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CAPÍTULO 1 - Rhodium 

 

 Rhodium, a Cidade dos Artistas, estava repleta até a borda com mendigos. Uma multidão 
pedindo por esmolas podia ser encontrada por todo o caminho dos portões até a praça. 

 “Por favor, ceda apenas uma moeda! Ahhhh, você já escolheu que cor de tinta vai usar?” 

 “Bem, eu quero criar uma nova tonalidade por mim mesmo, mas como você sabe, o preço 
da tinta não está barato”. 

 “Correto, é difícil usar tantas cores de tinta como você está agora.” 

 “Eu posso ter que focar em usar as cores primárias básicas.” 

 Críticos de arte empobrecidos! Essa é uma visão comum em qualquer lugar de Rhodium, 
mas, agora mesmo, estes mendigos estavam extremamente invejosos. A razão era a existência de 
um usuário de nome Weed, um sujeito que recentemente apareceu do portão de teleporte. No início, 
eles o tinham cercado para então implorar pelo seu dinheiro. Agora, no entanto, eles ficaram 
assombrados com sua habilidade em implorar. 

 "Haaaa..." 

 Weed contemplou o céu com uma expressão de total devastação .... Ele ainda estava 
vestindo as roupas de pele de Yeti naquele clima quente! Multidões passavam por estava parte da 
praça. 

 "........" 

 Weed somente encarou o céu com uma expressão triste. Desespero, lamentação, dor, 
frustração, arrependimento! Mostrando todas estas emoções em seu rosto, somente sentado ali.  

Clink! 

 “Anime-se”. 

 “Talvez um dia melhor virá.” 

 “Eu não sei o que aconteceu para você ... mas a vida não é sem esperança como você 
pensa.” 

 “Por favor, compre algumas roupas com isto ... esta pele parece tão desconfortável.” 

 Weed não dizia uma palavra. Aventureiros de passagem simplesmente usavam suas 
próprias imaginações.” 

 “Ele deve ter sofrido uma terrível fatalidade”. 

 “Como ele pode olhar fixamente para o céu com tanto pesar?” 

 “Meu coração dói só de olhá-lo.” 

 E, então, eles atiravam suas moedas. 

 Sua habilidade era suficiente para atrair doações somente através da simpatia! Contudo, se 
eles soubessem o que realmente se passava na mente de Weed, eles chorariam de frustração ao 
invés.  

 ‘Como eu pude ser aceito em uma faculdade? Agora eu terei que pagar uma mensalidade 
escolar cara para as aulas! E, em adição, eu terei que comprar todos estes livros caros. Isso não 
pode ser verdade.... não deve ter acontecido....’  

 Ele estava desolado sobre algo que todos invejariam: começar a faculdade. Até os outros 
artistas não poderiam ficar, realmente, com inveja dele, desde que ele parecia tão miserável. 

 “Hey, um jovem como você não deveria estar tão deprimido” 

 Weed somente suspirou. 

 Pavo estalou sua língua dizendo: “Anime-se, há um grande mundo lá fora ... Você foi 
rejeitado por uma garota?” 

 Weed somente sacudiu sua cabeça. Ele não poderia suportar dizer que ele passou no exame 
de entrada. Para ele, isso era como uma tragédia, a simples menção disso o faria esvair-se em 
lágrimas. 

 Gaston e Pavo não poderiam ter imaginado que era apenas isso que o fez parecer estar em 
tal desespero terrível.  

 “Você não deve se desanimar tanto. Não importa quão horrenda a situação pareça....” Pavo 
disse, no momento em que deu um passo em direção a ele. 



 Pavo agora estava perto o suficiente de alcançar a pilha de moedas na frente de Weed. 

 Sweep! 

 Weed coletou as moedas em um piscar de olhos enquanto ele manteve a sua expressão de 
dor. O movimento foi tão rápido que teria sido perdido por qualquer pessoa mesmo se ela o tivesse 
observado de perto. Não importa quão triste ele estivesse, ele não iria se esquecer de seu apego 
ao dinheiro. 

 “Na falta de dinheiro como eu estou, é melhor eu me agarrar a todas as chances que eu 
tiver.” 

 Havia uma moeda de ouro, algumas de prata e muitas moedas de cobre. Contudo, elas 
totalizaram a quantia colossal de um ouro e quarenta pratas... muito bom para ser apenas uma 
pequena mudança. 

 Não era muito para Weed, mas era uma enorme quantidade para os artistas em Rhodium. 
Pavo chegou mais perto e afagou o ombro de Weed. 

 “Haha, você estava tão necessitado? Mas, diga-me, você está planejando sentar aqui sem 
comer qualquer coisa? 

 Claro, Weed não queria fazer isso. Ocorreu apenas dele estar preso no meio dos mendigos. 
Então, novamente, ele estava um tanto faminto. 

 “Eu conheço um restaurante ao virar a esquina. Gostaria de juntar-se a mim?” 

 “Quanto custa a refeição?” Weed perguntou bruscamente. 

 “Você pode conseguir uma refeição decente em torno de vinte cobres.” 

 Vinte cobres poderiam comprar quase sete pães de trigo, mas uma refeição apropriada 
aumentava mais a satisfação. 

 “Eu acho que estaria tudo bem.” 

 Como se ele tivesse terminado o que ele veio fazer aqui, Weed levantou-se. 

 “Então, vamos dar uma olhada no restaurante.” 

 Quando ele tinha chegado na primeira vez através do portão de teleporte, muitos dos 
mendigos o tinham cercado. Felizmente ele conseguiu afastá-los no momento. Agora esses 
mendigos não demonstraram qualquer emoção a medida que Weed retirava-se da praça. 
Atualmente, eles estavam muito felizes por se livrarem da competição, mesmo que fosse por um 
momento. 

 ‘Eu não perdi qualquer dinheiro para esses caras .... Eu até ganhei um pouco mais do que 
uma moeda de ouro.’ 

 Ele tinha conseguido proteger o seu dinheiro, mesmo que ele tenha gasto algumas moedas 
em primeiro lugar para conseguir isso. Mas ele estava orgulhoso e satisfeito! Nenhum artista jamais 
deveria se incomodar com a mendicância de Weed. 

 “Há um bom e barato restaurante por este caminho. Só me siga e eu irei mostrar a você 
onde pegar uma boa comida.” 

 Gaston e Pavo arrastaram Weed através de tortuosas vielas. Eles tinham ido bem longe da 
praça. 

 ‘Este lugar pode ser realmente bom...’ 

 Normalmente, lojas em becos profundos vendem comida melhor e mais saborosa do que 
aquelas próximas das estradas principais. Somente pessoas bem informadas podiam achar estes 
lugares, ocultos como um tesouro. Em termos leigos: Reservado para os nativos! 

 Weed sentou-se com Gaston e Pavo para ter uma refeição. Barato como era, o menu 
somente incluía uma simples sopa, um pouco de salada e uma fatia de pão. Contudo, era feito com 
grãos de boa qualidade, então era macio e saboroso.  

 “Delicioso!” 

 Weed comeu sua comida com satisfação. Ele podia assar seu próprio pão, é claro, mas isso 
requereria um monte de materiais e tempo. Seu dinheiro foi bem gasto em um belo pão. Pavo sorriu 
vividamente e disse: 

 “Não é? Poucos lugares iriam vender isto tão barato.”  

 Este era um ponto válido, então Weed concordou. Isso explicaria porque o restaurante 
estava tão lotado, mesmo que ele estivesse escondido dentro das profundas vielas. A tigela estava 
virtualmente limpa uma vez que Weed terminou. 



 “Obrigado por me mostrar isso. Foi uma refeição muito agradável”. 

 “Quais são seus planos?” Pavo perguntou, interessado. 

 “Eu vou dar uma olhada na cidade.” 

 “Você não parece exatamente como um turista para mim....” 

 Muitos turistas vinham para Rhodium, desde que ela havia se tornado uma tendência para 
a excursão à castelos e cidades do continente. 

 “Eu desejo indagar a respeitos de habilidades relacionadas a minha profissão.” 

 “Então sua profissão é....? 

 “Um escultor.” 

 “Ah, você escolheu uma difícil.” 

 Gaston e Pavo olharam para Weed com simpatia. Agora, eles também entendiam porque 
ele mendigou tão fervorosamente. Se ele veio até aqui não como um viajante, mas como um 
escultor, ele certamente teve um período difícil onde quer que ele fosse.  

 Gaston disse: “Dentre as classes baseadas em arte, os tipos mais básicos como escultores, 
tendem a ser as mais difíceis. Você precisa de uma mão habilidosa e não pode, sequer, fazer arte 
como você deseja. Mesmo na cidade de Rhodium, poucos escolheram uma classe artística; classes 
de manufatura eram muito mais comuns. Ainda que ... eu tenha ouvido rumores de que, atualmente, 
há um escultor de renome mundial em algum lugar de Royal Road.”  

 “Escultor de renome mundial?” 

 “Alguém que, com paixão e persistência, superou a classe que todos os outros 
dispensaram.” 

 “Wow. É incrível que exista este tipo de pessoa. Você pensa que eu estaria apto a conhece-
lo aqui em Rhodium?” 

 “Eles disseram que ele estava no Reino de Rosenheim. Ele até mesmo fez uma pirâmide e 
uma esfinge; algo que nenhum escultor comum sequer imaginou! Eles até dizem que alguns de 
seus outros trabalhos estão escondidos ao redor do continente. Algumas peças que se pensa ser 
parte de seu trabalho também podem ser encontradas na cidade do céu, Lavias. Os rumores dizem 
que sua habilidade para esculpir está pelo menos no nível intermediário 7 e que você pode 
conseguir enormes buffs ao olhar para qualquer um de seus trabalhos.” 

".........." 

 Weed estava muito surpreso que estas histórias a seu respeito foram generalizadas. Ele 
sabia que ele era conhecido como o aventureiro Weed, mas ele não tinha pensado que ele era 
famoso como o escultor Weed.  

 ‘Embora faça sentido, visto que seriam artistas os que mais gostam deste meu lado.’ 

 Weed permaneceu em sua cadeira. 

 “Você está indo agora?” 

 “Sim.” 

 “Então, nos veremos por ae. Talvez uma vez que você suba de nível mais um pouco você 
possa comprar algumas tintas ... ou eu poderia ajudar você com uma casa...” 

 Gaston e Pavo acenaram um adeus. 

 

*** 

 

 Rhodium, a Cidade dos Artistas. 

 Há pobreza por todo o lugar, mas a cidade em si é linda e romântica. 

 Ela era repleta com maravilhosas arquiteturas que preenchiam os arredores, com ruas que 
estavam cheias de artes detalhadas e até mesmo as pequenas coisas espalhadas por aqui e ali 
eram estupendas. 

 O lugar todo estava repleto com luzes extravagantes e coloridas. 

 Cada calçada tinha um jovem aspirante à artista pintando ou esculpindo. Outros estavam 
tocando instrumentos, muitas vezes se apresentando no local. 

 Multidões de viajantes visitavam e ainda mais artistas empenhavam-se por seus sonhos 
nesta cidade. 



 Realmente, ela foi construída majestosamente. Todavia, devido à falta de fundos a cidade 
não era mantida apropriadamente e, portanto, facilmente deteriorava-se. Compreensivelmente, 
Rhodium era, também, conhecida como a cidade sem um lorde – desde que ninguém estava 
interessado em conquistá-la. 

 Enquanto o continente tinha abundância de lordes engajando-se em lutas brutais por 
castelos e territórios, Rhodium parecia quase muito calma. 

 A coisa mais importante de qualquer cidade é, sem dúvidas, o dinheiro. Financiamento é 
necessário para povoar, irrigar, pesquisar e comercializar. 

 Contudo, armas e armaduras não vendem muito bem em Rhodium. 

 O lugar estava quase deserto de aventureiros porque os lugares de caça próximos eram 
medíocres. 

 Ninguém em sã consciência gostaria de ter uma cidade tão inútil. 

 ‘Bem... arte não traz qualquer lucro....’ 

 A convicção de Weed estava fortalecida neste momento. 

 Ferreiros, tecelões e encantadores geralmente queixavam-se a respeito de quão dura suas 
classes eram, mas para Weed elas soavam cem vezes mais fáceis do que qualquer classe artesã1. 

 Weed continuou seu lento passeio por Rhodium. 

 “Oh! Você é minha luz solar, minha graça divina, meu amor! Para estar com você para 
sempre!” 

 Ele podia ouvir um jovem bardo cantando em um teatro próximo. 

 Haviam muitos bardos em Rhodium. 

 Eles podiam melhorar a força e a moral de seus grupos enquanto caçavam e também podiam 
ganhar dinheiro extra ao fazer suas apresentações. 

 Em resumo, somente o fato de que eles não tinham que mendigar já era uma vantagem. 
Esta era a classe que podia ganhar o seu sustento por onde passava! 

 Em razão destas características, o Bardo era uma classe muito respeitada em Rhodium. 

 O segundo lugar deve estar com os Joalheiros. Joalheiros são capazes de transformar vários 
metais preciosos em lindos acessórios.  

 Escultores também podem refinar pedras preciosas uma vez que eles alcancem certo nível 
de habilidade, mas eles não podiam ser comparados aos reais especialistas. 

 Joalheiros podiam refinar ouro, prata, pérolas, jades, esmeraldas, safiras e muito mais para 
aumentar seus valores. 

 A classe dos Joalheiros pode ser considerada um tipo mais especializado de escultor. 

 ‘Esta é realmente a Cidade dos Artistas’. 

 Weed apreciou muitas obras de arte enquanto ele andava ao redor de Rhodium. 

 Lá estavam as guildas de produção e as guildas artísticas, que eram muito raras em outras 
cidades. 

 É claro que lá também havia algumas guildas de combate básico, aqui e ali. 

 Em Rhodium, havia mais de 300 guildas! Isso somente era possível uma vez que havia 
guildas de todos os tipos de combate, produção e guildas artísticas. 

 Não seria um exagero dizer que praticamente todas as classes existentes podiam ser 
encontradas aqui. 

 Weed parou em uma rua repleta de guildas. 

 “Este seria um bom momento para procurar por mais pistas” 

 Lhe haviam dito que lá poderia existir mais dicas a respeito do Moonlight Sculping2, que 
podiam ser encontradas nas guildas artísticas. 

 Assim, era necessário tornar-se amigável com os moradores e com os mestres das guildas.  

 Educação e elogios para roubar o coração de um alvo e crítica implacável para fazê-los olhar 
como um amigo de longa data! 

 Tal tarefa não era de todo difícil para Weed que possuía a habilidade de fala mansa. 

                                                           
1 NT = encantadores tudo bem, mas para mim ferreiros e tecelões se encaixam como classes artesãs 
2 NT = Esculpir do Luar 



 ‘Há mais uma coisa que eu preciso fazer primeiro.... Seria bom aprender algumas 
habilidades agora que eu estou aqui.’ 

 Antes de visitar as guildas artísticas, Weed entrou na guilda dos guerreiros mais próxima. 

 

*** 

 

 Ainda que Rhodium fosse uma cidade artística, isso não significava que não havia usuários 
relacionados a classes de combate. 

 Bramas era um guerreiro que estranhamente tinha escolhido começar em Rhodium. 

 Sendo alguém que amava viajar, ele estava atraído pela história e cultura de Rhodium. 

 Em princípio, essa escolha tinha sido boa, visto que havia muitas presas aos arredores! 

 Enquanto os artistas estavam ocupados tentando aumentar o nível de suas habilidades, 
Bramas facilmente achou monstros para caçar logo após os muros. 

 Normalmente em vilas iniciais, haveria uma extrema carência de coelhos e raposas, o que 
criava uma violenta competição entre os caçadores. 

 Contudo, desde que havia uma abundante vida selvagem para caçar ao redor de Rhodium, 
Bramas rapidamente subiu de nível. 

 Ele até desenvolveu uma companhia forte com poucas outras classes combatentes, à 
medida que eles lutaram juntos uns dos outros. 

 “Não há guerreiros em Rhodium mais fortes do que Eu!” 

 Bramas havia começado a ter orgulho em ser o melhor guerreiro em Rhodium. Enquanto ele 
estava praticando uma nova habilidade na guilda dos guerreiros, alguém se aproximou dele. 

 “Oh! Você é um guerreiro visitando Rhodium?” 

 Guerreiros tinham grande compatibilidade entre si. Visto que eles podiam cobrir uns aos 
outros em batalhas difíceis, era uma boa ideia ter mais do que um em um grupo. 

 Weed, que acabara de entrar na guilda, balançou a sua cabeça: 

 “Desculpe, mas eu não sou um guerreiro.” 

 “Então para o que você está em nossa guilda?” 

 “Eu estou aqui para aprender uma habilidade. Se você não tem negócios comigo, por favor, 
me dê licença” 

 Weed passou por Bramas e entrou no centro de treinamento da guilda. 

 “O que ele está tentando fazer aqui?” 

 Curioso, Bramas o seguiu. Weed parou em frente do instrutor do centro. 

 Bruscamente, o instrutor perguntou: “Que tipo de negócios o trouxe aqui?” 

 Simples e obedientes os guerreiros geralmente tendiam a antipatizarem com artistas. 

 O instrutor tratou Weed com desdém porque ele viu que Weed possuía o temperamento 
“desagradável” de um artista. 

 Weed silenciosamente desequipou suas roupas de Yeti e guardou-as. Com o Continente 
quente como estava ele não precisaria de qualquer roupa de couro. Ele até mesmo desequipou a 
armadura que estava cobrindo o seu torso. 

 “Por favor, me bata” 

 “O que?” 

 “Para proteger meus companheiros eu desejo testar minha determinação.” 

 Bramas arregalou seus olhos. Não são essas as palavras de compromisso para guerreiros 
aprenderem novas habilidades? 

 “É definitivamente para ganhar uma habilidade dos guerreiros – o que está acontecendo?” 

 O instrutor brandiu a sua clava. 

 “Um artista fraco ousa fazer tal declaração arrogante? Eu irei fazer com que você se 
arrependa destas palavras”  

 O instrutor energicamente balançou sua clava em direção ao torso de Weed. 

*WHAM* 

 Um golpe terrivelmente poderoso! 



 No entanto, Weed não moveu um dedo. 

 “Parece que isso não foi suficiente. Então eu devo bater novamente.” 

*WHAAM!* 

 Mas a expressão de Weed continuou sem mudar nada. 

 “Talvez eu tenha subestimado seriamente você...” 

 O instrutor mostrou um pouco mais de respeito e segurou sua clava ainda mais apertado. 
As veias pulando para fora de seus braços eram visíveis. 

 “Se isso ficar muito doloroso, deixe-me saber. Você pode morrer, mesmo se forçar você 
mesmo a aguentar isso.” 

 “Eu estou bem”. 

 “Então eu irei continuar.” 

*POW* *BAMM* *BAMM* *BAMM* 

 O instrutor golpeou cada golpe mais poderoso do que o último, mas Weed calmamente 
continuava a receber os impactos. A respiração do instrutor ficou cada vez mais pesada e, no fim, 
a clava partiu-se em duas. 

 "Haaaaaa … Haaaaaaa ….. Você é incrível!” 

 O instrutor estava sem fôlego. 

 “Você já tentou fechar seus olhos no momento que você leva o golpe? Este é um segredo 
confidenciado, mas dizem que a dor se apaga quando seus olhos são fechados. Este método 
permite a você suportar até as pancadas mais severas.” 

*Ding!* 

 

Nova Estatística: Você ganhou Resistência! 

 

RESISTÊNCIA: A habilidade para aguentar golpes. Quanto mais golpes um corpo resistir, 

mais forte serão os golpes que podem ser resistidos. Ao contrário da Força de Espírito3, 

que cresce na medida que você repete uma tarefa, a resistência somente cresce se for 

atingido e contribui para aumentar a sua vida máxima. 

HABILIDADE: Você aprendeu a habilidade Eyes Closed Tight4. EYES CLOSED TIGHT LVL 1 

(0%): Fechando seus olhos enquanto for atacado minimiza o dano tomado. Para cada 

nível da habilidade um adicional de 3% de dano e dor são diminuídos. Contudo, cuidados 

com esta habilidade são aconselhados, visto que o uso imprudente da habilidade em 

combate poderá expô-lo a um perigo ainda maior. 

 

 Uma nova estatística e habilidade! 

 Mas fechar os olhos é uma ação muito perigosa. 

 Fechar seus olhos enquanto a arma de um oponente chega perto é um erro de principiantes, 
mas neste caso ele é feito para distribuir os danos e, a fim de fazer isso melhor, é necessário fechar 
os olhos no momento certo.  

 Esta exigência pode realmente acabar expondo um jogador a seguir os ataques e provocar 
uma incapacidade de contra-atacar ou deixar os pontos fracos do jogador vulneráveis. 

 Weed reequipou sua armadura. 

 “Obrigado por me ensinar. Eu sinceramente respeito a classe dos guerreiros, uma vez que 
eles são capazes de proteger seus amigos e lutar com seus inimigos nas linhas de frente. E irei 

                                                           
3 NT = FORTITUDE. Fortitude e Toughness são sinônimos para resistência, mas no jogo eles têm uma 

diferenciação bem tênue. Toughness refere-se à resistência pura e Fortitude a uma força moral/de espírito 
4 NT = Olhos Extremamente Fechados 



fazer o meu melhor para me tornar um homem confiável e poder retornar uma vez a oportunidade 
por aí.” 

 “Foi uma honra ensinar um grande homem que é capaz de defender aqueles queridos por 
ele. Por favor venha novamente quando você quiser.” 

 Após curvar-se em direção ao instrutor, Weed caminhou em direção a saída. 

 Neste ponto, Bramas seguia de queixo caído. 

 “De jeito nenhum!” 

 A habilidade que Weed tinha acabado de aprender necessitaria de colossais 400 de Força 
de Espírito. 

 Assim, era uma habilidade que mesmo Bramas ainda não tinha aprendido  .... Força de 
Espírito não era uma estatística fácil de ser aumentada em primeiro lugar. Ela somente aumentaria 
quando um jogador constantemente tomasse danos severos de monstros ou caísse em grave 
perigo. Mas, com que frequência um jogador irá, efetivamente, se deixar levar golpes de monstros?  

 “Ninguém em seu juízo normal lutaria esses tipos de batalhas perigosas.”  

 Normalmente, guerreiros caçam em grupo ao invés de viajarem sozinhos. 

 Portanto, realmente não haviam muitas ocasiões para tomar um golpe. Enquanto o guerreiro 
pode levar um ou dois golpes de monstros, os lutadores do grupo sempre devolvem, pelo menos, 
três ou quatro golpes para cada tomado. 

 Eles podem caçar monstros com menos danos. Então, mesmo se um jogador tiver um nível 
elevado, normalmente a sua estatística de Estado de Espírito não será muito alta. 

 No topo disto tudo, Estado de Espírito somente subiria em situações que levassem os 
jogadores aos seus limites... por exemplo quando um monstro causa um dano grave, porque a força 
do ataque domina a defesa! 

 Estado de Espírito somente é fácil de aumentar quando sua vida estiver quase vazia. 

 Resistência apenas exige que os jogadores tomem muitos golpes e é fiel ao seu nome, em 
que se precisa realmente suportar para aumenta-la. 

 Para conseguir tal estatística a um nível elevado, um jogador necessitaria de uma 
impressionante consciência de combate para preservar a sua vida até o ponto crítico e continuar, 
deliberadamente, tomando múltiplos golpes. 

 Mas, neste tipo de situação, um golpe direto poderia significar morte instantânea! 

 O poder de ataque de um monstro não é fixo. Um golpe direto pode causar um grande dano 
enquanto um golpe de raspão causa pouco. 

 Um jogador teria de tolerar esses golpes e precisamente monitorar sua vida. 

 Considerando que a maioria dos guerreiros comuns não poderia ultrapassar a marca de 250 
em Estado de Espírito, esta situação repentinamente pareceu ridícula. 

 “Boquiaberto, Bramas realmente tinha que perguntar: “Exatamente que tipo de classe você 
é?” 

 Weed respondeu: “Um escultor”. 

 “.............” Bramas tinha perdido suas palavras. 

 

*** 

 

 A guilda Frozen Rose usou todos os meios possíveis para reunir pessoas  

 “Vamos lá! Nós ainda precisamos de mais pessoas para participar de nossa expedição!” 

 “De jeito nenhum... nós não sabemos que tipo de perigo está esperando por nós lá fora.” 

 Os usuários na guilda Frozen Rose e seus aliados anunciaram suas participações na 
expedição. 

 Um total de quatrocentos usuários de níveis elevados e um adicional de mais de trinta Dark 
Gamers juntaram-se no dia da partida. 

 Por ser apenas uma guilda de porte médio foi um esforço incrível.  

 Uma vez que eles estavam cansados do confronto constante no Continente Central, eles 
decidiram investir pesado na exploração do norte. 



 Ainda assim, Oberon, o mestre da guilda Frozen Rose, sentiu que alguma coisa estava 
faltando. 

 “É melhor começar a explorar o norte antes dos outros, mas não há necessidade de 
quaisquer sacrifícios inúteis.” 

 Embora já houvessem grupos de aventureiros fazendo seus próprios caminhos para o norte, 
esta era a primeira vez que uma guilda estava tentando isso também. Isso também coloca o destino 
da guilda na reta. 

 Oberon queria estar totalmente preparado. 

 “Nós somente devemos recrutar os melhores de cada campo.” 

 As principais classes aventureiras: assassinos, ladrões, cartógrafos, arqueiros e outras 
classes de exploração já haviam sido contratadas. Contudo, haviam muitas outras classes 
precisando ser preenchidas. 

 “Cléricos! Nós precisamos de alguém para curar nossas lesões e aflições. Nós também 
precisamos de cozinheiros para as refeições e, pelo menos, três ferreiros para reparos. Alguns 
comerciantes para logística seria uma grande ideia também.” 

 Já que era uma exploração de larga escala de toda a guilda, ainda havia muito a fazer.  

 Não havia muito tempo sobrando desde que ninguém sabia quais perigos e aventuras 
estariam esperando nas cidades e castelos do norte. 

 Outras guildas provavelmente tinham se atrasado devido a pensamentos semelhantes. 

 Conduzir uma guilda para explorar o norte era, na verdade, um grande risco.  

 Até que a expedição estivesse pronta para partir, Oberon e o resto da guilda Frozen Rose 
estariam ocupados recrutando membros. 

 Enquanto eles estavam trabalhando na procura de homens de grande valor para a 
expedição, Drum, o chefe da guilda dos magos, gritou: 

 “Comandante Oberon” 

 “Sim, o que é?” 

 “Por que não recrutamos algumas pessoas de Rhodium?” 

 “A Cidade dos Artistas? Por que de lá?” Oberon perguntou perplexo. 

 Não havia notícias de quaisquer guerreiros ou aventureiros em Rhodium. 

 Como os rumores sobre a expedição do norte se espalharam, uma maré de solicitações para 
participar vinha inundando-os. 

 Sem dúvidas, ter uma força maior também seria legal, mas não convinha admitir qualquer 
um.  

 Somente famosos e usuários muito hábeis eram permitidos. 

 “Rhodium está cheia de classes relacionadas a artesanato e artes, correto?” 

 “Está correto”. 

 “Talvez nós possamos fazer uso de suas especialidades .... se nós estivermos a enfrentar 
uma tempestade durante nossa aventura, a expedição rapidamente se cansaria. Com um arquiteto 
por perto, nós não seremos capazes de construir um abrigo para descansar? 

 Drum trouxe um ponto válido. 

 “Isso soa como uma boa ideia. Adicionar alguns arquitetos ... Por que eu não pensei nisso?” 

 Quando Oberon mostrou sua aprovação, Drum continuou com grande confiança: 

 “Embora Bardos não sejam explicitamente úteis, eles podem tirar a fadiga da viagem ao 
tocar seus instrumentos. Dançarinas também podem atuar no mesmo campo. Quando um certo 
número atua em conjunto, suas performances tornar-se-ão mais efetivas.” 

 Ainda que os bônus dos bardos totalizem somente algo próximo a 10%, o efeito acumulado 
da sua utilização em centenas de pessoas torna isso impossível de ignorar. Se dançarinas e outras 
classes similares participarem, iria conceder um aumento significativo ao poder de luta na 
expedição. 

 Contudo, Bardos e dançarinas não eram bem-aceitos em cercos normais. 

 Sua baixa vitalidade fazia deles alvos fáceis de assassinos habilidosos nos estágios iniciais 
de uma guerra, 

 Esta era uma falha crítica de muitas destas classes! 



 Quando um artista morre durante uma canção ou dança, os impulsos das estatísticas não 
só voltam ao normal, como eles ainda diminuem. 

 Este era o motivo destas classes não serem muito usadas para cercos. 

 Todavia, eles ainda possam ser essenciais em explorações de larga escala.  

 Oberon acariciou seu queixo, “Esta realmente é uma sugestão intrigante...” 

 Está certo Comandante e pode ser bom ter alguns tipos de artistas também. Enquanto eles 
podem não ter efeito imediato, eles irão, definitivamente, trazer algum tipo de buff5 ao grupo. Nós 
devemos trazer tantas pessoas que possam aumentar nossa chance de sucesso o quanto possível.” 

 “Muito bem. Nós temos de passar em Rhodium. Como nós nos dirigiremos ao Norte de 
qualquer forma, então iremos usar esta oportunidade para recrutar mais algumas pessoas.” 

 

*** 

 

 Após aprender uma habilidade da Guilda dos Guerreiros, Weed dirigiu-se para as guildas 
relacionadas a manufatura e artes. 

 “Primeiramente, eu devo investigar os lugares mais prováveis de estarem relacionados ao 
meu objetivo.” 

 Ele estava indo começar sua principal procura. As dicas para o Moonlight Sculping deveriam 
estar em algum lugar próximo. 

 Primeiro, Weed visitou a Guilda dos Escultores. Muitas pessoas estavam entrando e saindo 
do edifício. 

 ”Aquele será um bom lugar para começar a procura.” 

 Contudo, conforme Weed tentou entrar os guardas cruzaram as suas lanças e barraram seu 
caminho. 

 “Você não pode entrar em nossa guilda a menos que você seja um artista de Rhodium. Se 
você deseja passar, vá registrar-se primeiro e retorne 

 “Como faço para me registrar como um artista?” 

 “Vá para a União dos Artistas. A União está à esquerda ao final desta rua.” 

 Sem outra escolha, Weed teve que ir e visitar a União dos Artistas. A União era 
grandiosamente construída num edifício de três andares. 

 “Extravagantemente chique apesar de mortalmente sem dinheiro....” 

 Weed abriu a porta e entrou. Havia cinco homens de meia idade manuseando o corriqueiro 
trabalho de escritório. 

 “Nós não tínhamos um visitante a um bom tempo. Como podemos ajuda-lo?” 

 “Eu desejo me registrar como um artista.” 

 O ancião riu sinceramente disto. 

 “Qualquer pessoa de Rhodhium não precisa se registrar separadamente, por isso você deve, 
naturalmente, ser de algum outro reino. De onde você é?  

 “Eu venho do Reino de Rosenheim.” 

 “Hmmm ....isso é muito longe. Estranho que a arte tenha se espalhado por todo o caminho 
até lá. Então primeiro eu devo apresentá-lo à nossa cidade Rhodium. Rhodium é a Cidade dos 
Artistas e Cultura! De todo jeito, qualquer pessoa procurando uma vida significativa deve viver ao 
lado da arte. Emoções estéreis e secas causam um estilo de vida empobrecido. Em nossa Rhodium, 
existem inúmeras peças de arte, cada uma preservando grande beleza e estilo de ótima qualidade.” 

 Weed concordou com a cabeça, ele tinha visto isso por si mesmo. 

 Cada peça decorando as ruas e casas de Rhodium era trabalhada com um esforço muito 
dedicado. Mesmo as ruas comuns tinham arte desta categoria, era possível ainda que existisse 
peças melhores dentro das residências ou galerias. 

 Weed tinha visitado o Palácio de Rosenheim, mas mesmo lá ele não tinha visto arte deste 
nível. Com toda esta arte, a cidade, definitivamente, merecia o título de “O paraíso dos artistas”. 

                                                           
5 NT = magias que durante determinado tempo fortalecem as habilidades de combate do portador  



Além de tudo isso, Rhodium estava inundada com pedidos de arte que qualquer um com talento 
decente poderia facilmente aceitar. 

 O ancião continuou seu aparentemente interminável alarde sobre Rhodium: 

 “Você já viu as atrações turísticas de Rhodium durante o pôr do sol? É uma cena de tirar o 
fôlego! Muitos turistas vêm à Rhodium para verem sozinhos. Arte é o combustível de uma alma rica! 
Uma vez mais, eu lhe dou boas-vindas à Cidade da Arte, Rhodium.” 

 Contudo, Weed não estava nem um pouco inspirado. Havia mais mendigos do que obras de 
arte! Se ele não tivesse visto aquelas pessoas desafortunadas, o discurso do ancião talvez tivesse 
tocado ele um pouco, mas agora era muito tarde. 

 Rhodium, uma cidade com tão pouco lucro que ninguém queria reivindica-la! Ela estava, 
definitivamente, fora dos interesses de Weed. A única qualidade compensadora eram as obras de 
arte negociadas em larga escala aqui. 

 Isso tornou fácil para Weed vender todas aquelas mini-esculturas que ele acumulou por um 
pouco de lucro. 

 Havia ainda uma infinidade de missões relacionadas a artistas. 

 Já que havia uma cultura tão rica apesar da falta de desenvolvimento comercial, ainda 
haviam muitos pedidos. Este fato isolado era o que evitava os artistas de partirem de Rhodium. 

 “Eu desejo saber como eu posso me registrar como um artista desta maravilhosa cidade.” 

 “Mmhmm, isto é algo que você deve saber. Para um estrangeiro se registrar como um artista 
ele somente precisa mostrar uma qualificação específica”. 

 “O que eu preciso fazer?” 

 “Fazer arte. Qualquer estrada, muro ou lugar em Rhodium está bom. Somente faça algum 
tipo de obra de arte em um ponto. Se você criar uma arte que mostre sua paixão por Rhodium, nós 
iremos acolhê-lo de braços abertos. Já que você é um escultor, você terá de esculpir uma escultura.” 

*Ding!* 

 

Artistas de Rhodium, escultores provam seu esforço e paixão através de suas obras. Se 

você deseja ganhar o direito de atuar dentro de Rhodium, crie sua própria peça. 

DIFICULDADE: Indefinida 

Restrições da missão: Você deve criar uma peça apropriada para seu talento. Se você se 

desonrar, você pode perder uma quantidade significativa de fama e ser restringido 

dentro de Rhodium. 

 

 Então, para conseguir o registro como um artista de Rhodium, ele precisaria esculpir uma 
escultura que, precisamente, represente seu talento. Isso explica o porquê existiam esculturas por 
todos os lugares! Neste ponto, fazer qualquer velha escultura era moleza para Weed, mas para 
fazer uma apropriada a suas habilidades ele precisaria fazer ou uma Grande Obra de Arte ou uma 
Obra-prima.  

 “Eu vou fazer uma escultura apropriada”. 

 

Você aceitou a missão. 

 

*** 

 

 Quando Mapan chegou pela primeira vez na Cordilheira Yuroki, ele não pôde realmente 
achar muito o que fazer. Era realmente difícil para os comerciantes estabelecerem seus negócios 
em territórios desconhecidos. Mapan, contudo, adaptou-se muito rápido. 

 “Não existe tal coisa como um lugar no mundo onde eu não possa ganhar dinheiro!” 



 Uma indisfarçável ganância por dinheiro! A adaptabilidade de Weed semeou nele a sua 
ativação.  

 “Eu posso barganhar simplesmente viajando de cidade em cidade, comprando e vendendo.” 

 Havia uma abundância de cidades em Yuroki, quer compostas de Orcs, Elfos Negros ou 
Exilados nas planícies. Mapan começou uma rota comercial entre todas essas cidades com um 
vagão cheio de mercadorias. 

 “Muito bem, estou comprando itens --- qualquer coisa de pele de animais até pilhagem6 de 
suas caçadas” 

 Primeiro, ele comprou toda a pilhagem que ele conseguia pegar em suas mãos na vila dos 
Exilados. Esses itens, armadilhas e equipamentos de acampar tais como corda, eram baratos e 
abundantes. Ele comprou itens dos Exilados suficientes para encher cinco vagões e moveu-se para 
os Assentamentos dos Elfos Negros. 

 Apesar de não serem tão habilidosos quanto os Anões, os Elfos Negros ainda tinham uma 
habilidade bem alta em artesanato. Grande parte de seus equipamentos e ferramentas eram 
duráveis e confiáveis.  

 Mapan comprou tanto quanto ele pôde aqui também. 

 Depois de vender as peles nas cidades dos Exilados, ele gastou todo o seu dinheiro 
comprando mais itens. 

 Então ele viajou para os Assentamentos dos Orcs. Primeiro para a cidade do Lorde Orc 
Bulchwi. Depois que a missão que disponibilizava a raça dos Orcs foi autorizada, novos usuários 
estavam aparecendo em grande quantidade em Yuroki. 

 “Eu sou um Orc. Chwichwit!” 

 “Qualquer Orc real deve ser capaz de falar pelo nariz. Chwiiik! Emitem-me todos” 

 “Oppa7, você é tão carismático! Chwichwichwit!” 

 “Eww, você está cuspindo saliva. Chwichwit!” 

 Havia uma horda de Orcs vestindo os equipamentos iniciais para a raça. 

 Essas pessoas foram encantadas pela raça Orc depois de assistir Karichwi no Hall da Fama. 

 Números esmagadores! Quantidade sobre quantidade! Orcs, os incríveis lordes da 
reprodução de Yuroki! 

 Aqueles que sonhavam em aventurar-se com a força, carisma e violência escolhiam Orcs 
como sua raça. Até mesmo o portão leste de má qualidade da cidade estava lotado com mais de 
mil Orcs! 

 Se você adicionar que estes Orcs novatos não tinham passado sequer quatro semanas no 
tempo do Continente Versalhes, totalizaria uma quantidade astronômica deles. 

 “Vamos caçar! Chwik!” 

 “Isso é um paraíso de monstros. Chwichwichwit!” 

 “Chwikchwik! Muitas coisas para espancar.” 

 Estas pessoas formavam grupos de três a cinco, espalhando-se para fora da cidade a fim 
de surrar lobos. 

 Eles seguravam clavas volumosas e até mesmo troncos quebrados como armas. 

 Já que os pedaços de troncos têm má qualidade de durabilidade e na melhor das hipóteses 
um poder de ataque minúsculo, novatos8 não apenas dos reinos centrais, mas também do Reino 
de Rosenheim, ignoravam-os totalmente como armas.  

*SMASH* 

 Uma usuária de Orc fêmea, Erchwi, esmurrou a cabeça do lobo com um pedaço de tronco. 
Não foi um golpe fraco em seu todo. 

 “Belo golpe, Erchwi. Chwiik!” 

 “Tal poder esmagador, Oppa. Chwichwichwit!” 

                                                           
6 NT = itens derrubados dos monstros 
7 NT = vocábulo utilizado por mulheres na Coréia para referirem-se a homens mais velhos 
8 NT = novatos humanos, não os orcs 



 Enquanto humanos tinham problemas caçando até mesmo coelhos e raposas fracas, estes 
Orcs novatos estavam, sem esforço, espancando lobos. 

 Orcs não tem que lutar tão controlados como os seres humanos. 

 Eles podem levar a maioria dos ataques com sua defesa natural de pele grossa, mesmo 
sem equipamentos de proteção. Acrescente a isso a sua força natural! 

 Eles podiam até mesmo usar livremente armas pesadas normalmente inservíveis aos 
humanos, então suas lutas eram muito fáceis. 

 Tome um golpe, em seguida retorne um golpe – somente, seus golpes retribuídos eram 
extremamente fortes. 

 “Da Cordilheira Yoroki .... Chwichwichwichwi! Eu sou um ORRRRC!” 

"Orc! Orc! Orc!" 

 “Puchwiik! Puchwichwit! Matem todos eles!” 

 Orcs maciços e corpulentos correram em fúria, pisoteando e surrando os lobos a vista. Esse 
era o esplendor dos Orcs e a prova de seu, incrivelmente rápido, precoce crescimento. 

 Enquanto isso, Mapan começou seu negócio neste Assentamento Orc: 

 “Vamos lá, venham todos por ferramentas de aventura! Bandagens essenciais para suas 
feridas e bolsas para carregar seus itens! Há até algumas armas simples – alta qualidade, feita por 
Elfos Negros. Você deve estar cansado de toda esta culinária Orc pré-histórica! Você não sente 
falta do gosto do sal? Eu tenho todo o tipo de especiarias usadas pelos Elfos Negros”. 

"Chwichwichwik!" 

 “Eu irei pagar todo o meu dinheiro. Chwichwik! Por favor me venda uma destas armas.” 

 Os Orcs tiveram que fazer fila para comprar até mesmo uma coisa. Claro, Assentamentos 
Orcs eram bons em outros campos, mas não era exagero dizer que suas lojas eram as piores que 
haviam.  

 Já que até mesmo um gládio enferrujado custava mais de cem mil de ouro, não havia armas 
a preços acessíveis para comprar e usar. Então, como se algum tipo de Deus tivesse se manifestado 
na Terra, Mapan apareceu com vagões cheios de mercadorias. Eles não eram somente uma alta 
demanda, Mapan detinha um monopólio também. 

 “Foquem-se e esperem em linha, há uma abundância de estoque!” 

 Mapan foi mais do que feliz em vender toda a mercadoria que ele tinha comprado. O menor 
preço foi duas ou três vezes o valor original e armas foram até mesmo vendidas por dez vezes o 
valor original! 

 Outros poderiam criticar suas atitudes como próximas à extorsão, mas Mapan aprendeu uma 
coisa importante de Weed: “Não é exploração se seus clientes estão felizes.” 

 Geralmente, o lucro de itens para iniciantes era mínimo, mas essa era uma história 
completamente diferente se eles fossem vendidos habilmente. Poderia ter sido um pouco melhor, 
mas os lucros foram suficientes para engordar os bolsos de Mapan. Acima de tudo, o fato de que 
ele não tinha que esperar muito tempo para vende-los era uma grande vantagem. 

 Enquanto ele assistia os Orcs comemorando à medida que eles faziam suas compras, ele 
sentiu uma certa satisfação como comerciante. 

"Chwichwik!" 

 Contudo, o coração fraco de Mapan era testado a cada vez que o rosto de um Orc chegava 
muito perto.  

"Gaahhh!" 

 O cruel e feio Orc Karichwi! Seu vestígio estava evidentemente presente aqui. Os usuários 
que selecionavam as espécies Orcs, depois de terem sido encantados pela missão de Karichwi, 
geralmente mudavam sua aparência levemente. Exceto, que eles sempre mudavam para pior! 

 “Uma cicatriz de faca no rosto, por favor.” 

 “Eu estarei bem, mesmo com um tapa-olho.” 

 “Faça os dentes tão grandes quanto possível e faça-os ficarem muito para o lado de fora da 
boca.” 

 “Faça com que fique fácil cuspir muito enquanto estiver conversando...” 

 “Um nariz que ocupe metade da cara!” 



 Orcs não tem sequer uma aparência simples em primeiro lugar! 

 Sempre havia, pelo menos, um tapa-olho ou uma cicatriz em seus rostos. Somando-se tudo 
isto aos “gostos” pessoais, os pontos turísticos resultantes eram a essência dos pesadelos.  

 Mesmo assim, Mapan acabou fazendo uma matança em suas vendas e, rapidamente, 
construiu sua fama. 

 Mapan, o Comerciante dos Orcs! Virtualmente, todos os usuários de Orcs conheciam o nome 
de Mapan. 

 “Orcs tendem a crescer com tremenda rapidez, embora diminua um pouco depois dos 
estágios iniciais para o meio do jogo.” 

 Orcs têm fraquezas em magia e artesanato. Eles não têm ideia de como desarmar 
armadilhas e lhes faltava o poder da fé. Haviam Orcs Shamans e Warlocks, mas eles se 
especializavam no polimento do poder de luta, em vez de restaurar a vida. 

 “Orcs – fracos mentalmente, mas incríveis fisicamente. Se essas pessoas amadurecerem, 
então irão meus lucros .... Estabelecendo um monopólio sem um único concorrente! Esse era o 
sonho de qualquer comerciante.”  

 Mapan continuou a negociar com grandes esperanças. Depois de vender toda a sua 
mercadoria ele comprou a pilhagem dos usuários Orcs. 

 “Heu! Estou comprando qualquer coisa e tudo! Comprando todos os tipos de pilhagem.” 

 “Por aqui! Chwichwit!” 

 “Chwiik! Compre a minha também.” 

 Mapan até mesmo comprou pilhagem em massa. Itens de milhares de Orcs! Usando seu 
monopólio para comprar itens baratos, ele fez um bom lucro ao revende-los no local. Seu sonho de 
tornar-se um comerciante rico estava, finalmente, tornando-se realidade, passo a passo. 
Dependendo do sucesso dos muitos Orcs agora vagando por Yuroki, os lucros de Mapan poderiam 
crescer ainda mais! Já que o número de usuários Orcs estavam se multiplicando a cada dia, podia-
se dizer que Mapan descobriu uma vida cor-de-rosa como comerciante. 

 Comerciantes mais comuns teriam se tornado complacentes neste momento. 

 “Eu já ganhei muito dinheiro. Eu mereço algum descanso.” 

 Contudo, Mapan havia sido gravemente afetado por Weed neste ponto. 

 “Tenho que ganhar tanto quanto possível enquanto eu posso. Eu preciso apertar meu cinto, 
comprar barato e vender mais caro. 

 Mapan nem mesmo se incomodou em descansar nas ruas entre os Assentamentos de Orcs 
e as vilas dos Exilados. Ele mantinha sua mão ocupada enquanto ele sentava no banco da 
carruagem. Ele usou uma faca de esculpir para melhorar seu artesanato. 

 “De fato, um comerciante precisa aprender e praticar. É preciso fazer tudo o que ele pode 
para ficar rico.” 

 Mapan diligentemente esculpiu esculturas. Ele tinha aprendido os conceitos básicos de 
esculpir ao voltar para o Reino de Rosenheim. 

 Seus objetivos primários eram de aprender tecelagem e a refinar joias. Depois de seu 
artesanato atingir um certo nível, ele seria capaz de aprender ainda mais habilidades de manufatura. 
Se um comerciante como Mapan comprar couro e transformá-lo em roupas ou refinar joias que ele 
comprasse, ele poderia duplicar ou triplicar seus lucros! 

 Entretanto, como nem seu artesanato ou suas outras habilidades poderiam aumentar 
rapidamente em razão dele não ter uma classe como de escultor, Mapan só poderia manusear sua 
faca com mais diligência.  
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