
Volume 9 

CAPÍTULO 1 - Noite em Morata 

 

 Conforme a lua emergia no céu noturno, Weed estava mexendo com uma concha. 

 No passado, o Clã True Blood Vampire1 habitaram o sombrio e luxuoso grande castelo negro 

ao fundo, mas agora ele estava cozinhando no meio da Aldeia Morata. 

 No Norte, viajar a noite não era melhor do que se suicidar.  

 Em razão dele não conhecer muito bem a área, era melhor não se mover ao redor e arriscar 

tropeçar em monstros fortes. Também era muito mais cansativo de suportar o frio durante a noite.  

 Ainda que ele tivesse comido as batatas doces que lhe foram dadas pelo ancião da aldeia, 

a barra de saciedade estava gradualmente desaparecendo. Deste modo. Weed decidiu cozinhar 

alguma comida em Morata. 

 ‘Melhor fazer alguma coisa boa, comida quente pode derrotar o frio’. 

 A carne de diversas bestas que ele havia caçado nas Cordilheiras Yoroki, legumes e 

temperos foram todos misturados para fazer uma sopa! 

 ‘Misturando torna ela muito mais deliciosa’. 

 O fogo ao ar livre queimava majestosamente com uma panela suspensa acima dele, que 

estava sendo usada para ferver o caldo. 

 Dependendo do fogo a comida poderia ser preparada de inúmeras maneiras. 

 Weed começou a fatiar a carne antes de derruba-la dentro da panela.  

 Logo que ele derrubou as coberturas dentro do caldo, ele mudou para uma cor avermelhada. 

 Um odor picante explodiu na área. 

*Gulp* 

 Ele viu o candidato a papa engolir sua saliva. Ainda que ele fosse um sacerdote de Freya 

era difícil para ele resistir a seu apetite nesta situação. 

 ‘Desta vez eu serei capaz de lhe dar uma verdadeira culinária para variar’.  

 Weed pensou enquanto vislumbrava Seoyoon. Ela estava agachada próxima ao fogo, 

assistindo o caldo ferver.  

 No passado, ele nunca teve tempo para cozinhar qualquer refeição apropriadamente, pois 

eles estavam sempre com pressa para voltar às Cordilheiras Yoroki. 

 Sendo um Orc suas habilidades de artesanato decaíram tremendamente. 

 Como o Orc Karichwi, sua destreza também estava um pouco enfraquecida, o que também 

afetava sua habilidade de culinária. Foi, porém, suficiente para grelhar carne.  

 Seoyoon comeu com prazer a carne grelhada. 

 ‘Anteriormente, sempre que nos encontrávamos nós estávamos muito ocupados caçando, 

que eu não tive uma oportunidade para cozinhar. Nós apenas comemos o pão que eu havia feito 

antecipadamente. Portanto, mesmo se for esta refeição, ela ainda pode satisfazê-la’. 

 ‘Através desta refeição eu poderia pedir desculpas à Seoyoon’. 

 Paladinos e sacerdotes começaram a se reunir em volta do lugar onde Weed estava 

cozinhando. 

 Os paladinos começaram a praticar o poder divino a fim de manter um semblante correto! 

Os sacerdotes nobres babavam ao olhar para a sopa misturada. O ideal de manter a dignidade 

estava perdido diante desta grande tentação. 

                                                           
1 NT = Vampiros Puro Sangue. 



 Então os aldeões de Morata começaram a sair de suas casas, ainda que Weed tivesse 

pensado que eles estavam dormindo. 

 “Este cheiro saboroso....” 

 “Eu não sei quanto tempo faz desde que eu cheirei algo tão bom”, 

 Os aldeões começaram a olhar fixamente para a panela com olhares de gula. As crianças 

estavam segurando seus estômagos. 

 Weed balançou sua cabeça. 

 “Eu não posso dar isto para ninguém”. 

 “Obter os condimentos e cozinhar os ingredientes custa dinheiro. Portanto, eu não tenho 

intenção de dar qualquer sobra”. 

 Neste momento, as crianças começaram a chorar. 

 “Mãe, eu estou com fome!” 

 “Suporte isso um pouco mais. Seu pai voltará para casa em breve”. 

 “É grama novamente?” 

 “Sim, ele disse que ele estará indo um pouco ao sul daqui, onde você pode pegar facilmente 

boas cascas de árvores e raízes de gramas, então apenas espere um pouco mais”. 

“WAAAH!!!” 

 As crianças explodiram em lágrimas. 

 Ainda que Morata não estivesse mais em ruinas, ela ainda era realmente pobre. Devido ao 

frio eles não poderiam cultivar colheitas e, uma vez que era inóspita como as cidades nas áreas ao 

redor dela, o comércio também não estava melhorando. 

 A cidade estava apenas sobrevivendo com o pouco que tinha! 

 Não era realmente morta, mas apenas por depender das distribuições da Igreja de Freya, a 

vila conseguiu sobreviver. 

 Na realidade, para o ancião distribuir as batatas-doces foi um ato gentileza espantosa. 

 Weed franziu as sobrancelhas. 

 Por que nós, de todos os lugares tivemos que vir a um lugar tão pobre’. 

 Memórias de mal ser capaz de alimentar os paladinos no passado começaram a vir à tona. 

 ‘Eu me esforcei muito a fim de encher suas barrigas. Se esta tivesse sido uma situação 

normal eu não teria, sequer, sido notado’. 

 No entanto, as crianças estavam morrendo de fome. 

 No passado, também houve um tempo em que Weed esteve morrendo de fome. Não era 

porque ele não quisesse comer, mas sim porque o arroz tinha acabado. Portanto, sem quaisquer 

outras opções, ele apenas tinha agarrado seu estômago.  

 Depois de tal experiência, ainda que ele pudesse suportar muitas outras coisas, ele não 

podia suportar a fome. 

 Com lágrimas de arrependimento ele chamou as crianças:  

 “Ei crianças, eu acho que o cozido está pronto. Vocês podem vir e comer agora”. 

 “Nós realmente podemos comer?” 

 “Claro. Esse tio colocou um monte de esforço para fazê-lo, apenas para que eu pudesse dá-

lo para vocês...” 

 “Obrigado!” 

 Em razão de Weed ter posto bastante arroz e ervas dentro da sopa misturada, havia o 

suficiente para ser dividido. 

“Wow! Wow!” 



 Em razão das crianças já estarem mortas de fome por alguns dias, elas comeram a refeição 

muito rapidamente. 

 Os aldeões também caminharam lentamente em direção ao fogo. Eles eram muito 

orgulhosos para dizer, mas seus rostos exalavam uma expressão comovente, mostrando que eles 

estariam muito felizes se eles recebessem comida. 

 Weed estava muito indeciso com isto. 

 ‘Se eu quero alimentar todos eles, um grande suprimento de ingredientes e condimentos é 

necessário e eu não quero, pessoalmente, fornecê-los.’ 

 Contudo, se você olhar para isso, era uma enorme perda. Fazer comida para todo mundo 

significaria gastar uma grande quantidade de dinheiro. 

 ‘Se eu apenas não tivesse aprendido a cozinhar ... então eu não estaria nesta situação 

incômoda’. 

 Até agora, ele não havia se arrependido de aprender a habilidade de culinária. 

 Entretanto, os aldeões de Morata estavam, severamente, mortos de fome. 

 ‘Pelo menos eu irei ser reconhecido e aliviarei minha consciência. Eu estava confiante que 

viveria sem estes tipos de situações. Contudo, os paladinos e os sacerdotes de Freya estão 

assistindo’. 

 Alveron veio e disse: “Nesta situação difícil você fez comida e doou. Você é uma pessoa 

muito boa”. 

“...” 

 “Mesmo se você tiver apenas uma única refeição adequada, ela lhe trará esperança. 

Esperança de que alguma coisa possa ser alcançada. Se você não tiver esperança em seu coração, 

será como se você estivesse morto. Devoção e esperança traz vontade. Eu, os paladinos, os 

sacerdotes e os aldeões de Morata nunca iremos esquecer a bondade que você nos mostrou”. 

“...” 

 Weed queria achar uma maneira de parar a boca de Alveron de tagarelar. 

 Os sacerdotes e os paladinos tinham grande respeito por ele. 

 “O benfeitor da vila e grande aventureiro que achou os tesouros sagrados de Freya!” 

 Os olhos de Weed começaram a tremer. 

 ‘Eventualmente, haverá alguns danos, de tal modo que é melhor eu permanecer aqui’.  

 Evitar gastar dinheiro agora era impossível, então não havia necessidade de ficar parado. 

 Weed abriu um grande sorriso conforme ele mexia a sopa. 

 “Se há alguma coisa que eu possa fazer para aumentar a prosperidade e a paz do Continente 

de Versalhes, é claro que eu farei”. 

 “Agora esta é a verdadeira resposta de Weed”. 

 O respeito de Alveron, dos paladinos e dos sacerdotes por Weed aumentou ainda mais. 

 Weed puxou todos os ingredientes que ele tinha. Ele levou toda a carne, grama e legumes 

que ele pegou da caçada nas Cordilheiras Yoroki. 

 “Apenas esperem um pouco mais, então eu cozinharei alguma comida que irá preencher 

seus estômagos”. 

 Com todos os ingredientes, Weed começou a cozinhar. 

 Anchovas fervidas moderadamente, grosso molho de carne misturado com temperos para 

criar um caldo, com uma abundância de carne dentro do ensopado. 

 Sempre que a sopa era distribuída ele pode sentir seu coração despedaçando. 

Trickling. 

 Lágrimas começaram a escorrer dos dois olhos de Weed. 

 “São lágrimas do Santo Weed!” 



 “Weed até mesmo derrama lágrimas por nós”. 

 “Ele é tudo isso mesmo, fazendo isso pela paz do continente”. 

 Os aldeões de Morata exclamaram com surpresa. 

 As lágrimas que vertiam eram lágrimas por perder o precioso dinheiro, mas os aldeões 

haviam entendido mal. 

 ‘Meu precioso dinheiro’. 

 Weed, impacientemente, tirou um pequeno pedaço de papel e, rapidamente, escreveu nele: 

 

Para os aldeões de Morata que estavam famintos eu lhes cozinhei comida usando 

ingredientes luxuosos. 

Quantidades consumidas: 

Temperos: 7 de ouro, 47 de prata e 98 de cobre. 

Preço médio atual da carne no Continente de Versalhes: 38 de ouro, 80 de prata e 7 de 

cobre. 

Legumes variados: 9 de ouro e 10 de prata. 

O esforço para cozinhar a comida: 20 de ouro2 

 

 Ele escreveu o valor dos ingredientes alimentares que ele usou para alimentar os aldeões 

de Morata.  

 Weed bateu no chão com pesar. 

 ‘A fim de recuperar esta quantia que eu gastei eu terei que trabalhar mais’. 

 Ao olhar para a declaração de despesas ele resolveu trabalhar mais e fazer mais dinheiro. 

 ‘Daqui em diante eu irei caçar mesmo se eu estiver cansado. Quando eu estiver fazendo 

uma missão e se eu ainda quiser sair eu posso olhar para esta declaração e ficar mais forte a partir 

dela’. 

 O propósito não era somente este. 

 Ele não poderia ficar parado enquanto faz este tipo de trabalho. Enquanto ele estiver 

andando ele pode, secretamente, derrubar este papel e ele atrairá a atenção das pessoas. 

 Especialmente se ele for derrubado durante a reunião de um grupo. 

 “Huh? Por que isso caiu?” 

 E você rapidamente o buscaria como se não fosse nada. É claro, os colegas próximos seriam 

forçados a se preocuparem com o que seria. Contudo, Weed nunca iria mostra-lo imediatamente, 

porque se você esconder a informação maior será o valor da informação. 

 Quando a curiosidade atingir o auge é quando você, irremediavelmente, mostra a 

informação. Mesmo depois, você hesita em mostrar em trono de três vezes e, então, você 

desembolsa lentamente e mostra a declaração de despesas. 

 Ao fazer isso você estaria ostentando a seus colegas. 

 Os aldeões que receberam a sopa, que continha o peixe untado, estavam demasiadamente 

alegres. 

 “Você realmente é o salvador desta aldeia”. 

 “Obrigado. Como nós podemos retribuir sua graça?” 

                                                           
2 NT = a versão americana não especificou se era ouro, prata ou cobre, deixei em ouro porque ele fez comida 
para um batalhão. 



 Um por um os aldeões agradeceram Weed, enquanto ele sorriu de volta para eles como se 

não fosse nada. 

 “Não é nada. A estrada pela qual eu tenho andado sempre tem sido assim. Agora eu acho 

que isso pode ser o meu destino. Eu irei fazer tudo o que eu puder para ajudar as pessoas com 

problemas. Essa é uma vida que eu posso viver sem arrependimentos”. 

 “Agora que é uma resposta de Weed”. 

 Visto que ele gostava de ouvir elogios, ele deu mais comida para todos que o elogiaram. 

 Se companheiros que o conhecessem vissem a aparência atual de Weed, eles não 

acreditariam que era ele. 

 No passado, foi um tempo em que uma pirâmide foi construída. 

 Depois que ele completou a pirâmide, no castelo de Serabourg, haviam muitas pessoas em 

lágrimas de alegria. A maioria eram novatos sem dinheiro e com níveis baixos. Desnutridos ao final 

da exploração de seu trabalho, eles estavam contentes em receber o dinheiro da missão. 

 Finalmente eles seriam capazes de pelo menos comprar um pedaço de pão! 

 Até agora, foi assim que Weed viveu. Agora ele tinha uma observação natural ilimitada. Era 

uma lei hábil não se fazer caridade nem uma vez sequer. 

 Alveron, e a plataforma de paladinos e sacerdotes de Freya não valorizavam ouro. 

 “Freya irá abençoar Weed”. 

 Era como se a postura dos paladinos e sacerdotes não pudessem ficar melhor. Assistindo o 

desonrado e desatencioso Weed eles gostariam de dar a ele um imenso respeito. 

 Os sacerdotes instigaram: 

 “A ordem religiosa de Freya precisa de muitas pessoas. Nós sabemos da lealdade de Weed 

e de todos os grandes atos que você fez por nossa ordem religiosa. Ainda que você possa não ter 

trilhado o caminho da fé, você é mais do que qualificado. Agora, por que você não se torna nosso 

Bispo e trabalha para a nossa ordem religiosa?” 

Ding! 

 

Uma posição religiosa foi proposta. 

Ordem religiosa dos Bispos de Freya. 

É dada a jurisdição sobre um templo e você pode vigiar as finanças e também expandir a 

diplomacia. É uma posição similar onde você vigia as finanças dos castelos, mas há uma 

diferença onde você tem a jurisdição sobre os trabalhos da ordem religiosa. 

Você pode promover novos Paladinos e Sacerdotes e também usar a doações para 

comprar terras e para erguer novos templos. 

Quanto mais alto você subir na hierarquia, mais responsabilidades você recebe. 

Contudo, se você cercar um castelo ou uma cidade então a sua reputação irá decair 

verticalmente. 

Se você usar seu poder para o mau então você será julgado. 

A província, pela qual você será responsável, também será determinada por sua 

reputação e contribuições. 

Você quer aceitar a posição de Bispo? 

 

 Os Bispos de Freya estavam um lugar especial que mesmo o mundo não sabia que existia. 

 Assumindo uma posição importante na ordem e tendo autoridade sobre paladinos e 

sacerdotes!  



 Ninguém nunca havia proposto uma posição como esta até Weed ter aparecido. 

 Voltando à igreja, as contribuições que têm sido constantemente construídas através da 

Guerra da Legião dos Mortos-Vivos, a alta reputação e o lugar como Bispo. 

 A oportunidade de trilhar este caminho da religião que era bem-sucedida. 

 Entretanto, Weed balançou sua cabeça. 

 “Eu estou honrado de me ter sido dada a oportunidade de servir a Igreja de Freya. Contudo, 

mesmo que não possa ser eu, eu descobri que há muitos outros que estariam dispostos a servir à 

Igreja. Eu estou disposto a usar minha vida para ajudar pessoas que estão em uma posição pior do 

que aqui”. 

 

A posição de Bispo da Ordem de Freya foi recusada. 

 

 Os sacerdotes se retiraram. 

 “A Deusa Freya reconhecerá sua mente maravilhosa”. 

 Ainda que fosse a primeira e única chance em sua vida, a razão para ele recusar era simples. 

 Se ele se tornasse um bispo, como agora, haveria inúmeros casos nos quais Weed teria que 

viver para os outros. Ainda que a reputação e influência possam aumentar, Weed pensou que 

dinheiro era mais importante e que não valia a pena perde-lo. 

 “Então desfrute”. 

 Conforme Weed derramava sopa e arroz ele sorria um pouco. 

 Com olhos tristes ele vertia lágrimas, mas espalhou um sorriso poderoso em seu rosto. 

 Dor, frustração e resignação. Ressentimento e raiva em um sorriso podre, era um passo à 

frente. 

 Mesmo assim, para os outros parecia como se ele era alguém que gostava de um monte de 

pessoas. 

 Em seguida, um residente que estava vestindo vermelho e segurando uma taça, disse: 

 “Você já fez vestimentas do Império Niflheim? 

 “Perdão?” 

 “Vestimentas do Império são roupas que você veste quando entra em um Império. É 

adequado para trabalhar e para lutar. É complicado de criar e você também precisa de um material 

especial. Eu sei o método de criar estas vestimentas”. 

 O aldeão entregou para Weed um livro. 

 “Eu somente dou isso para benfeitores”. 

 

Você adquiriu as fundações para fazer vestimentas do Império de Niflheim. 

 

 Um item de alfaiataria! 

 A proximidade do aumento do nível de habilidade fez dele apto a receber o segredo para 

criar roupas regionais. 

 A Província de Morata era a senhora do couro e tecido no passado e ele tinha uma habilidade 

alta em alfaiataria. 

 “Algo como isto....” 

 Weed rapidamente pegou o livro em seus braços. 



 “Então nós daremos isto a você”. 

 Outros moradores da vila deram couro de cervo e pano de segunda classe. Em troca de 

receber a comida eles forneceram itens para a costura. 

 “Se você quiser ir ao Vale da Morte, então você precisará seguir o rio Pahel. Durante todo o 

ano o rio é congelado com uma camada espessa de gelo e os monstros não vêm por lá”.  

 “No passado se você fosse em direção ao norte por cerca de três dias você alcançaria a 

Aldeia Sabi. Eles têm métodos incomuns que são passados de pais para filhos e eles amam esculpir 

coisas. Ainda que você tenha que passar por estradas perigosas, se você for um artesão seria 

melhor ir lá”.  

 “A fortaleza mais próxima do Vale da Morte é o Castelo Vent. Outrora ela era próspera com 

cavaleiros durante o Império Niflheim, mas agora nós não sabemos o que aconteceu a ela”. 

 Os aldeões estavam aptos a dar informações adicionais. Weed começou a pensar: 

 ‘Isso definitivamente não é uma coincidência. É claro, para alguém tão gentil e piedoso como 

eu, tais bênçãos viriam’. 

 Weed continuou a cozinhar. 

 Mas não era fácil de produzir uma centena de pratos. Ainda que houvesse ingredientes 

suficientes, o número de mãos que eram necessárias para fazer a comida não era suficiente! 

 Era vital fazer comida rapidamente. Se a ordem de alimentação fosse cortada, as pessoas 

que não tinham sido capazes de comer lutariam pela comida. Ainda que a fome moderada fosse o 

melhor acompanhamento, se ela fosse muito longe então causaria uma revolta. 

 Mas ele não poderia pedir ajuda para Seoyoon e Alveron. 

 Se alguém sem habilidades culinárias ajudasse, então o gosto somente pioraria. 

 Se fosse apenas uma situação diária, então ele poderia pedir à Alveron, pelo menos, fazer 

os pratos, mas com os paladinos e sacerdotes o tutelando, ele não poderia usar Alveron como seu 

servo. 

 Contudo, Weed tinha experiência suficiente. 

 Quando ele estava em grandes grupos de caçada ele fez comida para muitas pessoas. Esta 

experiência! 

 Em Morata, ele tinha que fazer comida em larga escala para paladinos e sacerdotes. 

Portanto, ele estava familiarizado com como fazer grandes quantidades de comida3. 

 ‘Eu não posso fazer ensopado. Eu preciso criar um menu que eu possa fazer rapidamente!’ 

 Em uma grande panela coloque todos os ingredientes e bata-os todos juntos. Leve a água 

para ferver e então, lentamente, ajuste a quantidade de água. Em seguida, faça um monte de arroz 

e distribua-o em tigelas. 

 Weed olhou para Seoyoon e Alveron, de modo que eles receberiam comida o suficiente. É 

natural cuidar de seus companheiros quando vocês estão prestes a se aventurar em um lugar 

perigoso. 

 Mas os aldeões, que estavam sendo bem alimentados, derramaram lágrimas. 

 “Quando foi a última vez que nós fomos capazes de como algo como isso....?” 

 “Desde a invasão dos monstros, eu penso que esta é a primeira vez.” 

 “Podemos retornar como nós éramos outrora?” 

 Cada um deles estava bloqueado em tristeza. 

 O ancião começou a falar: 

 “É possível. Se nós reunirmos nossas forças e trabalhos jutos, então nós seremos capazes 

de viver como nós vivíamos no passado”. 

                                                           
3 NT = está se referindo a primeira vez que eles estiveram em Morata, para lutar contra o Vampiro Tori. 



 “Eu espero que um dia como aqueles venha”. 

 “Ele definitivamente virá. Nossa aldeia nunca tinha compartilhado nossas alegrias antes de 

ser libertada dos monstros. Um dia tão alegre... nós não poderíamos ficar parados. Vamos fazer um 

festival. Um festival que celebrará a reconstrução de nossa aldeia”. 

“Wow!” 

Ding! 

 

O Festival Noturno da Aldeia Morata conquistou seu lugar. Festival Noturno Exclusivo 

dos Aldeões de Morata. 

Ao longo da noite houve canção e dança. Eles compartilharam suas alegrias e 

esperanças. 

A produtividade dos aldeões de Morata aumentou por 300% por um mês. 

A cultura e tecnologia da cidade avança rapidamente ao longo de um período de tempo. 

Mercadorias serão vendidas nas lojas sem uma margem de lucro. 

Há um aumento significativo do número de crianças pequenas depois de um certo 

período de tempo após o festival noturno4.  

Moradores mudam para um trabalho mais pesado, pessoas ficam mais aplicadas. 

Você pode participar e desfrutar do festival. 

 

 Festival Noturno! 

 Festivais acontecem regularmente em grandes cidades, mas para um festival ter lugar em 

uma cidade pequena era algo raro. 

 A aldeões satisfeitos reuniram-se ao redor da fogueira e começaram o festival. As mulheres 

começaram a cantar, enquanto os homens batiam em seus tambores.  

Dong! Dong! Dong! 

 Os aldeões dançaram ao ritmo dos tambores. Cada vez que o vento soprava ele fazia a 

dança parecer mais ilusória. 

 As mulheres tiraram suas roupas e dançaram apenas com suas roupas íntimas5. 

 Ainda que estivesse frio, o calor do festival os fez esquecer sobre a temperatura. 

 Graças a isso, Weed poderia ter um grande show. 

 “Festivais não são ruins”. 

 Homens e mulheres dançando, enquanto a música fluía. Em um ambiente agradável a noite 

passou. 

 “Hoo, finalmente acabou”. 

 Weed rapidamente terminou os pratos e sentou-se. 

 Weed estava cansado de preparar diligentemente comida para centenas de pessoas. 

Mesmo Weed não pode comer muito, portanto, ele também estava faminto. Entretanto, depois de 

ver o rosto de Seoyoon sua fome se dissipou. Quando se olha de perto para o rosto de Seoyoon à 

luz do dia não havia lugar para ela. Sempre parecendo fria era um pouco de desperdício, mas seu 

mistério e charme eram o suficiente para agitar o coração. 

 Mas agora, a luz da lua e do fogo deram uma atmosfera apropriada. Neste ponto, a beleza 

de Seoyoon ainda surpreendeu Weed. 

                                                           
4 NT = kkkk. 
5 NT = está aí a explicação do aumento da taxa de natalidade após o festival. 



 Ele fez muitas esculturas dela e ele tinha fé de que poderia fazer outras com seus olhos 

fechados, mas à medida que ele viu Seoyoon agora, tal imagem o surpreendeu a ponto de que sua 

fé foi quase quebrada. 

 “Linda”. 

 Ele não poderia fazer nada além de cumprimenta-la por sua beleza. 

 Seoyoon estava sentada com suas pernas cruzadas. Contudo, diferente do habitual, ela 

estava assistindo o festival com olhos suaves. 

 ‘Se eu perder esta chance eu posso não conseguir outra’. 

 Enquanto Weed estava totalmente imerso em Seoyoon, ele pegou a Faca de Esculpir de 

Zahab e o minério que ele havia recebido da Guida dos Escultores de Rhodium. 

 “Identificar”. 

 Com um pequeno sussurro, Weed confirmou a informação sobre o produto. 

 

O Minério: 

Durabilidade: 1000/1000 

Conjunto de cristal branco. 

É compreendido de materiais especiais que absorvem a irradiação da luz. Substância 

muito dura, portanto, não vai rachar ou quebrar. 

É conhecido como uma ferramenta para esculpir e polir. A menos que você tenha um 

excelente artesanato é impossível lidar com ele. Se você ainda quiser esculpi-lo, então 

uma boa faca é necessária. 

Restrições: 

Escultor 

Item de missão. 

Opções: 

Diversidade de tonalidades. 

Você pode fazer a escultura deste século.  

Há outra opção especial. 

 

 Era um item de missão a fim de obter o Esculpir do Luar! 

 A durabilidade era de colossais 1.000. Se você tentar apará-lo com uma faca normal, então 

os dentes da lâmina iriam se desgastar.   

 “Deve estar tudo ok, porque eu tenho a Faca de Esculpir de Zahab. 

 Se você for um escultor tudo pode ser convertido em um item único. 

 ‘Não importa quão difícil for, mesmo se for um minério duro, não há nenhuma razão para 

que eu não possa cortá-lo’. 

 Weed finalmente tinha um alvo para criar a partir desse minério. 

 Seoyoon! 

 Ele criaria uma imagem dela a partir destes pedaços de minério. 

 ‘Eu não tenho que ser ganancioso aqui. Eu deveria viver por este sentimento’. 

 Weed sabia que se ele fosse descoberto seria um desastre. Até agora, se fosse descoberto 

que todas as estátuas que ele fez eram dela, então ela iria querer se vingar dele. 

 Ainda que ele estivesse com medo das consequências, devido a ser uma escultura pequena, 

ele poderia escondê-la com suas mãos e, então, seria difícil de reconhece-la. 



 ‘Antes de fazer o formato específico do rosto, eu não sei onde cortar’. 

 Mesmo que ele estivesse sendo notado, com a atmosfera que Seoyoon estava mostrando, 

valia a pena. Antes que estes sentimentos atuais desaparecessem ele precisava se apressar. 

 Weed pressionou a faca de esculpir contra a pedra lunar. Em razão dela ser um minério 

duro, não foi suficiente usar uma força extraordinária.  

 ‘Eu não posso pensar em fazer tudo de uma só vez. Eu preciso fazer isso de pouco em 

pouco. A noite é longa’. 

 Uma tarefa que exige grande força e um senso refinado! 

 Proficiência também é essencial. 

 Pouco a Pouco Weed começou a esculpir a cabeça a partir da pedra lunar. 

 Primeiro de tudo é não ser ganancioso e fazer o contorno de uma pessoa. 

 A armadura que Seoyoon estava vestindo agora não se encaixava na atmosfera. 

 Weed imaginou Seoyoon vestindo um vestido branco. 

 Ela não está aqui onde o terreno está coberto por neve. Ela está em um jardim florido com 

abelhas e borboletas voando em volta. 

 Cercada por muitas pessoas, a pequena garota estava explodindo em uma risada! 

 Apesar de ser uma atmosfera que não se adequava a Seoyoon, o anseio que Weed sentia 

dela era este agora. 

 Weed, lentamente, começou a mover a faca de esculpir mais rápido. 

 Imersão total! 

 Weed não calculou o que ele deveria cortar em sua cabeça.  

 Sua mão moveu-se por instinto e a partir do minério ele esculpiu os sentimentos que ele 

queria mostrar a Seoyoon. 

Par ah aht! 

 Toda vez que ele cortava a pedra lunar, flashes apareciam. Como se descobrisse antigas 

camadas de sujeira, a pedra resplandeceu brilhantemente.  

 Sempre que Weed pressionava a faca de esculpir contra a pedra, um pouco mais de luz 

começava a brilhar. 

 Sob os raios de luz da lua, os aldeões dançavam. Tentando não atrair qualquer atenção do 

festival, ele criava a escultura. 

 Uma brilhante luz veio a partir da pedra. 

 Era quase uma visão mágica. 

 Parecia como se Weed estivesse esculpindo a partir de uma esfera de luz.  

 “Wow, o que é aquilo?” 

 “Ele está criando uma escultura”. 

 Conforme as palavras eram pronunciadas, aldeões e paladinos reuniram-se em volta de 

Weed, mas eles mantiveram-se distantes e não chegaram mais perto. Quando se está criando uma 

escultura é melhor não se intrometer. 

 Felizmente, Seoyoon estava próxima a fogueira e estava mais interessada em assistir ao 

festival do que assistir Weed entalhar uma escultura. 

 O abismo da beleza. 

 Esculpindo o Luar! 

 No entanto, Weed não teve qualquer outro trabalho. 

 ‘Bem, não era uma pedra que podia ser esculpida facilmente’. 

 Visto que a escultura gerava uma luz que ardia seus olhos, era difícil estar em uma situação 

que ele tinha que esculpir uma pedra. 



 Até certo ponto ele ficou mais familiarizado com a habilidade de esculpir. 

 Desde que ele fez um considerável número de esculturas todos os dias, se você adicionasse 

todas as esculturas que ele havia feito, seria uma enorme quantidade. 

 Mas, mesmo assim, desde que ele não poderia confirmar os detalhes, era difícil esculpir. 

 Ainda que ela pudesse ter uma boa forma, no interior estava apenas morta. 

 

Em razão de você ter movido sua faca de esculpir erradamente, você machucou seus 

dedos. Vitalidade decaiu por 30. Destreza temporariamente decaiu por 3. 

 

Em razão de você ter movido sua faca de esculpir erradamente, você machucou seu 

braço. Vitalidade decaiu por 100. Danos causados através das mãos e braços 

temporariamente decaiu por 8%. 

 

 Houve casos em que ele cometeu erros que ele geralmente não cometia, que o fez machucar 

suas mãos. Se ele fosse bom, então ele não teria machucado suas mãos desta forma. Porém, desde 

que a pedra era tão dura e ele tinha que aplicar muita força, mesmo se ele não se machucar agora, 

ele teria sido obrigado a se machucar em breve. 

 Foi então que Weed finalmente percebeu a dificuldade desta missão. 

 ‘Tentar fazer esculturas de pedaços de pedra lunar não é tão fácil como parece. Um pequeno 

erro pode estar tudo bem, mas um grande erro não’. 

 Depois da informação ser colhida a partir de Rhodium e dada à Guilda dos Escultores, ele 

pensou que a missão estaria terminada. Porém, fazer completamente a escultura seria o auge da 

missão. 

 Uma vez que a pedra lunar tinha uma tremenda durabilidade ela teria uma latência forte. 

Porém, quando você tenta esculpi-la com uma faca de esculpir, erros podem ser produzidos 

facilmente. Em razão de você não poder vê-la muito bem e de você ter que gerar força excessiva 

quando está esculpindo, ela poderia se deteriorar sem que você pudesse vê-la. 

 Se partes importantes como o corpo ou o pescoço estivessem danificadas, então a escultura 

não será nada além de um desperdício.  

 Se a única pedra fosse perdida, então ele não poderia ser capaz de aprender o Esculpir do 

Luar. 

 ‘Claro, não há uma coisa que seja fácil de fazer no meu trabalho!!’ 

 Para as outras profissões você pode obter habilidades por adquirir os itens necessários ou 

aprender habilidades através do teste de tais itens.  

 Mas outras profissões não são tão impressionantes como a de escultor. 

 A urgência que ele pode não ser capaz de obter de outro desafio. 

 Ainda que fosse um desafio para dominar a arte de esculpir, familiarizar-se com o Esculpir 

do Luar era formidável. 

 O coração de Weed estava agitado. 

 ‘Se eu me apressar desta forma eu poderia acabar danificando esta escultura’. 

 ‘Eu apenas não posso deixar esta oportunidade sair voando. Se eu abandonar o tempo para 

estudar a forma passo a passo, então as chances de fazer um erro serão reduzidas. 

 Contudo, Weed balançou sua cabeça. 



 ‘Não, não há maneira de fazer a escultura mecanicamente. Chegará o momento quando eu 

terei a confiança para fazer a escultura’. 

 ‘Quando eu tentar aceitar o desafio novamente mais tarde, então haverá muitas ideias em 

minha cabeça. Em razão da obsessão de não fazer um erro tornar-se cada vez maior, a compostura 

desaparece’. 

 Mesmo que possa estar faltando alguma coisa, desde que eu coloquei minha mão sobre 

isso seria melhor termina-la agora, era como eu havia julgado.  

 ‘Se eu fizer ela cuidadosamente .... Eu posso conseguir!’ 

 

Em razão de você ter movido sua faca de esculpir erradamente, você causou um grande 

corte em seus dedos.  

Vitalidade diminuiu por 250. Sempre que você causar dano com suas mãos ou braços, o 

corte tornar-se-á maior. 

 

 Tão logo ele se motivou, ele novamente se desorganizou. 

 Mesmo que a faca estivesse entalhando a escultura, a força que restava fracassou. 

 Entretanto, Weed mudou de direção e não danificou a escultura. 

 Depois disso, a medida que ele entalhava a escultura ele cometeu uma série de erros. 

 Pouco a pouco sua vitalidade desapareceu. 

 Indo por este caminho ele poderia morrer antes de terminar. 

 Weed tentou relaxar. 

 ‘O pior caso é que eu irei morrer. Meu nível será diminuído e os níveis de proficiência das 

habilidades também irão diminuir. As habilidades que eu trabalhei para construir com dificuldade 

serão todas reduzidas’. 

 Sua visão estava tornando-se mais e mais pessimista. 

 Saliva seca estava se acumulando em sua boca. 

 Weed segurou a escultura em sua mão, sentiu ela e esculpiu. 

 Porém, ele estava feliz com o fato de que ele estava fazendo uma escultura de Seoyoon. 

Ainda que o tamanho fosse diferente, era menos difícil desde que ele tinha criado uma série de 

outras esculturas dela. 

 Weed, literalmente, abraçou a pedra e a esculpiu com sua faca. 

 E, finalmente, ele foi capaz de criar a forma que ele queria. 

Ding! 

 

Você criou uma escultura a partir da pedra lunar. 

Fama aumentou por 450. 

Habilidade de Entendimento Escultural foi aumentada por 1 nível. 

Proficiência da habilidade de esculpir aumentou. 

Proficiência da habilidade de artesanato aumentou. 

Status em arte aumentou por 60. 

 

 Explodindo em agradecimento. 

 A conclusão da escultura! 



 A pedra lunar transformou-se em uma escultura de Seoyoon rindo. 

 Enquanto o tempo passava, a pedra ainda estava brilhando. 

 A escultura começou a, claramente, incandescer. 

 Como a escultura foi apenas esculpida, você poderia ver a sua forma suave. Entretanto, 

visto que a pedra estava emitindo uma luz brilhante, ela parecia mais nobre. 

Ding! 

 

Missão ‘Encontre o esclarecimento perdido’ completada. Lidando com os mistérios da 

escultura de luz, você deve saber como sintonizar a luz através de sensações. Sendo 

transmitida apenas para um punhado de escultures, a tecnologia é muito perigosa e, ao 

mesmo tempo, é espetacular. 

Recompensa da Missão: Ganho de habilidade. 

 

Esculpir o Luar foi aprendido. 

Esculpir o Luar Nível 1 (0%): Habilidade de escultor. 

Esculturas serão capazes e irradiar luz. Contudo, o formato e a cor da luz dependerão do 

material. Conforme o tempo passa, o valor da escultura terminada irá aumentar 

dependendo dos sinais de que os anos passaram. 

Você pode lidar com a luz na vida cotidiana. A luz pode ser borrifada como um ataque ou 

ela pode ser colocada em um corpo como uma defesa. Ela usa determinados níveis de 

mana para prevenir ataques mágicos em vez de ataques físicos. Uma afiliação com a 

natureza. Ela é mais fraca do que um escudo de um mago, mas ela usa bem menos 

mana. Pode ser usada para iluminar lugares especiais. Pode iluminar lugares escuros. 

Sua afiliação com a luz aumentou por 3%. 

Você pode criar esculturas de luz. 

Liminarie6: Luz fantástica da escultura tridimensional usando um grande número de 

joias. 

 

Habilidade Sculpting Blade7 foi transformada. 

Sculpting Blade tornou-se Moonlight Sculpting Blade8.  

Consumo de mana será triplicado. 

Usar luz como insulto será possível. 

Onde houver luar o poder de ataque será duplicado. 

Conhecimento atual em Sculpting Blade será transferido para Moonlight Sculpting Blade 

e será reduzido pela metade. 

Habilidade Moonlight Sculpting Blade é intermediária nível 2 (43%). 

 

 Aquisição do Esculpir do Luar! 

                                                           
6 NT = Iluminações em italiano. 
7 NT = Lâmina de Esculpir. 
8 NT = Lâmina de Esculpir o Luar. 



 Agora ele poderia renascer como o verdadeiro Escultor do Luar. 

 Com a conclusão da missão, ele pôde entender mais os fatos. 

 ‘Agora eu sei porque isso é chamado de Escultor do Luar’. 

 As esculturas concluídas irão verter alguma luz. 

 A escultura que Weed fez também estava emitindo luz. 

 Não havia erro que a luz deve ser colocada dentro da escultura. 

 Se a luz for como a luz do sol, então você não será capaz de vê-la. 

 Se você por apropriadamente a luz dentro da escultura ela elevaria a dignidade da obra. 

 Se ela for muito brilhante, então a mística da escultura iria cair. 

 Escultura concluída na parte norte do luar! 

 Weed manteve a escultura de Seoyoon sorrindo em seu peito. 

 

*** 

 

 A Dra. Cha Eun-Hee estava olhando firme para o monitor no Centro da Grande Sociedade 

de Reabilitação. 

 Ela estava assistindo as imagens que vinham da cápsula em que Seoyoon estava. 

 O festival em uma pequena aldeia do Norte. 

 Pessoas estavam explodindo com risos, cantando e dançando. 

 Uma atmosfera romântica. 

 Estas coisas não seriam seguras.  

 Cha Eun-Hee estava aborrecida. 

 ‘Era uma oportunidade de ir a uma viagem com o Orc Karichwi’. 

 O aventureiro com grande reputação, Weed. 

 Se você pudesse ir a uma aventura com Weed, você não hesitaria em aceitar. 

 Orcs evoluem em batalhas! 

 Sendo uma Orc fêmea, travar batalhas era um prazer que ia para o coração. 

 O prazer de ser capaz de correr livremente ao redor de muitos lugares em montanhas era 

indescritível. 

 Contudo, para Cha Eun-Hee, a aventura no Norte era mais interessante. 

 Os eventos que ocorreram logo que eles chegaram na aldeia do Norte. 

 Cha Eun-Hee invejava os dois. 
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