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CAPÍTULO 3 - A Silhueta de uma Estátua Dourada 

 

 Expedição do Norte! 

 A guilda Cold Roses finalmente terminou os preparativos para a expedição e estava pronta 
para começa-la. Havia um impressionante total de 1.300 membros. Oberon e seus aliados pensavam 
que era satisfatório conseguir quantas pessoas eles pudessem.  

 Mas com grandes números, a gestão de todos eles tornar-se-ia mais difícil. Ficou mais difícil 
reunir os materiais necessários para a situação. Era uma boa ideia aumentar seus números, mas não 
tanto assim. 

 Expedições geralmente tinham de 50 a 100 pessoas. Em alguns casos, mais de 200 pessoas 
iriam ocupar uma masmorra para subir de nível.  

 Para um lugar tão perigoso, era melhor ter de 7 a 8 jogadores de nível elevado. Isto se dava 
em razão da possibilidade deles, inteligentemente, evitarem situações perigosas que levariam à 
morte. Grandes números eram mais formidáveis e seguros, mas havia também as suas 
desvantagens. Oberon falou com seus assessores: 

 “Há tantas pessoas que tomaram parte da expedição que eu acho que preciso cortar algumas 
delas”. 

 “Isso será difícil”. 

 Kerberos franziu a testa para o líder da guilda. 

 “A situação atual não nos possibilitará rejeitá-los”. 

 “Este é um lugar perigoso. Nós não podemos simplesmente trazer uma multidão.”  

 “Nós temos um monte de aventureiros, bem como alguns dos jogadores de nível mais elevado 
do Continente do Norte”. 

 “Então somente os de níveis elevados devem ir”. 

 “Suponha que eles não consigam sobreviver, nós precisamos considerar a condução de mais 
pessoas se necessário”. 

 Kerberos concluiu seus pensamentos à Oberon. 

 “Então você está dizendo que nós devemos trazer uma grande força?” 

 “Isso é difícil de dizer. Nós não sabemos o que irá acontecer no Norte. Há um grande número 
de aventureiros que não gostam de compartilhar informações sobre lá. Mesmo que isso possa ser 
inútil, nós ainda iremos ganhar popularidade”. 

 “Isso é verdade”. 

 Oberon concordou imediatamente. 

 Era inútil ir ao norte baseado somente em informações públicas. Eles não sabiam qualquer 
coisa a respeito das cidades do norte ou sobre as áreas perigosas! Eles nem sequer sabiam 
exatamente onde deviam ir. 

 “Os monstros que iremos enfrentar no Norte serão muito perigosos. O que nós podemos fazer 
a respeito da falta de informações?” 

 “Kerberos, já é hora. Envie mensagens para os patrulheiros antes que isso atrase ainda mais.” 

 “Sim, penso desta forma. Nós precisamos manter alguns homens no caso de se concretizar 
a situação em que os de níveis elevados sejam eliminados”.  

 Oberam era cético. 

 “Esse é o caso? Haverá certamente situações como ataques de monstros durante a noite. 
Mesmo se mantivermos alguns homens, eles não têm que lutar?” 

 Kerberos não pôde negar isso. 

 “Tomara que nossos amigos sejam mais úteis do que alguns homens bem treinados. Será 
difícil negar a participação destes dentro de nossa aliança.” 

 Oberon e a Cold Roses estavam mais focados em quando eles partiriam para o norte. Eles 
podiam estar se cercando com um grande número de usuários que podiam ser gananciosos. Uma 
outra guilda poderia realizar um ataque surpresa em alguns dos castelos que eles eram proprietários.  



 Eles seriam notados se um grande número de pessoas estivesse em movimento. Todavia, 
com uma grande força como a deles, a coleta seria a prioridade. 

 Oberou levava em consideração todo o poder da guilda Cold Roses. 

 Era em razão disto que eles eram capazes de confiar em Oberon. 

 Anão guerreiro Oberon! 

 Ele vagou ao longo dos reinos com seus soldados. 

 Eles participaram de aventuras como a libertação de cidades de monstros, lutando contra 
outros usuários para proteger os fracos e arriscando suas vidas uns pelos outros. 

 Mesmo numa situação difícil ele estenderia sua mão para ajudar o fraco! 

 Ele conduziu uma grande força de seus amigos, muitos dos quais eram guerreiros, em várias 
áreas de caça. 

 Dezenas de milhares ouviram sobre sua fama e, em razão disto, nomearam-no como o Anão 
Guerreiro Oberon. 

 A guilda Cold Roses tinha sido formada por Oberon e seus seguidores. Ela era uma guilda de 
extensão média à alta no Continente de Versalhes, mas menos de 100 pessoas eram homens de 
Oberon. 

 Então, a fim de expandir a influência da guilda, eles decidiram ir numa expedição. 

 Em última análise, a guilda Cold Roses decidiu ir explorar o Norte. 

 “Eu não irei aceitar quaisquer reclamações. Eles não têm de participar se eles não estiverem 
dispostos. Mesmo que existam riscos, não é improvável que eles partam? 

 “O grupo eventualmente aceitará isso”. 

 Neste sentido, Oberon decidiu e concluiu sua conversa com Kerberos. 

 Se eles quisessem estar na expedição eles não seriam autorizados a ter quaisquer 
reclamações.  

 Desde que a confiança era fundamental para Oberon, ele havia recusado várias pessoas. 

 O plano inicial era recrutar a elite, mas o plano caiu por terra e foi ampliado para aceitar 
qualquer um. 

 Classes guerreiras e aventureiros. A participação dessas classes aumentou significativamente 
em razão disto. 

 Drum e Kerberos queriam aproveitar esta oportunidade. 

 “O líder é muito ingênuo”. 

 “Aventura. Exploração. Descoberta. Isso não é bom. Entretanto, esta era a chance de 
conseguir alguma fama. Isto é algo que eles não podiam deixar passar.” 

 Kerberos e Drum trocaram olhares. Eles tinham a mesma coisa em mente. 

 “Nós devemos aproveitar esta oportunidade. Nós podemos aumentar a reputação de Oberon 
e da guilda Cold Roses. Então nós devemos aceitar tantas pessoas quanto for possível para esta 
expedição.” 

 Esta era a intenção de Kerberos. Ele aceitou várias guildas dentro do reino. Graças a isto, 
qualquer um poderia entrar. A guilda Cold Roses e seus aliados ostentavam uma grande força. 
Haviam mais de 1.300 pessoas e muitas outras assistindo de longe.  

 Não havia muita escolha. 

 Kerberos e Drum haviam feito isso intencionalmente. Eles gastaram dinheiro nas tropas a fim 
de aumentar a reputação da guilda. Eles haviam anunciado uma expedição massiva, fora do castelo, 
para um monte de espectadores, alguns dias antes.  

 Levaria alguns meses para obter a expedição do Norte em razão de seus números elevados. 

 Houve, então, uma conversa fiada: 

 “Temos que chegar lá com segurança”. 

 “Eu preciso de um souvenir1”. 

 “Não se preocupe e somente espere”. 

                                                           
1 NT = lembrança, recordação 



 As pessoas, deliberadamente, vinham de longas distâncias.  

 Os rumores de que tanto a guilda Cold Roses como seus aliados estavam se agrupando 
começou a se tornar problemático. 

 O chefe da aliança tinha que trabalhar, inclusive, em um bom discurso.  

 “Nós partiremos desta cidade para irmos à uma terra de aventura! Existirão riscos, mas 
também existirão oportunidades. Para aqueles que almejam ir, vamos aproveitar o dia!” 

 "Yeah!" 

 “Nós iniciamos a exploração de uma nova terra. Nós iremos gravar nossa marca no solo desta 
nova fronteira. Haverá novas experiências e memórias esperando para serem feitas com as pessoas 
que você se reúne.” 

 “Histórias espalhar-se-ão por toda a parte sobre nossas ações. Nós seremos heróis 
lendários!” 

 "Wooooahh!" 

 Uma por uma, as pessoas que tinham levantado reclamações no começo da expedição tinham 
mudado e estavam torcendo. 

 Apesar de como soava a partir do discurso, na realidade seria uma expedição drástica com 
uma quantidade significativa de riscos. 

 Não iria existir qualquer lugar adequado para descansar na vastidão fria e cruel do Norte. 

 Isso, contudo, tinha um efeito magnífico em aumentar a moral da expedição. Por uma questão 
de formalidades, a cerimônia era indispensável. 

 Após a cúpula da aliança, finalmente chegou a hora de Oberon dar o seu discurso.  

 Oberon posicionou-se no púlpito2 e olhou em volta.  

 "..." 

 A expedição e a multidão seguraram seus fôlegos enquanto eles esperavam por suas 
palavras. 

 A guilda dos guerreiros tinha uma imensa fé em Oberon! 

 Havia muita tensão com o que o famoso Oberon estava indo dizer. 

 As palavras de Oberon não foram muito longas. 

 “Vamos esquecer a respeito do calor. Vamos ir a algum lugar frio. Nós iremos nos livrar do 
calor.” 

 E foi isso3.  

 Os olhos dos espectadores e da expedição brilharam ferozmente. 

 Haviam dezenas de milhares de pessoas na expedição e o vídeo seria transmitido para 
milhões. 

 Se a expedição fosse um sucesso, então mais de 50 milhões de pessoas iriam assisti-lo. Esta 
era uma grande oportunidade para conseguir publicidade. 

 Geralmente um bom líder iria dar um discurso de dez minutos, mas o discurso de Oberon foi 
curto. 

 Mas os corações e as mentes das pessoas que compunham a expedição tornaram-se ainda 
mais fortes. 

 “Vamos nos livrar do calor sobre o Continente de Versalhes”. 

 “Nós estamos indo para o Norte!” 

 As palavras de Oberon tinham o poder de deixar uma sensação duradoura que encheu os 
peitos das pessoas da expedição. 

 Com as palavras de Oberon, a cerimônia foi concluída. 

 Pessoas disseram suas despedidas aos amigos depois de uma refeição saudável. 

 Neiiiigh! 

 A expedição partiu. 

                                                           
2 NT = lugar alto, de onde fala um orador 
3 NT = kkkkkkk, grande orador 



 Comerciantes abastecidos com mercadorias começaram a se mover enquanto os Dark 
Gamers lideravam o fronte. 

 

*** 

 

 “Está quente”. 

 Volk disse enquanto ele se abanava com suas mãos. Foi muito chato para a maioria dos Dark 
Gamers. Oberon era sortudo por tê-los alistado. 

 ‘”Esta foi uma incumbência irritante de ser aceita”. 

 Trinta outros Dark Gamers assentiram com suas cabeças às palavras de Volk. Eles 
concordavam, uma vez que o sofrimento era semelhante à maioria das outras missões para as quais 
eles tinham sido contratados a participar. 

 Entretanto, alguns dos Dark Gamers estavam um pouco excitados. 

 Era a primeira vez que eles conseguiam explorar um vasto lugar desta maneira. 

 Uma expedição desta escala era sem precedentes e somente algumas tinham sido formadas 
antes, para recuperar o Reino de Rosenheim do Reino de Brent.  

 Os Dark Gamers estavam inspirados a transformarem-se em heróis históricos. 

 “Vamos partir”. 

 “Vamos lá!” 

 Todas as preparações estavam completas e a exploração partiu. 

 Os iniciantes assistiam invejosamente dos portões enquanto eles partiam. 

 “Você acha que eles irão de encontro a quaisquer problemas?” 

 “Isso não é impossível. Depende de quão leais eles serão para com a expedição”. 

 “Eu penso assim também, mas continuo achando fascinante. Não é uma piada suas 
habilidades e capacidades para conseguir missões e informações dos residentes.”  

 “Vamos parar de caçar e vamos comer alguma sopa que a Elen fez”. 

 “Grupos são divertidos. Você consegue se aventurar em volta, comer boa comida e havia um 
monte de garotas bonitas. Como é que eu vou conseguir mais de 100 de fama?” 

 “Eu excedi 100 de fama recentemente quando eu me virei na missão Retrieve Fox Tail4”. 

 “Você tem que trabalhar duro e fazer missões para ganhar fama”. 

 “Eu sei. Eu tentei”. 

 “Vamos lá e conseguir alguma comida para comer”. 

 Os iniciantes estavam com inveja, mas eles tinham trabalho a fazer. 

 

*** 

 

 Weed continuou dissolvendo minério para passar o tempo. De todas as espadas e armaduras 
que ele fez, havia uma peça única que ele conseguiu usando esculpir:  

 Uma raposa de nove caudas! 

 Ttring! 

 

As propriedades do item foram modificadas  

Habilidade de esculpir foi melhorada  

Habilidade em artesanato foi melhorada 

 

                                                           
4 NT = Recupere a calda da raposa 



 A habilidade de esculpir avançada deu três estatísticas nos itens acabados. Ela era usada 
para aumentar 1 ou 2 pontos no passado, mas agora dava 10 de força e 10 de agilidade. 

 ‘Então as mudanças dependem do nível do produto finalizado’. 

 Esculpir era menos efetivo em itens mais fracos. Com melhores produtos havia mais 
habilidades excepcionais.  

 ‘Espero que possa aumentar a sua proficiência desta forma’. 

 Usuários de nível elevado tem melhores estatísticas em seus itens. 

 No início, jogadores somente se preocupam em procurar roupas e armas que pareçam legais. 

 Contudo, era melhor lutar solo se os companheiros de equipe morressem continuamente em 
masmorras perigosas. 

 Confiar em armas e armadura. Depender de espadas e armaduras para lutar enquanto você 
perde a sua vida. Até que elas se tornem uma extensão de seus braços e pernas. 

 Gastar uma fortuna para comprar armaduras e armas. 

 Ainda havia um monte de pessoas preocupadas com a cor e o design das armas e armaduras. 
Pessoas que podem criar armas podem ganhar uma quantia substancial de dinheiro. 

 ‘Eu acho que este é outro segredo de esculpir’. 

 Weed achou outro meio de ganhar um pouco mais de dinheiro! 

 Esculpir em itens não melhorava muita a sua proficiência. Esculpir avançado, não importa o 
nível, não os melhorará muito além de certo ponto. 

 Ela poderia melhorar um pouco o equipamento ou torna-lo mais útil 

 

- Defesa e durabilidade foram reduzidas 

 

 Em contrapartida, esculpir excessivamente poderia diminuir significativamente a capacidade 
do item. 

 Espadas também teriam seus danos diminuídos às vezes.  

 ‘Então eu somente posso contorna-las levemente e não exagerar nisso’. 

 Weed começou a aprender mais sobre esculpir. Ele esculpiu em suas espadas, armaduras e 
roupas costuradas. 

 Como resultado, as espadas de ferro negro e armaduras vieram com grandes opções.  

 Havia algumas com estatísticas inúteis como charme, mas as Botas e o Capacete de Mithril 
com o desenho da raposa aumentaram a afinidade por muito. 

 30 de força, 20 de agilidade e 120 de fama. 

 Bons equipamentos provaram terem aumentos melhores. 

 Toda a alfaiataria e ferraria estavam prontas e agora somente uma coisa permanecia para 
Weed. Criar a escultura. 

 “Vamos tirá-la de lá”. 

 Weed puxou o molde de barro. Então uma brilhante luz saiu das peças de ouro. 

 Ele continuou puxando mais peças de ouro. 

 ‘A quantidade que irá dentro da estátua será cerca de 7.000 ouros’.  

 Weed sentiu uma sensação de mal-estar em seu peito. 

 Uma estátua feita de ouro. As peças de ouro eram muito pequenas. Ele tinha dissolvido o ouro 
em placas a fim de fazer a estátua. 

 Mas isso ainda não estava completo. 

 ‘Hora da última parte’. 

 Weed cuidadosamente trabalhou na face, orelhas e dedos. A parte fundamental do molde 
estava pronta. 

 Então ele fez a representação detalhada de partes necessárias como roupas e juntas. 



 Ele gradualmente livrou-se das bordas e as alisou. 

 Então a escultura estava completa. 

 Uma escultura estava na Cidade da Arte, Rhodium. Ela era uma escultura de ouro. 

 

Por favor dê o nome da escultura. 

 

 Weed pensou sobre que resposta dar. 

 “Escultor com um monte de dinheiro”. 

 O pior senso para nomeação! 

 Inúmeros artistas podiam chorar ao ouvir este nome. 

 

Escultor com um monte de dinheiro, correto? 

 

 “Isso mesmo”. 

 Ttring! 

 

Obra-prima! Você completou o Escultor com um monte de dinheiro. 

O deslumbrante material aprimorou ainda mais o valor da arte. 

Estátua de ouro puro! 

Não foi fácil para completar uma escultura de ouro fundido. 

Para simbolizar a glória e os desafios do escultor, a Cidade da Arte irá brilhar mais 

intensamente. 

Valor Artístico: 7100 

Opções Especiais: 

Escultor com um monte de dinheiro aumenta regeneração de vida e mana por 30% 

durante um dia. 

Aumento da taxa de drop5 por 15% durante um dia. 

Sorte aumentou por 60. 

Duas propriedades aumentaram por 10%.  

Habilidade de comércio aumentou.  

Habilidades Artísticas aumentaram. 

A estátua está localizada no centro da cidade ou reino, então a frequência dos crimes irá 

aumentar. 

Não se sobrepõe a outras esculturas. 

Até agora o número de obras-primas finalizadas: 3 

 

Habilidade de esculpir melhorou 

                                                           
5 NT = queda de itens 



Habilidade de artesanato melhorou  

Entendimento escultural avançou um nível 

Fama aumentou por 520 

Perseverança aumentou por 3 

Escultor com um monte de dinheiro tornou-se a especialidade de Rhodium. Muitos 

viajantes irão visita-la para ver as esculturas coloridas. 

À Weed é dada a propriedade sobre o Escultor com um monte de dinheiro. Se Weed der 

vida para a escultura no futuro, então ela lhe será leal. 

Todas as estatísticas cresceram em 3 por criar uma obra-prima 

 

 Ele não havia feito muitas obras-primas. 

 Obras-primas originais eram muito raras. 

 Essa era a primeira deste tipo! 

 Era uma escultura que foi reconhecida por sua habilidade de ferraria. 

 Se ele tentasse usar ferraria novamente e o produto final não fosse marcante, então seria 
bastante difícil de fazer outra obra-prima. 

 Depois de fazer milhares de peças, finalmente nutriria os frutos e uma obra-prima emergiria. 

 Era o prazer do produto final. 

 ‘Uma recompensa para os meus problemas’. 

 Weed começou a sorrir. 

 As pessoas, geralmente, costumam confundir escultores com uma profissão que corta as 
coisas.  

 Mas um escultor real pode fazer coisas em qualquer dimensão. 

 Escultores podem usar quaisquer técnicas, incluindo a ferraria. 

 Escultores com avanços em seus segundos empregos variavam consideravelmente. 

 Escultor de metal, escultor de estrutura, escultor de pedra, escultor de terra e escultor de joias. 

 Em razão da existência de diversos trabalhos nos palácios e na cidade, haviam dezenas de 
diferentes escultores. 

 Contudo, este não era o caso com o Escultor do Luar. O trabalho era relativamente 
desconhecido, então não havia informações a respeito dele e os requerimentos da missão também 
eram altos. 

 Ttiring! 

 

A missão Artistas de Rhodium foi concluída. 

Você criou uma excelente obra-prima por você mesmo. 

O produto final é suficiente para ser aceito na Cidade dos Artistas. 

Agora você será capaz de se registrar nas várias guildas de artes. 

Recompensa da Missão: 

Volte para a guilda artística para se registrar. Você pode receber missões relacionadas a 

esculpir 

 

 Missão bem-sucedida! 

 Mas não havia recompensas em comparação com o sofrimento da missão.  

 Um escultor de nível baixo não pode ser exigente em Rhodium, a Cidade dos Artistas. 



 Os padrões de Weed eram muito altos e ele passou por mais problemas do que ele precisava. 

 Ele era capaz de fazer uma escultura usando uma classe separada! Esculpir, de certa forma, 
teve um efeito cascata incrível. 

 Esculpir não era diretamente útil às habilidades de combate ou aventura. Não se podia cuidar 
das necessidades imediatas, uma vez que era difícil e exigia muito tempo. 

 Entretanto, era boa para o desenvolvimento de cidades e reinos. Esculturas prendiam a 
atenção das pessoas criando cultura e fortalecendo o poder nacional.  

 Graças a grande escultura de leão, turistas reuniram-se em Rosenheim e as masmorras 
estavam transbordando de jogadores.  

 Uma simples classe artística poderia influenciar o futuro e a força de um reino inteiro! Mas 
Weed não estava interessado em um país. 

 Ao contrário, Ele não gostava disso tudo. 

 “É uma boa coisa eu ter feito esta escultura. Conceder vida para a escultura!” 

 Weed deu um tapinha na cabeça da escultura de ouro. 

 A escultura do homem era um pouco menor do que ele, mas era inteiramente feita de ouro. 

 Hooowwooooooo! 

 O ouro começou a aquecer. 

 Uma vez que ele estava vermelho quente, gradualmente começou a mover seu corpo. 

 

Você deu vida para a escultura 

O nível da escultura será gerado a partir da conversão de 762 status de arte, tornando-a 

nível 351. 

Este nível será aumentado por 20% em razão dela ser uma obra-prima, totalizando nível 

420. 

Três propriedades foram garantidas. 

As habilidades serão garantidas baseadas nas propriedades e nível da escultura. 

Propriedades: 

Fogo 50% 

Metal 100% 

Água 60% 

Pode ignorar a maioria das magias metálicas. Contudo, devido às suas propriedades de 

ouro, ela é mais macia do que o habitual. Uso ilimitado de fogo. 

Entretanto, uso excessivo do fogo pode derreter e liquefazer o corpo. 

Inimigos podem ser atacados de várias maneiras a partir do derretimento do corpo, o que 

pode ser útil.  

Todavia, uma mudança no líquido irá refletir no corpo. 

 

5000 de mana foram consumidas. 

10 estatísticas de arte foram reduzidas 

Estatísticas podem ser reconquistadas através de atividades relacionadas a arte 

Nível diminuiu por 2.  

Os 10 pontos de estatísticas mais recentes foram reduzidos. 



As estatísticas poderão subir novamente em consequência da elevação do nível. 

Por favor respeite a vida concedida à escultura. 

Se ela perder sua vida, então a escultura necessita que lhe seja concedida a vida 

novamente para que sua alma retorne. 

Não pode lhe ser garantida a vida se for destruída completamente. 

 

 O sonho de um escultor! 

 Ele deu vida para a obra-prima e o nível final era de 420. 

 Ela também tinha um poder incrível e poderia ganhar experiência através da luta. 

 ‘Eu devo conceder vida para a escultura de Seoyoon mais tarde’. 

 Weed falou para si mesmo que algum dia retornaria ao Canyon para dar vida à sua primeira 
obra-prima, a escultura de Seoyoon. 

 Ele não podia utilizar a habilidade para dar vida muitas vezes. 

 Era porque custava 2 níveis e 10 status de arte, mas como a arte continua a crescer os 
resultados melhoram. 

 Esculturas para as quais foram concedidas a vida tinham uma boa taxa de crescimento.  

 Yiiiing! 

 A estátua de ouro abriu seus olhos e acordou. 

 A estátua instintivamente olhou para Weed como se ele fosse seu pai. 

 Ele não podia se sentir bem e feliz, uma vez que ele era feito de ouro e era uma obra-prima.  

 A estátua emitia um brilho amarelo. Ele disse: 

 “Golgolgolgol! Por favor, diga-me meu nome”. 

 Weed imediatamente lhe deu um nome: 

 “Seu nome é Geumini”. 

 "Geumini. Geumini. Golgolgol!" 

 Geumini repetiu seu nome em sua mente. 

 “Eu irei lutar junto com meu mestre contra qualquer inimigo!” 

 Weed obteve um servo absolutamente leal. 

 Ele perderia sua vida quando fosse destruído, mas a escultura tinha lealdade absoluta e 
sacrificaria sua vida por ele. 

 

*** 

 

 "Ahhhhhhh!" 

 Um rugido ecoou. 

 Os Wyverns estavam gritando no céu. 

 Os seis Wyverns voavam em formação em magnífico esplendor. 

 Eles eram os membros mais experientes. Quatro tinham morrido em batalha contra o Lich 
Shire e aqueles eram todos os Wyverns remanescentes que Weed havia criado. 

 Esculturas eram criadas à imagem de seu mestre. 

 Assim, eles agiram de acordo com seus instintos muito naturalmente. 

 Wah-il, Wah-thul, Wah-sam, Wah-oh, Wah-yook e Wah-chil. 

 Ele os tinha feito rapidamente, desta maneira os seus nomes estavam em ordem, uma vez 
que lhe custou suas estatísticas de arte. 

 "Kuuahhho!"  



 Os Wyverns algumas vezes iam para o solo para comer animais e preencher seus estômagos. 
À noite eles dormiam em grandes cavernas ou em penhascos. Eles iriam fazer pausas para recuperar 
suas resistências depois de voar. 

 Ao bater suas asas eles podiam mover-se a um ritmo muito rápido. 

 Entretanto, era diferente no caso deles. 

 “Voar é tão difícil!” 

 Wah-chil lamentou. 

 “O vento continua batendo contra meu corpo”. 

 Wyverns, na maioria das vezes, eram supostos a serem como pássaros elegantes, com 
corpos aerodinâmicos. 

 Isso era para minimizar a resistência do vento. 

 Weed estava com pouco tempo e os criou grosseiramente. 

 Wyvern de face angular! Uma enorme barriga saliente. 

 Na verdade, era a pior estrutura para se voar. 

 O vento em suas faces e corpos durante o voo não era brincadeira.  

 Em razão da velocidade que eles estavam indo, suas resistências esgotavam-se rapidamente. 

 Era difícil para eles voarem com Weed por dias. Então os Wyverns expandiriam suas asas e 
planavam. As aldeias e terras passavam por eles rapidamente. 

 

*** 

 

 Lee Hayan tem se perguntado por um tempo se devia ou não informar Lee Hyun. 

 Admissão para a Universidade da Coréia. 

 Acesso baseado no histórico de conquistas. A elegibilidade foi feita com base nas conquistas 
e mérito.  

 Ela esperou até que ele passasse os documentos da triagem e da entrevista.  

 “Por que eu não falei para você mais cedo? Porque você não iria ir”. 

 Ele somente pôde se sentir desapontado ao fim das palavras dela.  

 “Eu irei somente deixar e, em seguida, ir para casa”. 

 Lee Hayan foi para uma entrevista. Era difícil achar pessoas como Lee Hyun. 

 30 minutos de antecedência para a entrevista. 

 Ela seguramente terminou a entrevista com ansiedade. 

 Contudo, a tensão não havia acabado. 

 ‘Eu tenho que conseguir uma bolsa de estudos a todo custo’. 

 Lee Hyun tinha prometido para ela. 

 Se ela conseguisse uma bolsa de estudos, então Lee Hyun iria para a Universidade da Coréia. 

 Agora, Lee Hayan estava esperando pelos resultados. 

 

*** 

 

 Onde quer que eles fossem, havia uma grande agitação. Era a primeira expedição em larga 
escala para o norte. 

 “Livrem-se do calor!” 

 “Nós aguardamos ansiosamente as aventuras que terão no Norte.” 

 As pessoas estavam celebrando a expedição com inveja conforme a moral aumentava. 

 A expedição continuou crescendo em tamanho. 

 Cada vez que eles visitaram uma cidade, amigos e colegas de Oberon se juntariam. A 
expedição mostrou maior força quando o ferreiro Trumann e o alfaiate Cadmus entraram. Trumann 
era um ferreiro de nível intermediário 7. 



 Ele estava classificado em quinto lugar entre os ferreiros do Continente de Versalhes. 

 Ele nunca caçava monstros além de raposas. Ele não estava curioso depois disso. 

 Trumann iria rir depois de ter caçado as raposas. 

 “Em vez de lutar, eu faço e carrego armas que poderão ajudar meus companheiros”. 

 Trumann fez um monte de armas ao longo do dia. 

 Uma lâmina de piche negro chamada Espada das Trevas. 

 A espada do Aprisionamento era uma linda lâmina azul como o céu, mas ela na realidade 
congelava inimigos.  

 Algumas de suas armas eram capazes de dar 10% a mais de dano contra armaduras. 

 Oberon sorriu com o fato de um mestre artesão da indústria, como Trumann, ter entrado na 
expedição.  

 “Bem-vindo! Eu questiono se posso confiar a totalidade das armas da expedição a você”. 

 Oberon e Trumann tinham uma amizade leve. 

 No passado, Trumann teve uma missão que lhe exigia fazer qualquer arma, mas o material 
estava no Covil dos Lizardmen6.  

 O disparo das lanças dos Lizardmens7 não era de nível elevado, mas eles eram muito 
complicados.  

 Nenhum homem iria entrar corajosamente no Covil dos Lizardmen. 

 Mas Oberon entrou e buscou o material. 

 Em razão deste vínculo, Trumann foi como ferreiro na expedição.  

 Comparado a isso, Cadmus era um esquisito. 

 “Eu tenho que fazer roupas. Roupas confortáveis, roupas práticas, eu quero fazer roupas que 
possam ser usadas em qualquer ambiente”. 

 Cadmus queria ir ao Norte para colocar suas habilidades de alfaiataria em teste. 

 Habilidade em alfaiataria nível intermediário 6! 

 Para o terceiro colocado na alfaiataria: Cadmus, o magnata, colocar um botão não era nada.  

 Ao entrarem na expedição, os bem renomados Cadmus e Trumann davam mais esperança à 
mesma. 

 Oberon estava em uma colina mirando sua expedição de cima de seu cavalo. 

 “Eu devo trazer todas estas pessoas junto comigo?” 

 Drum assentiu com a cabeça à pergunta de Oberon. 

 “Sim, como eu mencionei anteriormente, arquitetos e chefes são essenciais. Bardos irão 
ajudá-lo a viajar. 

 “É necessariamente ruim o suficiente que nós tenhamos que levar todas essas guildas para 
Rhodium?” 

 Kerberos ponderou a pergunta. Bardos não eram tão raros. Teria sido melhor trazer alguns 
da guilda ao invés de estranhos. 

 “A habilidade real está nas guildas de Rhodium. Nós nos focamos principalmente em combate, 
então geralmente nós negligenciamos os bardos”. 

 “Pensando bem nisso, Bardos engrandecem a luta”. 

 Kerberos afirmou isso. 

 Bardos são profissionais da música que ajudam a aumentar as estatísticas e a criar uma 
atmosfera relaxante. 

 Contudo, os bardos da guilda eram diferentes. Bardos do tipo combate! 

 Sua flexibilidade em usar um instrumento musical como uma arma ao invés de cantar. 

 “Então nós precisamos levar pessoas relacionadas às profissões artísticas”. 

                                                           
6 NT = Homens Lagartos 
7 NT = no inglês estava algo como “tiros de ferrão dos Lizardmens”, mas achei estranho e substituí desta 

forma, pois é uma raça que normalmente utiliza lanças nos mmorpgs, as quais podem ser usadas de 
forma fixa nas mãos ou diretamente lançadas nos inimigos  



 Oberon deu permissão à Drum: 

 “Faça como quiser”. 

 Oberon firmemente deu sua permissão. Ele confiou-lhe o resto: 

 “Drum, tenha a certeza de se responsabilizar por isso”. 

 A quantidade de pessoas que eles tinham já aumentara muito. Não faria diferença algumas 
mais entrarem. 

 Realmente, aquele era Oberon, o guerreiro. Ele era habilidoso em derrubar monstros. É claro 
que ele não poderia ver o significado na arte. 

 Ele deixou tudo que ele não queria fazer para que eles tomassem conta. 

 “Mas Oberon, não se esqueça de ser cuidadoso”. 

 “A expedição ao Norte não será um passeio no parque. Os artistas somente serão um peso. 
Vá em frente com seus planos, só não se arrependa de suas decisões mais tarde”.   

 “Entendido”. 

 “Agora, vamos para a cidade, Kerberos”. 

 “Sim líder”. 

 “Nós estamos longe da parte norte do continente?” 

 “Sim, nós estamos a uma longa distância do Continente Central. Daqui por diante, nós 
podemos precisar nos tele transportar para prosseguir.” 

 “Onde nós estamos indo?” 

 “Por enquanto nós precisamos ir até Ras Hill.” 

 Ras Hill era o nome da colina no centro do Continente do Norte. Seu nome e localização 
haviam sido identificados por aventureiros. 

 Oberon balançou sua cabeça. 

 “Então a procura começa daqui”. 

 “Sim”. 

 “Tragam os bruxos para que então possamos criar os círculos de teleporte”. 

 “Eu irei preparar o círculo de teleporte nas planícies”. 

 “Quantas pessoas podem se mover por vez?” 

 “Nós podemos enviar 150 pessoas. Levando em conta o consumo de mana e vida, pode ser 
usado três vezes ao dia para aproximadamente 450 pessoas”. 

 “Então levará de três a quatro dias para mover todo mundo”. 

 “Isso é mais ou menos quanto tempo irá demorar”. 

 Círculo de teleporte! 

 Capaz de proporcionar o movimento em larga escala para um local específico. 

 Usando muitas pedras mágicas e reagentes, o círculo de teleporte pode mover um pouco 
mais de 150 pessoas com bagagens. 

 As pedras mágicas e reagentes eram muito caros e difíceis de serem obtidos. 

 Se eles fossem falhar na expedição do Norte, a guilda Cold Roses iria tomar um grande golpe.  

 Eles não tinham planejado usar este tanto de dinheiro, mas o processo de preparação 
continuava crescendo. 

 Eles tinham usado um monte de materiais até agora. Se o plano para resfriar o continente 
falhasse, então a guilda iria à falência. 

 ‘Espero que tudo ocorra bem’. 

 Oberon e seus auxiliares fecharam seus olhos. 

 A casa deles estava no centro do continente. Quanto mais longe eles estão, mais as aldeias 
da guilda estariam em perigo. Eles tinham que terminar antes de um mês e não demorar mais do que 
dois ou três meses. 

 

*** 

 



 Volk e o resto dos Dark Gamers foram para Rhodium. 

 Lhes foram dados alguns dias para relaxar. 

 “Bem, até logo cara”. 

 “Verei você mais tarde”. 

 Os Dark Gamers cumprimentaram-se e disseram duas despedidas. 

 Os preparativos finais deles eram checar seus equipamentos para a expedição. 

 Havia méritos estabelecidos aos Dark Gamers.  

 Vida e capacidade física. Se um deles não jogasse corretamente então a performance deles 
cairia. 

 Os Dark Gamers preparavam-se cuidadosamente para qualquer missão. 

 Em razão disto, Dark Gamers sobreviveram a maioria de suas batalhas. 

 “Vamos conseguir algum álcool esta noite”. 

 “Eu ouvi que Rhodium tem um bar realmente sofisticado”. 

 “Nada mal”. 

 Alguns dos Dark Gamers reuniram-se com conhecidos para beber. O bar era relativamente 
agradável e exalava uma boa atmosfera do mobiliário caro. Ele não parecia com um boteco qualquer. 

 “Quem está cobrindo a conta?” 

 “Cada um por si próprio”. 

 “Nos encontraremos a noite então”. 

 Outros Dark Gamers dispersaram-se em volta para reunir informações. 

 Volk e Darelyn andaram juntos segurando as mãos. 

 “Este é um lindo lugar”. 

 Volk disse após um longo tempo. 

 Volk não parecia ser alguém que gostava de arte, mas ele tinha um olhar romântico em seus 
olhos. 

 “Sim, toda a arte da cidade é deslumbrante”. 

 O casal andou juntos enquanto eles sorriam um para o outro. Eles tinham coragem quando 
eles estavam contra monstros ferozes, mas eles também tinham esse lado para eles. 

 “Dinheiro por favor!” 

 “Por favor dê-me algum dinheiro!” 

 “Ajude-me por favor!” 

 Era consideravelmente engraçado assistir aos mendigos agarrando-se às pessoas na 
expedição. 

 Isso porque a expedição era de alto nível e tinha equipamentos extravagantes. 

 Eles pensaram que o dinheiro iria fluir para fora deles como água. 

 Houve uma debandada de mendigos. A expedição teve que dar dinheiro para alguns deles. 

 Dark Gamers eram, contudo, mais imperceptíveis para evitar atrair atenção desnecessária. 

 “Vamos ter um pouco de descanso”. 

 “Realmente?” 

 Volk e Darelyn sentaram-se em algumas cadeiras. Por toda parte havia obras de arte. A brisa 
trazia consigo pétalas. Uma fonte estava vertendo a distância. As gotículas estavam brilhando da luz 
solar. Volk cerrou seu punho. 

 “Me desculpe”. 

 “O que?” 

 “E pensar que isto é o que se transformou em nossa lua de mel....” 

 “Tudo bem. Esta viagem é perfeitamente boa”. 

 Darelyn inclinou levemente sua cabeça contra os ombros de Volk. 

 Quando os dois tinham se casado, eles não tinham muito dinheiro. Eles mal foram capazes 
de arrecadar o suficiente para a cerimônia. Eles não foram capazes de ter um grande casamento, 
mas ele queria que eles pelo menos tivessem uma lua de mel. Contudo, ele estava envergonhado. 



 Juntos eles tinham vagado o Continente Versalhes. 

 Eles foram ao redor de masmorras perigosas e aldeias amigáveis. 

 Mas isso não satisfez seu desejo de leva-la em uma lua de mel. 

 Realmente haviam casais que iam para o Continente Versalhes para suas luas de mel. Como 
um jovem casal, eles não tinham o tipo de dinheiro para ir a uma agência de viagem. 

 Eles foram iludidos pela Agência de Viagens Exploração do Continente Versalhes. Ela era 
dirigida aos jogadores de Royal Road. Não era apropriado ir em companhia a lugares perigosos para 
uma lua de mel. 

 Fazia três anos desde o lançamento de Royal Road e o Continente de Versalhes estava em 
constante mudança. 

 Comerciais tem se desenvolvido rapidamente para fins recreativos e turismo. Agora, turistas 
estavam visitando lugares em grandes números.  

 Eles foram capazes de ir ver naturalmente livres, sem os limites da realidade” 

 As pessoas estavam indo para relaxar. 

 Neste momento, as agências de viagem estavam desenvolvendo competitivamente o 
continente como um oásis pitoresco. 

 Royal Road levou a uma grande mudança nos negócios. 

 Um número de reuniões e apresentações aconteceram em Royal Road. 

 Vendedores gostariam de convidar consumidores em Royal Road. 

 Era uma maneira agradável para tornar-se acessível aos consumidores com refeições e 
bebidas. 

 O Continente de Versalhes era um meio eficaz de obtenção de dinheiro dos consumidores. 

 Um novo mundo em uma terra de monstros. 

 Um mundo definido por mágica e força! 

 Itens obtidos de caça a monstros poderiam ser dados como presentes. 

 Uma medida segura em contraste com a vida real. 

 Alguns ainda podem não se impressionar. 

 Presentes em Royal Road não eram como a obtenção de um carro de luxo na vida real como 
propina. 

 Receber presentes em Royal Road era algo que poderia ser aceito com gratidão. 

 Propinas eram mais tentadoras para pessoas que estavam em níveis mais baixos, uma vez 
que visivelmente subiam as suas estatísticas. 

 Uma das melhores coisas a respeito de Royal Road era que você podia mover seu corpo 
como você queria. Eles poderiam bater em monstros apenas por uma questão de prazer! 

 Vendedores acharam inúmeros caminhos para atrair os consumidores. 

 Como resultado, não havia vendedor que não usasse Royal Road para promover os seus 
produtos.  

 Royal Road tinha muita influência na indústria matrimonial. 

 Homens e mulheres jovens eram muito atraídos por aventuras. 

 As coisas que eram possíveis na realidade também o eram em Royal Road. 

 Era mais fácil conseguir conhecer alguém e se acostumar com eles ao aventurar-se. 

 Royal Road tinha um tremendo efeito na indústria dos casais. 

 Volk e Darelyn tiveram uma experiência similar. 

 No início, era apenas uma paixão de um lado que Volk tinha, mas isto foi crescendo através 
da aventura e da caça. Logo o amor floresceu e eles se casaram. Eles eram reconhecidos como um 
lindo casal. Mulheres acham difícil odiar um homem que estava constantemente dedicando-se a 
protege-las. 

 “Eu estou feliz que você me pegou”. 

 Volk afagou a cabeça de Darelyn. 

 “Você está confortável?” 



 “Sim”. 

 Darelyn colocou-se mais profundamente nos braços de Volk. Ela envolveu seus braços em 
volta de sua cintura como se ela estivesse agarrada a ele para se aquecer. 

 De repente, Volk disse: 

 “Você se lembra daquele buquê de madeira que eu lhe dei?” 

 “É claro, de nenhuma maneira eu poderia me esquecer o buquê que você usou para me pedir 
em casamento”.  

 Darelyn ainda tinha o buquê. Ela tinha conseguido um anel de diamante na realidade, mas 
ela não poderia esquecer nunca do buquê que foi utilizado para lhe pedir em casamento. 

 “Eu não pude preparar um presente melhor, uma vez que eu não tinha muito dinheiro e agora 
é o aniversário de um ano de nosso casamento.” 

 “O buquê foi suficiente. Mas....” 

 “Mas o que? Há mais alguma coisa que você queira?” 

 Volk estava curioso e perguntou a ela. Se ela quisesse alguma coisa ele iria conseguir para 
ela. 

 “Em vez de um buquê, eu gostaria de ter uma escultura de nós dois. Embora sejamos um, 
nós somos dois também”. 

 “Querida!” 

 Volk e Darelyn estavam emocionados um com o outro. Eles estavam se olhando olhos doces 
de um casal! 

 Este era justamente o motivo dos Dark Gamers, deliberadamente, não os terem convidado 
para beber. 

 Então Volk disse em pesar: 

 “Entretanto, eu não pude achar o escultor que esculpiu o buquê”. 

 “Ele não estava em Rosenheim?” 

 “Ele já deixou Serabourg. No momento que eu propus casamento para você, ele estava muito 
longe e minhas tentativas de encontra-lo foram inúteis. Eu tentei finalmente rastreá-lo na Pirâmide e 
na Escultura de Leão após me confessar a você, mas eu não pude encontra-lo.” 

 “Eu ouvi esse rumor, que o escultor que fez a pirâmide era o mesmo que fez meu buquê”. 

 “Ele foi o melhor escultor que eu conheci”. 

 “Isso é muito ruim. Eu ficaria surpreso se você fosse capaz de encontra-lo novamente”. 

 “Eu também, mas eu penso que ele e eu temos uma conexão especial que nos trará juntos 
novamente. Assim como você e eu”. 

 “Talvez você esteja correto”. 

 Volk e Darelyn estavam falando afetuosamente um com o outro bem na frente de Weed 
vendendo uma montanha de armas e armaduras. 

 “Vendo espadas de alta durabilidade! Você não terá que reparar muitas vezes! Vendo 
armaduras de couro! Alta qualidade e boa defesa! Se você quiser, eu posso fazer roupas de couro 
personalizadas no local!” 

 Darelyn perguntou a Volk: 

 “Como era o escultor?” 

 “Bem, ele era teimoso de seu próprio jeito. Ele faria qualquer coisa para ganhar dinheiro 
vendendo esculturas. Não é uma classe muito boa”. 

 “Como aquele cara?” 

 Darelyn apontou para Weed. 

 Ele estava no meio da venda de mercadorias. Espadas brilhantes e armaduras de couro 
reluzentes! Ele tinha usado suas habilidades de passar e de afiar. Ele colocou as melhores 
mercadorias a venda e aumentou a performance dos itens com suas habilidades. 

 “Uma espada bem afiada é extremamente útil para aumentar os danos em 20% durante dois 
dias! Dois dias é tempo mais do que suficiente para matar mais de 400 monstros! Você não 
encontrará esta oportunidade em nenhum outro lugar! Esta espada é barata barata barata! Vendo 



espadas tão baratas quanto um pedaço de 120 de ouros! Há um número limitado de 40 delas! Se 
você perder isso agora, você nunca irá conseguir uma espada como esta novamente!” 

 Ele estava falando rapidamente e claramente. 

 Uma forma ativa de atrair clientes. 

 O poder absoluto da habilidade de polir espada! Isso era uma venda exclusiva de espadas de 
luxo! 

 Pessoas estavam se reunindo em volta de Weed. 

 Volk deu um tapa em seu joelho. 

 “Sim, assim como ele! Ele está fazendo muito bem. É preciso um esforço como esse para ser 
como o outro cara”. 

 “Sim, como você o conheceu?” 

 “No Reino de Rosenheim. Pessoas de toda a cidade estavam se reunindo em torno dele para 
comprar algumas de suas esculturas”. 

 Volk olhou para as espadas e armaduras que Weed estava vendendo. 

 ‘Obra meticulosa. Estes são itens decentes para iniciantes’. 

 Volk tinha bons olhos. Ele podia dizer que as armaduras e espadas eram bem-feitas. 

 Então, de repente, ele sentiu que o rosto de Weed era familiar.  

 “Você está brincando comigo... é o escultor?” 

 “É?” 

 Volk balançou a cabeça. 

 “Não. Não há nenhuma maneira de que eu possa encontra-lo em um lugar como este”. 

 Volk negou que era Weed após vê-lo. 

 Tinha sido um longo tempo, então ele não podia lembrar exatamente do seu rosto, mas a 
atmosfera que ele tinha era quase a mesma. 

 Um método elegante de fraude e truques! O escultor era inconfundível quando ele estava 
vendendo esculturas, mas essa pessoa estava vendendo espadas e armaduras e não havia maneira 
de um escultor ser um ferreiro e um alfaiate. 

 ‘O ponto é que não é a mesma pessoa’. 
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