
Volume 8 

CAPÍTULO 4 - Expedição ao Norte 

 

 Weed eliminou-se de todas as espadas e armaduras. Em razão dos itens serem populares não 
levou muito tempo para vende-los. 

 ‘Eu ganhei cerca de 7.400 de ouros’. 

 Acumulando dinheiro dentro de seu bolso! 

 Este era o significado que Weed tinha em vida. 

 Weed levantou-se e dirigiu-se à guilda dos artistas. 

 Um homem de meia idade pulou para cumprimenta-lo. 

 “Estou chocado! Aquilo foi incrível. Rumores tinham se espalhado por toda Rhodium. Você criou 
uma escultura marcante com sua destreza excelente. Seu trabalho irá inspirar infinitas possibilidades 
para os artistas de Rhodium”. 

 Em razão de Weed ter uma combinação de diversas profissões, ele era alguém que o homem 
de meia idade poderia admirar. 

 Até agora isso estava indo bem. 

 Isso tudo ele esperava por ter completado a missão. 

 O homem de meia idade agarrou as mãos de Weed. 

 ‘Esta é a hora pela qual eu venho esperando’. 

 “...?” 

 “Você sabia sobre o estado atual daqueles que possuem profissões de artesanato em Rhodium 
e com o fato de que a pobreza em Rhodium está em constante ascensão?” 

 “Bem, um pouco…” 

 “Isso nem sempre foi dessa maneira. Artistas com grande senso estético tinham criado 
delicados trabalhos que eram elogiados por muitos. A cidade estava lotada com arte e música, ninguém 
estava faminto e parecia como se não tivesse um momento de tédio”. 

 Ele começou a se sentir um pouco nervoso. 

 ‘Eu não gosto da direção para qual esta conversa está indo’. 

 Uma cidade de pessoas passando fome e aumentando a quantidade de inquietação. 

 Ele estava indo lhe dizer alguma coisa absurdamente ruim. 

 Então ele teve uma premonição do que seria. 

 Sem surpresa, o homem de meia idade sorriu largamente e disse com bastante força: 

 “Isto ocorre em razão da cidade não ter um governante! Uma cidade governada por um grande 
artesão pode crescer infinitamente. Como um artista talentoso, por favor torne-se o governador de 
Rhodium e nos guie! 

 Ttiring! 

 

Proposta para tornar-se o governador de Rhodium, a Cidade dos Artistas. 

Rhodium atualmente não tem um governador.  

Essa posição pode ser recebia por um artista que cria um trabalho excessivamente superior 

na cidade de Rhodium. 

Você deseja tornar-se o governador de Rhodium? 

Lhe será dado a posse de soldados e instalações públicas, bem como capacidade de definir 

leis e políticas. 

Impostos sobre resultados, tecnologia e bens comerciais podem ser coletados mensalmente 

e o poder militar pode ser fortalecido. Uma alta posição e outras recompensas poderão ser 

fornecidas se você conquistar com sucesso outro território ou castelo de certo tamanho. 

Você aceita? 



 

 “Devo aceitar....?” 

 Possuir uma cidade ou castelo é uma posição muita atrativa hoje em dia. 

 Weed quase aceitou isso, mas então algo veio a sua mente. 

 ‘Ninguém se tornou o governador de Rhodium!’ 

 Ele tinha que verificar a situação. 

 Os olhos de Weed se iluminaram à medida que ele afiou seu olhar. 

 “Qual é o déficit mensal?” 

 “...” 

 “Número de soldados?” 

 “...” 

 “Qual é o atual desenvolvimento tecnológico e que produtos especializados a cidade possui? 

 “...” 

 O homem de meia idade não respondeu nenhuma delas. 

 Isso significava que Rhodium tinha um enorme déficit e nenhuma renda entrando. 

 Muitas diferentes possibilidades passaram pela mente de Weed. Então seus pensamentos 
clarearam. 

 “Como um escultor, é minha missão procurar pela beleza. Eu ouvi que este lugar era o primeiro 
passo para este caminho. Não seria razoável para mim estabelecer-me quando eu preciso viajar 
constantemente por distâncias infinitamente longas”. 

 

Você recusou se tornar o governador de Rhodium 

 

 O homem de meia idade lamentou. 

 “Isso não pode ser ajudado se é como você se sente. Liderar uma cidade é importante, mas 
deste modo você poderá encontrar a verdadeira natureza da arte. 

 Weed foi capaz de evitar a crise. 

 Weed perguntou: 

 “Na verdade, como um escultor, eu fui trazido a Rhodium para procurar algo”. 

 “Pelo que você está procurando? Você está falando a respeito de uma escultura? 

 Weed balançou sua cabeça. 

 “Uma boa escultura me dará inspiração. Contudo, eu procuro aprender a respeito do esculpir 
do luar”. 

 “Esculpir do luar!” 

 “Você sabe sobre isto?” 

 O homem de meia idade olhou para o teto como se recordasse de algo. 

 “Somente um punhado de grandes artesãos conseguiram aprender essa técnica”. 

 “Como eu posso aprendê-la?” 

 “Eu não sei como…. Mas eu posso lhe dizer a direção que você precise tomar. O Lendário 
Escultor do Luar! Pergunte às guildas de Rhodium a respeito do esculpir do luar. Você será capaz de 
conseguir informação suficiente da Guilda dos Escultores”. 

 Ttiring! 

 

O Segredo do Esculpir do Luar 

Esculpir para escultores notáveis! 

No presente, muitos desconhecem a respeito da existência de escultores do luar e mesmo os 

poucos que conhecem somente sabem um pouco. Pergunte ao redor das guildas de 



Rhodium a respeito do Esculpir do Luar. Então vá para a guilda dos Escultores e aprenda a 

respeito do esculpir do luar. 

Dificuldade: Quest relacionada a ocupação 

Restrições: 

Limitado a Escultores. 

Pode ser adquirida independentemente do número de missões atuais a serem realizadas 

Esculpir avançado necessário para aprender. Estatísticas e fama precisam estar acima de 

certo nível.  

Impossibilidade de se fazer a missão se o status de arte estiver muito baixo ou se o usuário 

for infame. 

 

 Weed deixou a guilda dos Artistas e foi para as outras guildas. Havia um monte de pessoas por 
todo o lugar e estava muito lotado. 

 “Recrutando artistas para participar da Expedição ao Norte!” 

 “A guilda Cold Roses irá garantir a sua segurança. Mesmo no fim, nós iremos tentar cuidar dos 
artistas para evitar com que eles sejam aniquilados.” 

 A guilda Cold Roses está tentando recrutar artistas e classes de produção. 

 ‘Expedição ao Norte?’. 

 Weed recordou do passado em que ele tinha caçado na Província de Morata. Ele havia 
arriscado sua vida para lutar contra os Vampiros True Blood1! 

 Então duas mulheres grudaram-se em seus braços. 

 “Você vai?” 

 “Você veio agora a pouco da guilda dos artistas, correto?” 

 “Isso é….” 

 Weed tentou fugir, mas as garotas estavam segurando em ambos os braços. 

 Você quer vir conosco para a expedição do norte, correto? Viajar por toda parte é o destino dos 
artistas depois de tudo.” 

 “Aventura e oportunidade! Você pode ir e explorar o mundo. Há um monte de pessoas de nível 
elevado na guilda então você pode conseguir expandir o número de pessoas que você conhece. 

 As duas mulheres estavam agindo de forma excepcionalmente íntima. 

 Era a primeira vez que Weed experimentava algo como isso. Ele era usado por Irene e 
Hwaryeong que gostavam da aparência assassina que Karichwi tinha. 

 Weed tremeu com o toque suave da pele das meninas em seu antebraço. 

 Este era um sentimento incomum. 

 Ele havia sido solteiro por mais de 20 anos em sua vida e foi a primeira vez que ele sentiu algo 
como isso. 

 “Você irá para o norte?” 

“Uhh.” 

 “Não fique tão preocupado. Isto irá arruinar a sua aparência”. 

 “...” 

 “Isto é mais fácil do que você pensa. É uma oportunidade. Qual a sua profissão? 

 “Escultor”. 

 Weed deu a sua resposta. O sentimento delas tocando o seu antebraço desapareceu. 

 As garotas olharam para Weed após ele lhes responder. 

 “Um escultor…” 

 “Nós já temos três deles e um está próximo ao nível intermediário”. 

 “Cara, nós não precisamos mais de escultores”. 

                                                           
1 NT = Puro Sangue/Sangue verdadeiro 



 “Eu perdi meu tempo em vão”. 

 Elas tiraram suas mãos de Weed. 

 Elas pensaram que poderiam conseguir um bom artista quando viram Weed. Ele tinha a 
aparência típica de um artista: pobre, corcunda e desamparado! 

 As garotas andaram para longe rapidamente. 

 “Tenha uma ótima aventura”. 

 “Tente fazer um monte de esculturas bonitas”. 

 Weed foi deixado sozinho na rua. Então ele foi até a guilda dos artistas.  

 Weed foi para todas as principais guildas de artistas da cidade. 

 O lugar estava preenchido com músicos e artistas. A guilda dos bardos! 

 A guilda estava muito lotada. O número de bardos iniciantes era espantoso. 

 “Este é um lugar legal”. 

 Weed pensou a medida em que olhava dentro do lugar. 

 Diferente das outras guildas, a guilda dos bardos estava decorada como um bar. Jovens bardos 
sonhavam em viajar e cantar no meio de aventuras. 

La. Lalala. Lala. 

 Os instrumentos e músicas não foram acompanhados por letras, mas havia sons bem nítidos. 

 “Bem tocado!” 

 “Mais uma música!” 

 “Uma voz muito clara”. 

 Eles estavam tocando para os hóspedes em esperança de receber dinheiro. 

 Dependendo da reação da multidão, eles poderiam conseguir muito dinheiro e alguma fama. 

 Havia um requisito mínimo: um certo nível de habilidade de canto. 

 Quanto maior o nível de habilidade, mais efeitos são dados quando se toca uma canção. Seria 
um bônus adicional se eles tivessem um rosto bonito, um corpo bonito e alto status em atratividade.  

 Para bardos, atratividade era um status importante. 

 Parecer bonito era uma boa coisa e, desnecessário dizer, era importante para agradar a 
multidão.  

 Por estas razões, Bardos eram, frequentemente, homens e mulheres de boa aparência.  

 “Oh, baby, você não está sonhando”. 

 “Eu estou aqui” 

 “Por quê, em frente de você eu estou cantando aqui”. 

 Uma pequena menina começou a cantar no meio da canção. Mesmos os bardos precisavam 
de certa quantia de habilidades para cantar e tocar. Em Royal Road, quase tudo dependia de 
habilidade. 

 Eles devem saber como agir e mover seus corpos. Além disso, eles devem saber sobre arte! 

 Weed deixou o primeiro andar e dirigiu-se para o segundo. 

 A instrutora dos bardos era uma mulher linda. Ela tinha um semblante esbelto e um maxilar 
delicado. Em razão disto, muitos homens tornaram-se bardos. 

 Muitas das profissões mais populares eram aquelas que permitiram aos homens irem em 
aventuras com mulheres. 

 Weed, é claro, estava atraído pela aparência dela. 

 Mas ele já tinha visto mulheres extremamente bonitas como Hwaryeong e Seoyoon. 

 Ele esperou até fosse sua vez e, em seguida, perguntou à instrutora: 

 “Eu gostaria de saber mais a respeito do esculpir do luar”. 

 Serena, a instrutora, sorriu suavemente. 

 “Esculpir do Luar? Eu não ouvia sobre isso há um longo tempo, mas não há nenhuma obrigação 
para a guilda dos bardos lhe responder. 

 Weed olhou para Serena muito rapidamente. 

 “Você é muito bonita”. 

 “Você precisa mais do que isso para me seduzir. O desafio acabou antes mesmo de começar. 
Um homem com o seu charme não é suficiente”. 



 Weed não colocou qualquer status em atratividade. 

 Atratividade aumentava sorte e aparência, bem como reduzia a chance de receber um ataque 
mortal. 

 Ela poderia, também, minimizar certa quantia de dano recebido de ataques mágicos. Ela 
também aumentava um pouco as taxas de drop2. Entretanto, ela não era aplicável até que a estatística 
estivesse acima de 200.  

Por este motivo, Weed não investiu qualquer ponto nesta estatística. 

 “Você tem uma bela voz para cantar”. 

 “Eu sou um bardo então isto é muito óbvio”. 

 “Você tem mãos muito bonitas e olhos brilhantes”. 

 “Hoho. Você sabe como dizer algumas boas coisas. Sobre o que mesmo você estava curioso? 

 Os olhos brilhantes e atraentes de Serena piscaram. 

 Isto era o que Weed queria. 

 “Eu gostaria de saber a respeito do esculpir do luar”. 

 “Okay, você gostaria de uma canção primeiro?” 

 “Claro”. 

 Serena começou a cantar com uma voz encantadora enquanto tocava uma harpa 

 “Você perdeu a esperança”. 

 “A garota espera sonhando em casa”. 

 “Você está desaparecido”. 

 “Lutando com qualquer inimigo, mesmo assim, não se esqueça da garota”. 

 “Você canta sobre ela e a vê em seus sonhos”. 

 “Vá até ela, o lugar onde você será feliz….” 

 A guilda dos bardos reuniu-se com pessoas à medida que Serena começou a cantar.  

 “Ela está cantando”. 

 “Quanto tempo faz desde que ela começou de novo?” 

 “Eu realmente gosto da música dela”. 

 Eles sentaram-se em volta admirando sua música. 

 A voz nítida de Serena trazia uma sensação suave ao seu peito. 

 Ela fechou seus olhos enquanto conduzia a sua canção ao fim. 

 

- Você escutou a canção do soldado que retornou. 

Espírito de luta aumentou em 10%. 

Intelecto aumentou em 5%. 

Resistência aumenta quando a vitalidade estiver baixa. 

Efeitos pelos próximos três dias.  

Não se acumula com as canções de outro bardo. 

 

 Muito tempo depois da canção, Serena perguntou a Weed: 

 “Quanto você gostou da minha canção?” 

 “Foi muito agradável de ouvir”. 

 Weed não precisava exagerar e simplesmente deu uma resposta honesta. 

 Era uma canção realmente boa. Não havia necessidade de pensar em qualquer bajulação.  

 Um elogio direto do coração! 

 Lá estava a bajulação mais autêntica do que a simples verdade. 

                                                           
2 NT = queda de itens de monstros 



 ‘Bajular pessoas é uma coisa fácil, mas tem seus limites. Foi realmente bom, então não havia 
necessidade de dizer qualquer outra coisa’.  

 As pessoas do primeiro andar tiveram inveja dele, mas naquele momento ele também era uma 
pessoa respeitada no salão. Mesmo as mais leves ações, se brilhantes, tinham de ser reconhecidas. 

 Era importante dizer coisas casualmente. 

 “Serena é verdadeiramente majestosa”. 

 “Não há nada que Serena não possa fazer”. 

 “Eu estou surpreso que ela tenha sido tão boa, uma música elegante e fluída…” 

 As palavras deixaram um sentimento prolongado. 

 A medida que as palavras deixaram a sua boca, ele só pôde sorrir a partir da mudança da 
atmosfera. 

 A única coisa de que Weed se orgulhava era em suas habilidades de bajulação. 

“Ho, ho, ho.” 

 Serena riu com um sorriso no rosto. Weed pensou que ela estivesse satisfeita. 

 “Esta será uma lembrança da música”.   

 “Sim?” 

 “São 1.500 de ouro”. 

 “Isso é…” 

 “Se você me der, eu irei lhe contar o que você quer saber”. 

 Weed deu a ela o dinheiro com lágrimas em seus olhos. O mundo gira em torno do dinheiro. 

 Propina! 

 Propina promove as relações humanas. 

 Weed examinou o item que ele teve que pagar uma fortuna. 

 Identificar! 

 

Harpa de Serena. 

Durabilidade: 50/50 

Ataque: 15 

Uma harpa de propriedade da instrutora da guilda dos bardos. Um anão a fez para ela. 

Ela produz um som nítido quando tocada. 

É apropriado cantar enquanto toca a harpa 

Iniciantes e não-bardos podem tocá-la. 

Limitações: 

Atratividade: 100 

Nível: 60 

Opções: 

+30 de Atratividade. 

+20 de Elegância. 

+2 de habilidade para tocar. 

+20 de fama. 

Missões relacionadas a bardos podem ser realizadas. 

 

 O desempenho da harpa não era tão ruim. 

 Serena disse enquanto ela vendia a harpa: 

 “Eu não tenho visto muitas esculturas do luar, mas toda vez que eu as vejo a sensação que 
elas emitem é diferente. A luz que a escultura finalizada emite é diferente.  



 “Sim?” 

 “Infelizmente não há nada mais que eu possa lhe dizer desde que isto é tudo o que eu sei”. 

 Weed relutantemente saiu da guilda dos Bardos e foi para outras. 

 Guilda dos Cabeleireiros! 

 Esta era uma classe rara que não tinha muitas guildas no Continente de Versalhes. 

 Você podia pintar e mudar o estilo do seu cabelo. 

 Eles eram tipicamente classificados como artistas, uma vez que exigia um certo nível de 
habilidade para a beleza. 

 Tais profissões eram somente populares entre um punhado de entusiastas. 

 Assim que Weed entrou na guilda dos cabeleireiros, o instrutor o agarrou e o jogou em uma 
cadeira.  

 “Pena que não há mais cabelo. Não se preocupe com isso. Eu irei lhe dar um lindo corte”. 

 “Eu não quero um corte de cabelo… não.... não é nada. Eu gostaria de obter um corte de cabelo. 
Qual é o preço? 

 Weed foi praticamente forçado a pagar para ter seu corte de cabelo. 

 

- A estatística de arte foi temporariamente aumentada por 3% e tem vários efeitos em uma 

variedade de habilidades de produção. Não aplicável a esculpir. 

- Atratividade foi aumentada por 5% por três dias. 

 

 O instrutor lhe disse após terminar o corte de cabelo: 

 “Eu nunca vi diretamente o esculpir do luar, mas não é que eu nunca tenha ouvido falar a 
respeito disso. Você sabe a história do esculpir? Historicamente, a arte de esculpir tem se esforçado 
para se desenvolver. Como eu disse, ele está relacionado à história”. 

 Dançarinas tinha aparências encantadoras e corpos sensuais.  

 Depois da guilda dos cabeleireiros, ele visitou a guilda dos dançarinos e dançou com a 
instrutora. 

 “O pé vai aqui…. Em seguida, um quarto de volta”. 

 A lição de dança de Weed custou-lhe 80 de ouro. 

 

- Agilidade aumentou por 2%. Até a morte ou quando o corpo estiver cansado, nessas 

ocasiões a agilidade irá retornar ao normal. 

- A agradável dança aumentou sua atratividade por 1. 

 

 Atratividade e agilidade aumentaram após dançar com a instrutora. 

 “Uma vez eu dancei debaixo de algumas esculturas do luar. Meu corpo sentiu-se muito leve. 
Por alguma razão, eu pude dançar melhor depois que eu vi a escultura. Talvez eu tenha me enganado”. 

 Weed podia entender a natureza de sua missão. 

 ‘É para vivenciar uma grande variedade de diferentes tipos de formas de arte’. 

 Não pode ser ignorado que uma grande quantidade de dinheiro foi consumida no processo.  

 Weed teve que comprar três dos melhores e mais baratos perfumes do instrutor de perfumes.  

 Em retorno, ele conseguiu ouvir a história do instrutor: 

 “O ângulo em que você vê a escultura muda o sentimento que ela lhe dá. Aqueles sentimentos 
despertam diferentes tipos de emoções. Mesmo se alguém ver a mesma escultura na mesma direção, 
mas em um horário diferente do dia, então será diferente. Você gostaria de saber por quê?” 

 Weed visitou a Guilda da Caligrafia, a Guilda dos Avaliadores de Antiguidade e a Guilda de 
Artesanato. Uma montanha de itens estava acumulada em sua mochila.  



 Calígrafos queriam que ele comprasse placas de madeira com as letras feitas por eles, 
enquanto os avaliadores queriam que ele comprasse panelas com origens desconhecidas. A guilda de 
artesanato lhe fez comprar acessórios de vidro. 

 Ele não poderia suportar ir ver a Guilda dos Arquitetos. 

 ‘Custaria muito comprar uma casa’. 

 Confiantemente, Weed foi até a Guilda dos Pintores. 

 À primeira vista, escultores e pintores eram similares, mas o método e recursos que eles 
usavam e perseguiam eram completamente diferentes. 

 Em razão disto eles eram forçados a saber a respeito de cada outro. 

 O instrutor de pintura ficou maravilhado quando ele viu Weed. 

 “O homem com uma incrível habilidade artística! Quais perguntas você tem?” 

 “Eu gostaria de saber a respeito do esculpir do luar”. 

 “Esculpir do luar… Acho que eu já ouvi falar de uma história assim antes. Pintores criam arte 
dimensional, enquanto escultures criam artes tridimensionais. No passado, havia uma competição 
entre os dois. Você já ouviu falar?” 

 “Uma competição?” 

 “Era para produzir um leão. Ambos igualmente expressaram a força e grandiosidade do leão”. 

 “Eu queria saber quem ganhou, então?” 

 Weed esperava que o escultor tivesse ganho. 

 Ele não escolheu se tornar um escultor, mas ele ficaria muito zangado se o pintor tivesse ganho. 

 “O pintor pintou e o escultor cortou. Imagens vibrantes apareceram na tela do pintor enquanto 
o escultor fez uma linda escultura. No final, ninguém ganhou. Era inútil comparar escultores e pintores 
devido às diferenças fundamentais entre os dois, assim como sempre havia sido no passado. Somente 
serviu para obscurecer a distinção entre os dois”.  

 O que o pintor disse fez sentido. Então ele veio ao seu propósito: 

 “Pintores e escultores não têm de ser tão distantes. Está é minha pintura favorita…” 

 Era uma grande pintura em aquarela. 

 Weed perguntou com lágrimas em seus olhos: 

 “Posso lhe perguntar qual preço seria razoável?” 

 “Estou disposto a dar para você por 1.500 de ouro”. 

 Weed pagou por ela com suas mãos trêmulas. 

 ‘Eu nunca mais voltarei à Rhodium’. 

 Ele somente tinha 7.000 sobrando de seu ouro inicial. Mesmo que ele tivesse salvado seu 
dinheiro, sem gastá-lo, agora ele acabou pobre. 

 Mas graças a isto, ele era capaz de ouvir a respeito do esculpir do luar. 

 “Esculturas existem dependendo do ambiente e da natureza da localização. Se você faz uma 
escultura em um lugar escuro, então a escultura também será escura. Mas, o que acontecerá se a 
escultura se iluminar?” 

 “Você quer dizer, como a luz?” 

 “Estas esculturas podem irradiar luz. Elas dão ao usuário a habilidade de controlar livremente 
a luz. Isso é o esculpir do luar!” 

 Ttiring! 

 

- Você conseguiu juntar todas as informações a respeito do esculpir do luar. Vá até o 

instrutor da Guilda dos Escultores. 

 

 Weed dirigiu-se para a Guilda dos Escultores. Surpreendentemente, haviam um grande número 
de pessoas concentradas. 

 Trepidação! 

 “Ao invés de madeira lisa, madeira modelada de alta qualidade parecia ser melhor para fazer 
esculturas artísticas”. 



 “Estou certo de que árvores raras dão mais proficiência”. 

 Escultores principiantes! 

 Em razão das ações de Weed no Reino de Rosenheim, mais pessoas começaram a escolher 
escultores. Em outros lugares, era difícil ser um escultor. Era por isso que havia muitos escultores em 
Rhodium. 

 Intercâmbio de informações sobre o desenvolvimento do esculpir estava ocorrendo no local. 

 Weed dirigiu-se para o segundo andar. 

 O instrutor do primeiro andar sabia como lidar com o esculpir básico. Como cortar madeira, 
como criar formas, como usar a faca de esculpir e outros conhecimentos básicos. 

 Contudo, o instrutor do segundo andar dava missões especiais e informação de habilidades.  

 Weed foi até o recepcionista do segundo andar. 

 “Eu desejo aprender o esculpir do luar”. 

 O recepcionista idoso pestanejou. 

 “Qual esculpir?” 

 “Esculpir do luar”. 

 “Eu ouvi falar do esculpir do luar? Eu sou velho então eu realmente não me lembro. Eu não 
acho que tenha possivelmente ouvido falar sobre isso?” 

 Parecia como se o recepcionista idoso não tivesse qualquer ideia. 

 “Há, porém, uma pessoa que apresenta a criação de esculturas às pessoas e é mais bem 
informado sobre essas coisas do que eu em Rhodium”.  

 “Quem é ele?” 

 O velho apontou para um homem de meia idade no canto. 

 “Ele é o melhor escultor de Rhodium, então ele é o único para qual você precisa perguntar 
sobre questões relacionadas a escultores. Mas você precisa ter um nível razoável em esculpir ou ele 
não vai estar disposto a conversar com você”. 

 “Obrigado”. 

 Weed foi até o escultor. Ele tinha uma faca de esculpir e estava fazendo uma escultura de 
madeira. 

 “Hoje em dia, é um problema que os jovens não tenham paciência. Paciência é incomparável. 
Paciência! Quando coisas começam a machucar um pouco ou ficar chatas eles desistem e não podem 
provar o prazer de esculpir agradavelmente. Ah, tsk tsk!” 

 O murmúrio continuou sem parar. 

 Isso era, provavelmente, devido ao grande número de pessoas que escolhiam a profissão de 
escultor recentemente sem saber a respeito das dificuldades que isto implica. O escultor derramou 
queixas desinteressadas e agitadas. Ele tendia a não levantar a sua cabeça quando os outros 
chegavam perto. 

 Weed iniciou imediatamente a sua bajulação. 

 “Você é um excelente escultor”. 

 “Eu escuto muito isso. Eu estou doente e cansado de ouvir isso”. 

 Para um escultor aquele era o melhor elogio, mas ele nem sequer se moveu. 

 Weed olhou para a forma da madeira em suas mãos. 

“Elven Elkwood.” 

 “Whoa! Parece que você viajou por toda parte e aprendeu um pouco sobre esculpir”. 

 O desejo dos escultores estava escondido em sua maneira de falar. Ainda assim, o escultor 
estava concentrado em seu trabalho e não olhou para cima. 

 ‘Talvez não tenha sido bom o suficiente?’ 

 Weed olhou de perto para a madeira que ele estava usando. Ele tentou usar o material diversas 
vezes. Era muito caro e também grosso e duro. 

 ‘O material em si não é muito’. 

 A Elven Elkwood foi arredondada pelo escultor para fazer uma tigela.  

 “Neste mundo as coisas precisam de formas”. 

 “Huh? O que você quer dizer?” 



 “Não existem pessoas lá fora que prefeririam mais fazer commodities3 do que trabalhos de 
arte?” 

 “Então você considera insignificante esta tigela que eu esculpi?” 

 “De modo algum. O que eu estou pensando são nas esculturas originais. Arte vem para se 
adequar as necessidades humanas”. 

 “Parece que você deseja saber algo. Venha e sente-se”. 

 O escultor cedeu de bom grado o assento ao seu lado para ele. 

 Pessoas com alto orgulho muitas vezes não recebiam reconhecimento o suficiente no mundo 
da arte.  

 Arte desde o início não começou como arte. Pinturas, músicas e esculturas começaram 
dependendo da necessidade e, em seguida, elevaram-se ao status de arte. No coração disto estava a 
sua aplicação. 

 Weed sabia o que dizer, o que criou um certo nível de intimidade com o escultor.  

 Mas isso era natural para Weed. 

 Ele salvou um pouco de dinheiro por esculpir seus próprios utensílios para cozinhar. Mesa de 
pedra, espátula de madeira e frigideira. Ele ainda esculpiu um barril de temperos. Weed chamou o 
escultor para fazer uma pequena pausa. 

 “Parece que você e eu podemos ter uma conversa, uma vez que somos colegas andando pelo 
mesmo caminho depois de tudo”. 

 “Obrigado. Eu gostaria de lhe fazer uma pergunta sobre esculpir”. 

 Weed educadamente perguntou ao escultor, que prontamente respondeu: 

 “O que é que você deseja saber sobre esculpir?” 

 “Você sabe a respeito do esculpir do luar?” 

 “Esculpir do luar? Aqueles que atingem o auge da escultura terrena podem aprender esculpir 
da luz. Pessoas tendem a não acreditar. Essa é uma história incerta”. 

 “História incerta?” 

 “Sim, é uma a partir de esculpir… se você quiser aprender o esculpir do luar então você precisa 
conhecer as suas origens. Aqui pegue isso”. 

 O escultor enfiou a mão em sua sacola e tirou um minério dando-o a Weed. 

 “É difícil cortar minério precioso para fazer esculturas. Não é fácil de moldar minério. Havia um 
grande risco e isso enfraquecia centenas de facas de esculpir. Contudo, se você deseja aprender sobre 
o esculpir do luar então você precisa esclarecer-se por si próprio”4.  

 Ttiring! 

 

Encontre o esclarecimento perdido. 

Esculpa a luz. 

Corte o minério para fazer uma escultura. 

A arte perdida do esculpir do luar pode ser aprendida. 

Dificuldade: Missão relacionada a profissão. 

Restrição: 

Somente escultores. 

A missão pode ser aceita independentemente do número de missões em curso. Esculpir 

avançado necessário. 

                                                           
3 NT = são produtos "in natura", cultivados ou de extração mineral, que podem ser estocados por certo tempo 

sem perda sensível de suas qualidades, como suco de laranja congelado, soja, trigo, bauxita, prata ou ouro. 
4 NT = em diversos trechos da versão americana se fala em “make light” e “lost light”, eu interpretei light 

algumas vezes como esclarecimento/conhecimento em outras em preferi deixar como “luz” para causar uma 
metáfora ao esculpir do luar/luz da lua. 



Fama e estatísticas devem ser acima de um certo nível. A missão não pode ser terminada se 

arte for baixa ou o jogador for infame. 

 

 Essencialmente ele tinha que aprender por ele mesmo. Ele precisava aprender como realizar 
o esculpir do luar por si mesmo. Essa era a última provação para aprender a técnica ao esculpir este 
minério. 
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