma surra, os alunos do primeiro ano deste ano 

foram os alunos mais fracos que já tivemos, não posso deixar que vocês continuarem desse 

jeito, não mesmo. Ao mesmo tempo, Eu poderia muito bem obter um pouco de vingança pelo 

nome da minha família." 

Eu então notei na Faixa-Azul de Harry que ele tinha uma única fita dourada presa. A fita estava 

lá para diferenciar os diferentes anos da escola. Sem fita significava o primeiro ano e com a 

fita, significava o segundo ano e assim por diante. 

As partidas de classificação foram separadas em anos e não foi possível desafiar os anos 

acima. Isso significava que se tivéssemos que lutar, isso estaria fora dos regulamentos. 

"Vamos, me mostre o que você tem." ele gesticulou com a mão me dizendo para ir até ele. 

Normalmente não era eu quem iniciava o ataque primeiro, mas queria acabar logo com 

isso. Fui para a frente e coloquei todas as minhas forças no primeiro ataque balançando de 

cima. Harry ergueu sua espada para bloquear, mas eu não estava preocupado. 

Ao testar minha força usando o equipamento de treinamento, eu sabia que a força que estava 

usando agora me permitiria partir diretamente sua espada de madeira, e continuar o percurso 

até acerta-lo. 

Quando minha espada se chocou com a dele, ambas as espadas pararam no ar. Fiquei 

surpreso, mas o que mais me surpreendeu foi que senti que minha arma não iria quebrar a 

dele. 
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Eu rapidamente puxei minha arma de volta, em seguida, pulei para abrir espaço entre nós 

dois. 

"Oh, estou surpreso que você tenha tomado a decisão certa. Acho que esta é a primeira vez 

que você lutou contra um usuário de Ki?" 

'Ki?' 

Deve ter sido essa a força estranha que senti em sua espada. Ki era algo que eu ainda não 

tinha aprendido e ainda não havia sido ensinado pela academia. Independentemente disso, se 

eu não pudesse usar meu poder para vencê-lo, usaria minhas habilidades. 

Comecei a usar os movimentos de pés de Faixa-Preta, permitindo-me mover em padrões 

imprevisíveis em direção ao meu oponente. A esgrima era baseada sobre adivinhar o que seu 

oponente iria fazer e reagir a isso. As habilidades do Faixa-Preta que aprendemos na 

Academia, nos ensinou a nos tornar imprevisíveis. 

Esquerda, direita, acima, atrás, abaixo. 

'Merda! Não tá funcionando.' 

Cada lugar que eu atacasse seria recebido com sua espada em troca. Foi estranho como ele foi 

capaz de dizer de onde eu estava atacando. Não parecia que ele poderia seguir meu 

movimento de pés, mas ele ainda poderia dizer onde e quando eu atacaria. 

Eu parei de atacar, tudo que eu estava fazendo era desperdiçando minha energia neste 

momento, claramente o que eu estava fazendo não estava funcionando. 

"Isso é tudo que você tem?" 

Eu não me sentia assim há muito tempo, isso me levou de volta quando eu treinava com meu 

pai. Eu não queria admitir, mas Harry era mais forte do que eu. Mesmo se eu usasse minha 

‘forma bestial’, poderia dizer que não faria muita diferença. Mas ainda havia uma coisa que eu 

queria tentar. 

Eu relaxei meu aperto no punho da espada. Então pulei na direção dele novamente, 

semelhante à quando fui atacar Sebastião, eu balancei o punho da espada para baixo. Harry 

tentou bloquear, mas era o que eu queria. 

Quando as duas espadas estavam prestes a se encontrar, parecia que minha arma havia 

desaparecido e reaparecido, passando através da dele. Tinha funcionado, mas quando pensei 

que era um sucesso. Harry conseguiu recuar a tempo evitando o golpe. O meu não funcionou. 

Harry agora tinha suor escorrendo pelo rosto. 

"Uoou, essa foi por pouco, cara. Você realmente conseguiu me fazer sair do lugar." 

Quando ele disse essas palavras, finalmente me fez perceber o quão grande era a distância 

entre mim e ele. Durante toda essa luta até agora, apenas eu atacando, e eu não conseguir 

fazer ele dar um único passo até agora. 

"Acho que isso era tudo". 

Harry então mudou a postura em que agarrava a sua espada e a ergueu acima do ombro 

direito como se fosse uma lança. Ele deu uma estocada com a espada na minha direção, a 

espada estava voando a grande velocidade, era muito rápida para se esquivar. A espada estava 
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chegando ao meu estômago. Levantei-a a tempo de me proteger, mas não adiantava. A 

espada continuou rompendo minha espada em duas, o ímpeto continuou em meu estômago. 

O sangue começou a sair da minha boca. Sua espada havia caído no chão. Eu queria me mover, 

mas não consegui, o golpe foi muito poderoso. Eventualmente, minhas pernas cederam 

enquanto eu caía no chão. 

Harry foi pegar sua espada do chão e começou a se afastar. 

"Espere!" Eu gritei "Apenas me diga uma coisa, você é o primeiro nas classificações, certo?" 

Enquanto Harry continuava a se afastar, ele ergueu o braço, seu comunicador exibiu o número, 

50. 

  

 

 Fim do Volume 1 
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