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CAPÍTULO 2 – A Estátua Dourada 

 

 Seu nome era Seechwi. Para sua raça ela escolheu ser uma orc. 

 “Isso é interessante!” 

 Orc fêmea! 

 De acordo com os padrões básicos de estética humana, os orcs eram considerados 
inacreditavelmente feios. Mulheres geralmente evitavam escolher orcs como suas raças e a prova 
disso era que menos de 10% dos orcs eram mulheres. Mas ela era diferente. 

 “Para mulheres os orcs também são os melhores! Chwichwik!” 

 Cha Eunhee estava muito satisfeita com quanto sua aparência tinha mudado. 

 Suas coxas e pernas eram grossas ao invés de magras. Em vez de um pescoço longo e fino 
como de um cervo, ele era mais parecido com uma tora grossa, mas mais do que isso foi sua grande 
e saliente barriga que se sobrepunha a si mesma. 

 Quando chegava a hora de fazer um personagem, você deveria mudar as aparências.  

 Era até possível adicionar características tribais aos orcs. 

 O corpo havia sido feito para se sobrepor visando ter mais flexibilidade na cintura e 
estômago. 

 Deste modo Seechwi nasceu como uma imponente orc fêmea. 

 “Tão fácil, eu não preciso me preocupar com minha aparência nunca mais. Chwichwit!” 

 Seechwi estava completamente satisfeita com sua aparência. 

 A fim de manter um corpo esguio você precisa constantemente se exercitar e cuidar do que 
você come. Ela sentia como se todo o estresse mental e pressão tivessem desaparecido. 

 “De qualquer forma, para onde Seoyoon foi? Chwichwitchwiki.” 

 A identidade de Seechwi era a da Dra. Cha Eunhee, a psiquiatra do Centro de Reabilitação 
Grande Sociedade. 

 Havia uma razão para que uma rainha do gelo, como ela própria, começasse como uma orc. 

 Ela tinha visto Seoyoon chorando nos vídeos que foram armazenados diariamente na 
cápsula.  

 ‘Eu estou feliz que você ainda seja capaz de expressar emoções. Um pouco de suas feridas 
havia sido curado’. 

 Seechwi queria conhecer Seoyoon. Até agora, Seoyoon havia sido autorizada a andar 
sozinha. Ela havia julgado que não era o tempo de força-la a viajar com alguém. 

 Foi depois que o Orc Karichwi a acompanhou que as coisas mudaram. 

 Segurando as lágrimas, ela queria chegar à Seoyoon como ela era no passado, onde ela 
podia sorrir e rir. 

 “Seoyoon, onde você foi? Chwichwit!” 

 Seechwi só podia pisotear com seus pés em frustração. 

 Ela estava restringida de sair da cidade por quatro semanas a partir de agora. 

 Seoyoon estava sempre em florestas ou nos vales. Mesmo com os vídeos da cápsula era 
difícil localizar com precisão o lugar. 

 Desde que Weed tornou-se um orc, não seria muito fácil para ele encontrar Seoyoon. 

 ‘Seoyoon deve ser capaz de encontrar rapidamente onde ela deve ir.’ 

 Então alguém atrás dela falou1: 

"ChwikChwik. Ei!" 

 Ela olhou para trás para ver um orc gordo macho. Um orc macho estava ali de pé 
majestosamente com um gládio enferrujado e descartável. 

 Haviam outros orcs próximos a ele. 

                                                           
1 NT = na versão americana a frase estava em primeira pessoa: “Alguém atrás de mim falou:”. Preferi 

deixar na terceira pessoa, porque até agora todas as frases normais da novel foram contadas por um 
narrador em terceira pessoa. 



"ChwiChwiChuet" 

"FuChwiChwuik" 

 “Chwiit, você gostaria de entrar em nosso grupo de quatro?”2  

 O porco semelhante a orc parou para cumprimenta-la. 

 Um pedido de grupo! 

 Era muito fácil para os orcs fazerem grupos com humanos. Aqueles sem alta liderança não 
poderiam fazer grandes grupos. Orcs eram capazes de fazer grupos de 10 a 20 membros sem 
qualquer penalidade de experiência. 

 Por essas razões orcs ativamente formavam grupos. Era extremamente raro caçar sozinho. 
Seechwi levantou sua cabeça quando ela ouviu isto. 

 “Vamos juntos. Chwi Chwi Chwit”. 

 “Isto é bom. Chuik Chuik!” 

 Seechwi foi caçar junto com os orcs. 

 ‘De qualquer forma, eu não posso ver Seoyoon imediatamente. Eu preciso obter uma 
resistência melhor para viajar através das montanhas facilmente’. 

 Seechwi e os orcs foram para cima dos lobos próximos a aldeia. 

Keongkeongkeong! 

 Os lobos podiam ser ouvidos latindo freneticamente. Orcs e lobos eram criaturas que 
caçavam em grupo. Eles se agrupam para atacar os inimigos mais fracos, mas geralmente os orcs 
morrem mais. 

 “Isso é perigoso. Chwichwik!” 

 “Vamos lá pegá-los. Seechwi!” 

 Da mesma forma que os orcs estavam avançando para a batalha, um lobo pulou em 
Seechwi. Ela viu ele vindo e esquivou. Havia aprendido diferentes tipos de autodefesa e seu corpo 
respondeu instintivamente. Em Royal Road, mesmo se você não for nível elevado, ter muita 
experiência em combate seria muito útil.  

 Esse nível de ataque dos lobos não era tão difícil. Seechwi continuou a desviar e então 
levantou seu bastão no ar e depois golpeou para baixo. 

 “Atingiu!” 

 Acertou o lobo exatamente no centro da cabeça. 

Ppajik! 

 O golpe foi tão poderoso que rachaduras apareceram no bastão. 

 Os lobos não ousaram avançar imprudentemente em Seechwi novamente. 

 Neste momento era Seechwi que avançava em cima dos lobos. 

 Toda vez que ela dava um passo, o chão sacudia em razão de seu corpo pesado. 

 ‘Bater em coisas com um bastão é o melhor meio de aliviar o estresse!’ 

 Seechwi dançou ao redor com um bastão em suas mãos. 

 Ela gostou da raça que ela escolheu. Ela era simples e não havia qualquer necessidade para 
cálculos complexos desnecessários. 

 “É, é tudo o que você tem? Chwichwichwichwit!” 

 Seechwi comprimiu seu caminho por entre os lobos com seu corpo gordo como se estivesse 
possuída. 

 

*** 

 

 Floresta Karaka. 

 Pale, Surka e Zephyr estavam nervosos enquanto eles observavam de perto. 

"Huhuhuhuhu" 

 “Agora observe atentamente”. 

                                                           
2 NT = Hmmmm.... Essa frase não terminou muito bem. 



 “Eu estou muito nervoso, Seonsaengnim3”. 

 “É claro, isso é muito importante”. 

 Geomchi2, Geomchi3, Geomchi4 e Geomchi5 estavam indo mostrar a eles como combater 
adequadamente.  

 Surpreendentemente ágeis e engenhosos. 

 Era difícil de acreditar que os Geomchis podiam lutar tão precisamente. 

 Eles intensamente atacavam as fraquezas dos monstros. 

 

- Golpeou um golpe fatal 

- O estômago foi destruído 

- Os olhos do monstro foram atacados. Reduz o campo de visão do monstro.  

- Os tendões do tendão do jarrete4 do monstro foram rompidos. Velocidade de 

movimento do monstro foi reduzida. 

 

 Geomchi2 era especialmente hábil conforme golpeava através das defesas do inimigo sem 
tomar dano.  

 Era difícil infligir dano aos monstros com alta defesa. Ainda que fosse difícil atacar os pontos 
fracos como as articulações, olhos ou pescoço, se um ataque fosse bem-sucedido então iria infligir 
muito dano.  

 Eles eram capazes de dominar os monstros no início da luta. 

 Contudo, ainda que fosse bom, isso era ainda mais cruel.  

 A Floresta Karaka era dividida em Beetle Cabe5, Hobgoblin Fortress6 e as áreas dos Dread 
Wolf7. 

 Os Hobgoblins8 foram impotentes contra os ataques deles. 

 “Como ele faz aquilo?” 

 No final, Pale, Surka e Zephyr não tinham uma resposta definitiva. 

 Liderança era importante para a batalha, mas não era o mesmo quanto saber como lutar. 

 Surka soltou um suspiro profundo: 

 “Eu acho que se trata de como ler os movimentos dos monstros com antecedência”. 

 O sonho de qualquer classe relacionada ao combate! 

 Esse era o motivo dos golpes críticos fatais. 

 Pessoas nunca pensaram em atacar as lacunas nas fraquezas dos monstros. Era mais 
divertido ataca-los normalmente duas ou três vezes. 

 Grupos de caça geralmente comemoravam sempre que houvesse sucesso em um ataque 
mortal. 

 Entretanto, Geomchi2, Geomchi3, Geomchi4 e Geomchi5 eram tão familiarizados com 
combate que eles acertavam um toda vez que eles atacavam. 

 Eles nunca estiveram em uma situação onde eles eram cercados por inimigos em razão 
deles sempre se movimentarem em volta.  

 Zephyr olhou para sua vara de pesca. 

 “Eu não tenho esse tipo de gosto para o combate”. 

 Pale encolheu os ombros: 

                                                           
3 NT = equivalente a professor/sensei no coreano. 
4 NT = Tendão do Jarrete: faz parte dos músculos isquiotibiais, formado na parte posterior da coxa, que 

permitem dobrar o joelho e estender o quadril 
5 NT = Caverna dos Besouros. 
6 NT = A Fortaleza dos Duendes. 
7 NT = Lobos Medonhos. 
8 NT = duendes. 



 “Eu não entendo isso também”. 

 Pale e Zephyr suspiraram com confiança. 

 Comparado a Surka, o dano dado por Pale e Zephyr era fraco. Com um nível suficiente de 
domínio de habilidade o dano deles poderia ser muito forte. 

 Mesmo assim eles assistiram para experimentar e aprender como executar golpes fatais. 

 Eles tinham lutado com tantos tipos diferentes de monstros juntos, como Yetis, então eles 
tinham que aprender como fazer isso. Golpes fatais eram fáceis de executar a partir de pontos 
cegos do monstro. 

 Yetis tinham alta vida e pele de couro grossa, então era difícil de acertar golpes fatais e 
causar dano. 

 Contudo, os Geomchis revelaram que isso era possível contra os Hobgoblins, um monstro 
de nível similar com vida inferior.  

 Até certo ponto, Pale era capaz de infligir muito dano. 

 Todavia, Pale e Zephyr precisavam de mana para dar muito dano, então eles não podiam 
se comparar às classes gerais de corpo a corpo. 

 Os Geomchis não tinham praticamente nenhuma armadura corporal. Eles dependiam de 
suas resistências e habilidades para as suas defesas. Eles não pensaram que precisavam obter 
qualquer coisa assim, em primeiro lugar. 

 Em três a quatro ataques eles estariam à beira da morte, mas eles nunca eram atingidos, 
uma vez que eles desviavam dos ataques antecipadamente. 

 Eles colocam todo o seu poder em seus ataques e recebem o mínimo de dano. Uma 
extraordinária habilidade para lutar! 

 Eles ficaram mais fortes através da leitura do fluxo da batalha com seus olhos, controlando 
seus corpos em qualquer situação. Os Geomchis haviam atingido o nível do mestre em habilidade 
de combate. 

 Mesmo que a situação pareça boa, na verdade não era. 

 ‘Ugh, eu estou quase morto. Um pouco mais e eu irei acabar morrendo’. 

 ‘Seria embaraçoso morrer em frente das crianças’. 

 ‘Não envergonhem vocês mesmos! Nós não podemos morrer para algo como Hobgoblins’. 

 Os Geomchis, amargamente, lamentavam que eles não tinham qualquer habilidade 
defensiva. 

 Eles nunca vestiram qualquer armadura e sempre que eles subiram de nível eles investiam 
sobretudo em força e, é claro, eles somente aumentaram habilidades que estavam relacionadas ao 
combate. 

 Graças a isso que a velocidade das caçadas deles era muito rápida. Seus danos eram 
anormalmente desenvolvidos. Todavia, a cada momento de uma luta formidável eles se colocavam 
entre a vida e a morte. 

 Geralmente, eles evitavam as armas e ataques dos monstros. Eles eram quase mestres 
nesse tipo de movimento. 

 Mas então houveram vezes em que eles foram cercados por vários inimigos e morreram. 

 Depois de algumas mortes miseráveis eles perceberam que eles têm de evitar serem 
cercados! 

 Geomchi2, Geomchi3, Geomchi4 e Geomchi5 focaram seus olhos. 

 ‘Tenha cuidado para não ficar cercado’. 

 ‘Tenho que tomar cuidado com os monstros vindo atrás de mim’. 

 ‘Tenho que gradualmente dividir os monstros enquanto luto’. 

 ‘Preciso fugir sempre que os monstros estiverem agrupados densamente’. 

 Enquanto mantinham cada outro em mente, eles perfeitamente prestavam atenção aos 
movimentos dos monstros. 

 Mas, geralmente, eles não eram capazes de desviar de ataques mágicos. Em razão disto, 
os Geomchis estavam desesperadamente lutando. Toda vez eles lamentavam não terem investido 
em defesa! 

 “Eu posso fazer isso facilmente”. 



 Geomchi2 sorriu ironicamente para os outros Geomchis. 

 “É claro. Seria um problema não fazer esse tanto”. 

 Geomchi3 disse ao ouvi-lo. 

 “Eu posso segurar dezenas desses caras”. 

 Geomchi4 não podia dizer nada. 

 Ele estava cercado por um grande número de monstros. Em razão disto, sua vida estava em 
perigo. 

 Ainda assim ele riu, mostrando seus dentes. Ele riu para se aliviar um pouco. 

 Os Geomchis verificaram suas vidas remanescentes e riram também. 

 “Agora, isso é incrível! Weed é certamente melhor nisso do que nós! Sempre lutando a um 
centímetro da morte. Então ao fazer isso irá aumentar a nossa resistência?” 

 Geomchi5 assentiu com sua cabeça vigorosamente. 

 “É claro. Ele disse que é como isso é feito”. 

 “Então nós também!” 

 Irene ingenuamente assistia os mestres da luta e não sabia o que fazer. 

 Para Weed, isso era a escolha certa por causa da sua alta defesa, mas isso era 
completamente diferente para os Geomchis porque, com o orgulho deles, eles eram incapazes de 
travar batalhas com pouca vida. 

 ‘Não posso morrer’. 

 ‘Tenho que manter as nossas aparências’. 

 Os Geomchis colocaram toda a sua força e alma em ordem de manter suas imagens. 

 Os jovens dependiam de mana e ataques de longa distância para lutar. Combate corpo a 
corpo, contudo, necessitava de um nível elevado de dificuldade já que não havia descanso em 
batalhas de longa duração.  

 Ainda que os Hobgoblins tivessem equipamentos ruins, os dos Geomchis estavam num nível 
muito menor e davam menos dano ao longo do tempo. 

 Mesmo com suas vidas penduradas por um fio, eles continuaram sorrindo como se eles 
estivessem apreciando a batalha. 

 Eles estavam lutando com Hobgoblins nível 270 usando formação de pinça e as vezes 
cruzavam ataques.  

 Geomchi2 e Geomchi3 atacaram simultaneamente! 

 Os olhos de Pale e Surka brilharam ferozmente. 

 Eles viram, por um breve momento, uma fraqueza nos movimentos dos Hobgoblins. Naquele 
momento, Geomchi2 e Geomchi3 moveram-se em um ataque combinado.  

 Keyeeek! 

 Os Hobgoblins somente podiam sucumbir ao choro e grito. 

 Geomchi2 e Geomchi3 inteligentemente usaram seus posicionamentos e formação contra 
os Hobgoblins à medida que a batalha progredia. 

 “Ayte!" 

 Surka mergulhou na batalha com seus punhos. Ela implacavelmente atacava como se ela 
houvesse descoberto a fraqueza dos Hobgoblins. 

 ‘Eu não posso fazer poucos ataques’. 

 Era arriscado, mas ela mirava os pontos fracos. Examinar o monstro até que o ponto fraco 
ficasse aparente. Surka entendeu isto pouco a pouco enquanto ela lutava. 

 Zephyr e Pale também encontraram as suas funções. Zephyr conduziu os inimigos para um 
lugar com uma vasta gama de ataques com sua vara de pesca e então flechas foram atiradas para 
inibir os movimentos dos inimigos. Em seguida, Surka e os Geomchis utilizaram esta oportunidade 
e aplicaram uma chuva de golpes. 

 Eles estavam lutando como um grupo e não separadamente! 

 O grupo foi inspirado ao assistir o comportamento dos Geomchis. 

 ‘Então é assim que devemos lutar com monstros’.  



 ‘Foi necessária a morte de diversos Hobgoblins para entender suas fraquezas, mas agora 
isso faz sentido’. 

 O grupo apreciou a batalha ao lado dos Geomchis. 

 

*** 

 

 Weed viu diferentes tipos de artistas.  

 Ele precisava fazer uma escultura para se registrar em Rhodium. Precisava fazer uma obra 
de arte para a cidade. 

 ‘Eu não posso falhar nesta’. 

 Weed atualmente tinha habilidade avançada em esculpir. Neste nível, ele não poderia 
somente fazer alguma coisa aleatória. 

 Muitos leões e Bingryong9 grandes. 

 Se você estivesse criando uma escultura grande então haveria uma maior chance de 
conseguir uma excelente peça. 

 Contudo, essa era Rhodium. 

 Fazer uma grande escultura na cidade era irracional, uma vez que havia bons pontos de 
construção. O problema era conseguir os materiais. 

 “Então, eu preciso fazer um grande trabalho de um tamanho moderado. Por enquanto eu 
preciso procurar mais”. 

 Weed primeiro dirigiu-se para as lojas lotadas das ruas.  

 Rhodium não desenvolveu muito suas lojas de armaduras e armas, elas eram somente na 
média. As lojas somente se especializavam na venda de acessórios e outras coisas úteis. Os 
ferreiros decresceram em razão das mercadorias tão inferiores que eram produzidas. 

 Mesmo assim, a Cidade dos Artistas ainda tinha um. 

 Esculpindo materiais! 

 Havia uma loja adequada no Reino de Rhodium. 

 Weed entrou na loja de materiais. 

"Rululu." 

 Uma empregada encantadora tinha os materiais a exibição. Em outro lugar havia árvores, 
pedras e materiais incomuns. 

 ‘Whoa, como eles vendem tudo isso?’ 

 Os materiais estavam empilhados como montanhas na loja dela! Era um bom lugar para 
conseguir materiais, mas haviam vinte pessoas na loja. 

 “Eu tenho que adquirir um material fora da top grade10”. 

 Haviam todos os tipos de materiais na loja. Enquanto isso, o número de pessoas havia 
diminuído para cinco. Eles olhavam em volta da loja gananciosamente. 

 “Um pedação de madeira é mais de um ouro”. 

 “Que tipo de escultura você faz que custe mais que um ouro?” 

 “Vamos sair. Eu não tenho sequer três cobres”. 

 Os visitantes foram desencorajados e partiram. 

 Uma boa refeição iria custar a eles pelo menos 50 cobres. Eles poderiam fazer esculturas 
de uma pedra ou um pedaço de madeira ao lado da estrada.  

 O lugar não havia vendido nada nos últimos três dias. 

 “Estes preços são muito altos, eu nunca irei ter o suficiente para comprar algumas roupas 
novas”. 

 Sharlinn, uma empregada, suspirou. 

 Ela precisava de dinheiro todos os dias a fim de conseguir pão para comer. Ela poderia beber 
água a partir de uma fonte, mas não comida. 

                                                           
9 NT = O dragão de gelo esculpido anteriormente por Weed  
10 NT = alta classificação/valor. 



 O salário não era suficiente. Ela era paga com o salário mínimo, mas a fim de ganhar mais 
ela precisava vender mercadorias. 

 Um sistema de comissão em torno das vendas! 

 Sharlinn só podia lamentar a sua situação. 

 ‘Huh, preocupação não irá levar a nada. Eu não tenho qualquer cliente. Posso limpar 
enquanto isso’. 

 Ela começou a limpar os materiais à exibição. Então, de repente, a porta da loja se abriu. 

Ding! 

 Sharlinn saudou com um sorriso: 

 “Bem-vindo cliente!” 

 Weed rapidamente entrou na loja assim que ele foi saudado por ela. 

 “Esta é uma loja de materiais. Há uma loja de armas e armaduras a direita. Você está 
procurando por aquilo?” 

 Weed balançou a sua cabeça. 

 “Não.” 

 “Oh! Então você deve estar aqui para comprar alguns materiais. Por favor entenda que nós 
somente vendemos materiais caros como você pode ver”. 

 Até agora, Sharlinn raramente teve quaisquer clientes. Isto era devido ao fato de que as 
pessoas raramente compravam materiais de artesanato. Na verdade, as vestimentas de Weed 
pareciam indicar pobreza. 

 A pele de Yeti parecia uma roupa velha e desbotada de viagem! Era como se ele estivesse 
vestindo um equipamento que havia sido fornecido na criação do personagem. 

 Tais roupas mal tinham defesas. Era mais comum as pessoas vestirem roupas leves e 
elegantes.  

 Weed estava lidando com uma empregada que era uma usuária. Caso contrário, a reação 
teria sido diferente em razão de alta fama dele. 

 Weed lentamente olhou através dos materiais. 

 Havia minérios caros e pedras com desenhos sobre elas. Havia todo tipo de madeira, bem 
como materiais de ouro e prata. 

 Mal havia materiais apropriados para esculturas. Parecia um pouco impossível para 
Rhodium, a Cidade dos Artistas, não os ter. 

 ‘O material usado como matéria-prima para a escultura aumenta a probabilidade de criar 
uma grande peça’. 

 Rhodium, como um todo, era muito grande, mas não servia aos interesses de seus artistas. 

 Weed irritou-se quando Sharlinn bateu para chamar a sua atenção. 

 “Cliente?” 

 “Sim?” 

 “Você gostaria que eu lhe recomendasse um material para usar?” 

 Sharlinn estava muito entediada. Pessoas tendem a tentar achar alguma coisa para fazer 
quando eles têm tempo. Ela havia aprendido muitas coisas sobre materiais, embora não pudesse 
se comparar a Weed. 

 Weed assentiu com a cabeça. 

 “Fale-me”. 

 Sharlinn abriu uma prateleira e pegou uma peça espessa de madeira. 

 “Esta é a madeira Bemok, sua durabilidade é muito alta e ela pode ser processada de 
inúmeras maneiras. É uma boa peça de madeira para um escultor lidar. Contudo, ela é difícil por 
ser cara. Essa é a madeira Bora. Há uma diferente gama de aromas. É possível fazer com que uma 
escultura tenha uma fragrância. Contudo, o tamanho é pequeno”. 

 Cada peça de madeira tinha as suas próprias características. A rigidez da madeira tinha que 
ser levada em consideração também. 

 Havia também diferentes tipos de madeira com opções especiais. 



 Weed seguiu Sharlinn para o canto da loja. Uma quantidade formidável de ouro foi 
amontoada, três metros de altura e largura. 

 “Este é o orgulho da loja, não é formidável? Uma escultura feita disto tem muitas opções 
diferentes, mas o preço total não é menos de 7000 ouros. É uma grande quantidade”. 

 Weed olhou para o ouro. Havia um resplandecente e nobre brilho característico nele. 

 ‘Este é um material decente para uma escultura’. 

 Weed secretamente tomou uma decisão. 

 “Agora, se você olhar para este lado há uma pedra turquesa...” 

 Sharlinn tinha conhecimento sobre diferentes tipos de materiais. No início era apenas 
curiosidade, mas, em seguida, tornou-se um aprendizado em razão do entusiasmo.  

 Depois de ouvir a descrição dela, Weed disse: 

 “Eu gostaria de fazer uma compra”. 

 “Oh! Realmente? Muito obrigada”. 

 Sharlinn estava radiante. Esta seria sua primeira venda bem-sucedida desde que Weed 
queria comprar algum material. 

 ‘Mesmo se for barato, eu levarei o que eu conseguir’. 

 Weed transcendeu totalmente as expectativas dela. 

 “Eu gostaria de comprar todo o ouro da loja”. 

 “Sim? O preço é.... Então, são 10 de ouro por peça e o número peças no total é de ...” 

 Sharlinn calculou a quantidade. Ela examinou a quantia em estoque para checar quanto 
custaria.  

 “A quantia total é de 18.000 ouros. Não, espere um minuto. Aquele era o preço original das 
mercadorias, então eu preciso calcular corretamente isso de novo”. 

 Sharlinn pegou todo o ouro e calculou novamente. O preço foi substancialmente menor. 
Mesmo sem habilidades de negociação, Weed tinha uma quantidade enorme de fama então o preço 
dos itens comprados em lojas iria diminuir. 

 Além disso, o preço de certos materiais sofria desconto dependendo do escultor. Em razão 
da habilidade avançada em esculpir e alta fama de Weed, os preços sofreram um desconto de 30%. 

 Comprar esses materiais foi muito mais barato do que através de um comerciante. 

 ‘Como pode haver este tipo de desconto enorme!’ 

 Para Sharlinn, isso era de tirar o fôlego. Para fazer isto, a pessoa deve ter uma quantidade 
enorme de fama. Não se poderia suspeitar que um escultor tivesse este tanto. 

 Ela viu que havia atingido um grande prêmio. 

 Mesmo após a redução pela reputação e habilidade, ainda havia um ganho. 

 Sharlinn engoliu enquanto ela perguntava: 

 “18.000 ouros, mas totaliza 12.600 ouros após o desconto de 30%. Você gostaria de fazer a 
compra?” 

 “Eu comprarei isso”. 

 Weed respondeu sem hesitar. 

 Ele fez dinheiro através de Lich bem como nos últimos 3 anos. 

 Ele havia ganhado muito dinheiro construindo a pirâmide, bem como com a Legião dos 
Mortos-Vivos e através das caças que ele gerenciou para coletar uma grande quantia. 

 Comparado com o passado, ele poderia se dispor a gastar 12.000 ouros. 

"Gulp!" 

 Sharlinn engoliu em surpresa. 

 Ela nem sequer podia imaginar que ela faria esta venda de larga escala. 

 “Eu irei ganhar pelo menos 2.500 ouros desta venda. Eu não posso acreditar que algo desta 
sorte está acontecendo comigo!” 

 Sharlinn não poderia estar mais chocada. De algo proveniente de um novato ela estaria 
ganhando uma herança inesperada de 2.500 de ouro! 

 Mas, não seria fácil conseguir isso de Weed. 

 “Bem, então vamos às negociações para determinar o preço inicial”. 



"...?" 

 Sharlinn momentaneamente não entendeu o que ele disse. 

 “Sobre o que você está falando?” 

 “Quanto de desconto você irá me fornecer?” 

 “O que?” 

 Em frente dela estava um famoso escultor e ele ainda estava barganhando aquele tipo de 
preço? Ela não podia imaginar isso. 

 “Dê-me um desconto de 2.500 ouros”. 

"!!!!" 

 Ele exigiu um preço sem piedade!  

 O olhar nos olhos de Sharlinn mudaram. Antes ela estava olhando para um cliente, mas 
agora era para um ladrão inescrupuloso. 

 “Então isso significaria que eu estou vendendo isso próximo a nada de lucro!” 

 “2.499 de ouro”. 

 “Eu não estou vendendo”. 

 “2.490 de ouro. Pense a respeito. São 10 ouros a menos do que antes”. 

 Weed tirou seu dinheiro. 

 Ele estava preparado com antecedência para pagar. Ele também sabia o valor atual do item. 

 ‘Sob Sob!11. E pensar que há alguém assim’.  

 Sharlinn vendeu os materiais em lágrimas. 

 Weed varreu a mercadoria para dentro de sua mochila, sentindo a súbita mudança de peso. 

 Ele estava tentado a descobrir quanto era o peso. Sua mochila manteria as coisas com um 
quarto de seus pesos e poderia carregar muito mais. 

 Weed pegou um pedaço grosso de metal de sua mala. 

 “Identificar!” 

 

Material de fundição preto: 

Durabilidade: 100/100 

Material de artesanato metálico. 

Foi combinado com um número de diferentes materiais através da fundição. Não pode 

retornar ao seu estado puro uma vez misturado com outros metais. Um excelente 

ferreiro pode ser capaz de reverter isso.  

Mistura bem com aço e mithril. 

 

 “Eu irei precisar derrete-lo”. 

 A ideia de Weed era fazer uma armadura. 

 Os equipamentos tornaram-se extremamente escassos em comparação com o passado. 

 Orcs viviam um estilo de vida simples, mas haviam mais necessidades para os humanos. 

 Então ele tinha que começar uma nova. 

 Weed grosseiramente avaliou o metal com seus olhos. 

 ‘Eu preciso fazer cerca de cinco peças de armadura’. 

 O peso do mithril era extremamente leve. Isso dava efeitos de redução de peso através de 
botas e capacetes manufaturados. 

 Como resultado, movimento e agilidade iriam crescer enormemente e aliviariam o fardo da 
batalha. 

                                                           
11 NT = Soluços. 



 Ele sentia-se bem quando era Karichwi. Ele era capaz de se mover em volta livremente e de 
produzir ataques fortes. 

 Weed, na verdade, já tinha uma armadura. 

 A armadura única de Talrok que lhe foi dada pela Igreja de Freya! 

 Feita por um altamente estimado anão ferreiro, com colossais 85 de defesa. 

 Ela era uma armadura de nível 350, mas cada nível na habilidade de ferraria12 reduziria as 
restrições do equipamento em 2%. 

 Com sua habilidade de ferraria no nível intermediário 2, Weed era capaz de vestir a 
Armadura de Talrok. 

"Hoohoohoo" 

 Havia um sorriso astuto nos lábios de Weed. 

 Era como ele se sentia sempre que ele identificava a Armadura da Fé de Talrok. 

 Uma armadura cara e preciosa de tremendo valor! 

 Havia um monte de armaduras melhores que ela, mas era difícil de adquirir itens únicos. 

 O valor do produto era diferente do Bastão Santo e do Livro dos Necromancers. 

 Ele seria parado em Rhodium em razão de sua armadura. 

 A armadura de mithril negra brilharia e tomaria a atenção dos outros. 

 Mendigos! 

 Ele não pensaria em vestir mithril já que os mendigos iriam ataca-lo. 

 Weed achou a serraria13 e adentrou-a. Anões estavam trabalhando ativamente. 

Caenkkangkkang! 

 Os anões martelavam a lâmina que era aquecida pelos bellows14. Eles eram cidadãos ao 
invés de usuários. 

 Não era difícil de ver anões trabalhando no centro de qualquer cidade. 

 O anão responsável cumprimentou ele. 

 “O que eu posso fazer por você humano?” 

 “Por favor derreta isso”. 

 Weed puxou uma protuberância escura de sua mala. 

 “Você pode fazer isso?” 

 “Espere um minuto, espere um minuto, isso é....!!!!!” 

 “O que é isso?” 

 Weed não esperava que aquilo fosse especial, mas agora ele estava esperando por algo 
devido as reações dos anões. 

 Exigem-se habilidades altas e um conhecimento profissional a fim de obter informações 
completas de um item através da identificação. Ele não esperava que esse fosse o caso.  

 O anão não conseguiu esconder a sua surpresa. 

 “É uma completa bagunça. É uma mistura horrível de vários metais”. 

"..." 

 Ele não esperava nada especial de sua aparência. O anão notou a mesma coisa que Weed, 
uma protuberância escura. 

 “Você pode vende-lo por uma quantia decente. Você também pode dissolvê-lo e fazer 
algumas armas e armadura para você”.  

 “Eu rejeitarei. Somente dissolva-o e dê para mim”. 

                                                           
12 NT = Ferraria é um gênero botânico pertencente à família Iridaceae, mas também designa as 

atividades ligadas ao trabalho com o ferro; É a arte da forja; para mais informações: 
http://pt.wikipedia.org/wiki/Ferraria. 
13 NT = não conheço o termo “ferraria” em português para indicar o local onde se pratica a forja, então 

deixei como serraria. 
14 NT = É aquele aparelho que você aperta e ele assopra para aumentar o fogo. Não achei item 

parecido que tenha o nome em português. Para quem não conhece a imagem, segue o link: 
http://www.campingaz.com/in/images/Product/medium/23041.jpg. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Ferraria
http://www.campingaz.com/in/images/Product/medium/23041.jpg


 “Isso é muito ruim. Eu gostaria de ter este maravilhoso pedaço de metal”. 

 O anão iniciou a sua tarefa. 

 Se ele deixasse isso para os anões ele poderia conseguir uma armadura melhor, mas ele 
não podia deixar em razão de sua ferraria estar no nível intermediário 2. 

 Weed queria a oportunidade para aumentar suas habilidades. 

 ‘Essa é uma boa oportunidade de aumentar a ferraria’. 

 Weed não dependia fortemente de equipamentos. Não importava quão boa fosse a 
armadura, ele trabalhava para aumentar suas habilidades e estatísticas. 

Riiitrrring! 

 O anão colocou a protuberância escura dentro de um forno de alta temperatura e usou os 
bellows. O pedaço derreteu pouco a pouco até separar-se em vários metais. 

 Weed também poderia separar a protuberância escura, mas sua habilidade era baixa e ele 
não iria ser capaz de separar tanto do metal. Primeiro o anão removeu o aço e então o ferro negro 
e, finalmente, o mithril. 

 “Aqui está, será 700 de ouro, mas tendo em vista que você é um brilhante aventureiro eu 
posso abaixar 50 de ouro e outros 20 por trazer-me um material interessante”. 

 “Obrigado”. 

 Weed tinha esperado um longo tempo pelo ferro negro e pelo mithril. Ele ainda foi capaz de 
obter algum aço temperado. 

 Esculturas eram altamente afetadas pela área em volta delas. Os efeitos da escultura 
diferem basicamente da sua localização como a diferença entre o céu e a terra.  

 “Preciso de um bom lugar...” 

 Weed vagou para achar o lugar perfeito em Rhodium. Havia muitas ruas com uma variedade 
de pinturas e esculturas. 

 “Eu não posso por minha escultura ali.” 

 Weed primeiro foi até a praça central. 

 Era um lugar infestado de mendigos, mas também era o local com a maior parte da arte. 
Plantas raras, árvores e flores cresciam ali. Parecia como um parque para casais. 

 Haviam apresentações na parte da manhã e à noite. Quase todos de Rhodium queriam 
ostentar suas artes aqui. Pessoas e viajantes inundavam para ver a fonte de água cristalina. 

 Se ele construísse a escultura aqui, ela com certeza obteria reconhecimento. 

 Mas Weed abandonou a praça sem arrependimentos. 

 ‘Todo mundo iria descobrir sobre mim’. 

 Havia muitas pessoas para fazer uma estátua de ouro. Além disso, se eles soubessem que 
ele tinha dinheiro então os mendigos iriam ficar em cima dele. 

 Weed pensou em ir para os becos. Os becos de Rhodium eram confusos como a forma de 
uma teia de aranha. 

 Havia um ninho de lojas aqui. Não havia muitas pessoas andando ao redor como nas áreas 
residenciais.  

 Weed era capaz de achar um lugar sem muitas pessoas durante o dia. 

 ‘Okay. Este lugar é adequado’. 

 As pessoas não possuíam propriedade privada em Rhodium. Elas podiam descansar e 
vender itens, mas elas consequentemente tinham que pagar taxas. Como resultado, Rhodium não 
tinha qualquer pessoa com dinheiro suficiente para ter a sua própria casa. Weed acendeu um 
pequeno fogo. Então ele começou a fundição do ouro. 

 “Primeiro eu tenho que fazer uma chapa”. 

 Weed fez um molde de argila. Para fazer uma estátua de ouro ele precisava tirar vantagem 
do tempo. Ele dissolveu o ouro usando suas habilidades de forja. As habilidades de ferreiro são 
necessárias para fazer uma variedade de esculturas. 

 Weed terminou o primeiro molde de argila, então ele derramou ouro sobre ele. 

 Ele se sentia mal toda vez que ele colocava o ouro claro como cristal dentro do molde. 

 ‘Por que diabos eu tenho que fazer isso?’ 



 Um novo pesar foi adicionado ao trabalho de um escultor! 

 Era uma profissão difícil e deplorável para fazer dinheiro. Mesmo que você faça alguma 
coisa a sério, você não faria muito dinheiro. Em uma situação como esta, ela nem mesmo faria 
dinheiro.  

 ‘Por que eu escolhi a arte! É difícil viver da arte’. 

 Weed sentiu-se triste conforme ele esperava o ouro dos moldes endurecer. Ele sacou um 
martelo, uma bigorna e minérios diversos. 

 ‘Agora vamos aumentar a proficiência da habilidade’.  

 Como Karichwi, ele coletou minérios nas comissões de caça. Havia um monte de minérios 
de alta qualidade nas Montanhas Eurokey. Ele pegou um monte de minérios e joias como 
recompensas da missão dos orcs, mais do que ele precisava usar. 

 Havia ferro, cobre, bronze e até mesmo ouro misturado com prata. 

 ‘Vendendo tudo iria ganhar muito mais do que com esculturas’. 

 Weed começou o trabalho em uma pilha de minérios. 

 Ele derreteu o minério para obter o metal. Então ele derramou uma certa quantia de metal 
dentro da moldura. 

 Lucro! 

 Aquilo começou a tomar forma de uma lâmina. 

Caenkkangkkang! 

 Weed golpeou o aço com seu martelo. 

 Ao contrário de um escultor, um ferreiro não precisa usar um monte de força, mas 
simplesmente necessitava bater em um ritmo. O número de batidas afetaria a durabilidade e o 
equilíbrio. Em alguns casos, uma espada poderia tornar-se única e ser vendida por muito. 

 Isto era possível porque Royal Road era uma realidade virtual. 

 Era muito difícil de usar uma espada com um centro de gravidade ruim. 

 ‘Isto saiu-se muito bem’. 

 Weed borrifou água para esfriar a lâmina quente e vermelha. Enquanto isso, ele puxou mais 
ferro fundido do forno. Ele reuniu todo o minério que ele tinha até agora para fazer os equipamentos. 

 Armaduras tinham uma estrutura mais complexa do que espadas. 

 Mas mesmo com uma estrutura mais complexa, era mais vantajoso uma vez que não havia 
muito com o que se preocupar. Quando se criava uma espada o centro de gravidade precisava ser 
levado em conta.  

 Era útil que Weed podia balançar uma espada um par de vezes para testar o centro de 
gravidade 

 

Ferraria subiu 0,1% 

Ferraria subiu 0,3% 

Ferraria subiu 0,4% 

Ferraria subiu 0,1% 

 

 Sempre que ele completava uma espada, a ferraria gradualmente aumentava. 

 ‘Eu preciso fazer cerca de 500 ou mais espadas para chegar ao próximo nível?’ 

 Habilidades de ferreiro eram fáceis de aprender desde cedo. Comparado com a habilidade 
de esculpir, ela era inacreditavelmente mais fácil. 

 A medida que o nível da habilidade subia, tornava-se mais desafiante aumenta-la. A 
quantidade de trabalho físico para o nível intermediário 2 foi considerado significativo. 

 ‘Agora as espadas de ferro’. 

 Na forja, com bons materiais era possível fazer excelentes ou grandes peças para aumentar 
a habilidade mais fácil. Era um impressionante meio para conseguir um crescimento mais rápido.  

Clank! 



 Weed completou uma pilha de espadas e colocou-as de lado. 

 Ele trabalhou na checagem de cada uma delas manualmente. Elas estavam com uma média 
de 20 a 45 de ataque. 

 Esse era o limite das espadas feitas a partir de materiais comuns. Era relatado que anões 
ferreiros, com avançada habilidade em forja, poderiam fazer espadas de ferro com 60 de ataque. 

 Ferreiros intermediários produziriam resultados menores. 

 ‘Eu provavelmente irei conseguir 100 de ouro por uma peça delas’. 

 O preço iria variar baseado nas opções delas, mas em média elas iriam custar 100 de ouro 
cada. 

 Espadas feitas com a destreza avançada de Weed, extraordinariamente, produziam maior 
durabilidade a uma taxa significativamente mais elevada. Geralmente espadas com alta 
durabilidade eram preferidas. A durabilidade da espada tendia a cair rapidamente quando se lutava 
com monstros de alta defesa. 

 Por outro lado, Weed estava produzindo outras coisas. 

 Ele fez roupas de couro usando ferro fundido também. Um inesgotável espírito por 
multitarefas. 

 Tanto tempo quanto for possível deve ser eliminado.  

 ‘Eu não posso descansar enquanto outras pessoas estão tornando-se mais fortes através 
da caça!’ 

 Weed continuou a fazer o trabalho físico repetidamente. 

 O trabalho físico não podia ter um intervalo nem por um momento. 

 Trabalhar até a morte durante um dia e descansar no próximo dia. Quando estiver 
descansado trabalha até o resto do dia. 

 Isso era realmente o básico. 

 Enquanto ele fazia uma tarefa, brevemente no meio do tempo livre daquela ele realizava 
outra tarefa. 

 Enquanto descansava para recuperar mana e saúde, esculpia ou costurava. 

 As habilidades de Weed cresceram rapidamente por esta razão. 

 Weed estava constantemente trabalhando para fazer roupas de couro. 

 Corte e costura de roupas era muito familiar para ele. A agulha em sua mão movia-se 
rapidamente à medida que ele costurava os botões.  

 Era como se suas mãos estivessem se movendo como a velocidade de um raio! 

 ‘Eu costumava costurar os botões de centenas de milhares de bonecas. Isso é muito fácil’ 

 Weed fez uma pausa na manufatura de espadas para costurar couro. 

 

- Alfaiataria elevou-se para o nível intermediário 3. 

Agora você pode tingir as roupas com uma cor específica. 

Agora você pode converter couro macio e duro dos monstros. 

 

 Depois que ele terminou de costurar, ele voltou para as espadas. 

 

- Ferraria elevou-se para o nível intermediário 3. 

Ataque e defesa de itens manufaturados aumentarão por uma certa quantia. 

Armas de cerco mais eficazes podem ser produzidas 

 

 Ele parou o trabalho uma vez que ele elevou seu nível de alfaiataria e ferraria. Ele olhou em 
volta para ver uma pilha de espadas e roupas. 



 ‘Agora é a hora da parte real’. 

 Ele puxou o mithril. Ele estava indo produzir a própria armadura. 

 “Identificar!” 

 

Ferro negro:  

Durabilidade: 30/30 

Pode obter metal pela fundição do minério. 

Pode produzir uma variedade de diferentes produtos e efeitos. 

Pode ser processado de muitas maneiras, mas sobretudo para fazer armaduras. 

Ferraria nível intermediário é necessária para manuseá-lo. 

Muito raro de ser obtido em grandes quantidades. Fica preto quando misturado com 

outros materiais. 

Material de forja de 2ª classe. 

Opções: 

Excelente defesa contra ataques físicos. 

 

 O minério mithril era facilmente um material de forja de 2ª classe. Ele quase nunca era 
vendido em lojas. Havia tão pouco que você precisava misturar com outros materiais. Weed 
levantou o mithril, ele sequer pesava alguns quilogramas. 

 

Mithril: 

Durabilidade: 50/50 

Material de forja de altíssima qualidade. 

Todos os ferreiros querem usá-lo. 

Para o mithril chegar a este estado, apenas quantidades muito pequenas podem ser 

obtidas. 

Grandes melhorias no desempenho quando misturado em espadas e armaduras. 

É claro e emite luz. Tem a capacidade de proteger contra magia. 

Mithril exige pelo menos ferraria intermediária. Para ser usado adequadamente exige 

ferraria avançada. 

Material de forja de 1ª classe 

Opções: 

Aumenta o poder físico e a resistência mágica. 

Aumenta a fama e o charme. 

 

 Weed misturou o ferro negro e o mithril dentro de um molde. Então ele bateu-os com o 
martelo. 

 Wham! Wham! Wham! 

 Ferro negro e mithril eram ambos metais muito resistentes então requereria um monte de 
força para processá-los. Um monte de força foi necessária para forjá-los. 

 Contudo, a força de Weed tornou-se excelente quando ele se transformou em um orc. 
Apesar dos escultores serem fracos, ele investiu pesado em força e agilidade a cada nível. 



 Ele conseguiu vitalidade da pescaria e ele aumentou sua defesa com perseverança ao 
receber os ataques dos monstros. 

 Sua arte cresceu graças as suas habilidades de artesanato. Graças a isso, ele tinha alta 
força e agilidade. Weed completou o capacete. 

 

Proficiência da ferraria aumentou em 7% 

 

 “Identificar!” 

 

Capacete negro elegante de um jovem nobre: 

Durabilidade: 150/150 

Defesa: 32 

Um trabalho feito por um ferreiro talentoso. 

A admiração se deve ao fato do nível de dificuldade ser elevado e pela habilidade 

meticulosa necessária para produzi-lo.  

Parece que suas habilidades eram imaturas para lidar completamente com mithril. 

A superfice negra brilhante e iluminada tem uma considerável beleza artística. 

Mesmo assim, tem uma excelente defesa e proteção contra monstros. 

Restrições: 

Força: 300 

Nível: 300 

Opções 

+30 de Agilidade 

+70 de Charme 

+20 de Arte 

+20 de Sabedoria 

+10 de Intelecto 

+200 de Fama  

+30% de Liderança  

Imune a confusão mágica. 

+ 15% de Resistência Mágica. 

 

 O item saiu decente. 

 Ele havia saído melhor se as habilidades de ferraria de Weed fossem maiores, mas isso era 
inevitável. 

 Weed agora concluiu as botas. Weed não fez muitas botas antes, então era difícil. O valor 
das botas seria maior dependendo da agilidade. Então ele tinha de usar todo o mithril remanescente. 

 

Proficiência da ferraria aumentou em 8% 

 

 “Identificar!” 

 



Preciosas botas leves negras  

Durabilidade: 130/130 

Defesa: 14 

Botas de mithril são leves e protegem seus pés. Não importa quão longa seja a distância, 

não se sentirá cansado. 

Um ferreiro talentoso as fez apesar da falta de habilidade de lidar apropriadamente com 

mithril. Como resultado, o mithril não se tornou suficientemente forte. 

Restrições: 

Força: 150 

Agilidade: 300 

Nível: 300 

Opções: 

Velocidade de movimento aumentada por 15%. Só consome mana. 

+70 de Agilidade 

+20 de Arte 

+100 de Fama 

Previne a perda de vigor físico ao se fazer uma viagem de longa distância. 

Facilidade de caminhar em terrenos acidentados. 

 

 Elas não eram tão boas quanto as botas que Lich Shire estava vestindo, mas elas saíram 
descentes. 

 ‘Há uma quantidade decente de velocidade de movimento e agilidade’. 

 Weed estava satisfeito. 

 Se houvesse mesmo uma única opção que aumentasse a velocidade de movimento o valor 
do item seria muitas vezes superior. 

 Ser capaz de se mover mais rápido do que os outros durante as batalhas! 

 Os benefícios eram formidáveis. Seria muito mais fácil de desviar dos ataques inimigos. 

 No caso de ataques a distância de um arqueiro ou mago, era possível alcança-los muito 
mais rápido. 

 Aqueles com alta velocidade de movimento eram menos propensos a morrer em contraste 
com aqueles sem velocidade. Por esta razão, velocidade de movimento era muito cara e insuficiente 
em quantidade. 

 As botas tinham um aumento de 15% na velocidade de movimento e eram razoavelmente 
decentes também. 
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