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CAPÍTULO 4 - Conquista 

 

 Depois de descansar por um dia, Weed começou a se focar em atacar o Vale da Morte pela 

manhã, logo após o nascer do sol.  

 Apesar de sua condição estar pior por 20% devido ao resfriado, ele não tinha o luxo de 

descansar e se recuperar totalmente. 

 “É comum pegar um resfriado. É apenas um luxo evitar o frio na Província do Norte”.  

 “Alveron!” 

 Alveron estava sentado lá quando Weed virou-se. 

 Um companheiro confiável com quem ele sempre podia contar! 

 Como esperado do candidato a Papa, ele tinha uma imensa quantidade de santidade. 

 Diferente da maioria dos personagens fortes, ele era comparativamente legal e obediente, 

ele era muito útil. 

 “Sim”. 

 “Nós estamos enfrentando uma batalha muito importante. Abençoe Wah-il, Wah-thul, Wah-

sam, Wah-oh, Wah-yook, Wah-chill, Geumini e Bingryong. 

 “Sim, compreendo”. 

 Weed chamou os nomes de cada uma das criaturas esculturais. 

 Esta consideração meticulosa! 

 Porém, na verdade, eles ficam de mau humor facilmente em razão deles serem formas de 

vida cheias de inveja e egoísmo. 

 ‘Apenas para o bem eu fiz esse tipo de coisa’. 

 Weed não poderia fazer qualquer coisa além de suspirar sempre que ele olhava para suas 

esculturas. 

 Inteligência inferior e baixa! 

 Ganância através da comida! 

 Ganância através do dinheiro e itens! 

 Eles eram servos, os quais ele nunca poderia confiar. 

 Porém, as esculturas não poderiam fazer qualquer coisa a respeito disso. Como diz o 

provérbio: os filhos puxam aos pais, seus níveis eram comparativamente altos graças ao alto status 

de arte de Weed, mas o status de inteligência e sabedoria de Weed era, pateticamente, baixo. 

 Devido a isso, apenas os simples e idiotas viriam. 

 Alveron lançou uma magia sagrada. 

 “Enfraqueça o poder obscuro que tenta enfraquece-los. Divine Protection1. Maximize eles 

que lutam contra a escuridão maléfica. Abençoe!” 

 Uma luz branca verteu de Alveron e envolveu os Wyverns, Geumini e Bingryong. 

 Uma habilidade especial de sacerdote que aumentava a defesa e a força. 

 Ela também aumentava a resistência a vários elementos. 

 Alveron lançou outra magia sagrada neles. 

 “Ajude seu fôlego de vida a não os deixar. Hand of Life2”. 

 Habilidade que adicionava uma grande quantidade de vida! 

 Alveron tornou-se mais forte enquanto Weed não estava com ele. 

                                                           
1 NT = Proteção divina. 
2 NT = Mão da vida. 



 ‘Sim, ele é muito útil’. 

 Weed mostrou uma expressão de desapontamento. 

 Comparado com quando eles chegaram em Morata, muito tempo se passou, então ele 

tornou-se muito mais forte. 

 Porém, Alveron era seu companheiro apenas para uma missão específica. 

 Já que ele não poderia mandar nele além da conclusão da missão, era um desperdício. 

 “Mestre, eu irei atacar”. 

 Wah-il agitou suas asas. 

 Depois de conseguir várias bênçãos mágicas, ele tornou-se cheio de força e mostrou sua 

natureza perversa que aprecia batalhas. 

 Weed não parou, necessariamente, ele. 

 “Tudo bem. Apenas tenha cuidado. Geumini”. 

 “Mestre. Por que me chama? Gol gol gol”. 

 “Lute montando em Wah-il”. 

 “Está frio. Não posso descansar perto da fogueira? Gol gol gol”. 

 Geumini era feito de ouro. 

 Apenas tal como seu corpo caro de ouro, ele era muito preguiçoso. 

 Weed respondeu muito honestamente: 

 “Se você não lutar, eu irei derrete-lo”. 

 “Eu irei seguir as palavras de meu mestre. Gol gol gol”. 

 “Pegue este arco”. 

 Weed deu a ele o arco com que estava equipado. 

 Vibração! 

 Fazendo um som pouco leviano, os seis Wyverns voaram para o céu. 

 Os Wyverns habilidosos que sobreviveram lutando contra a Legião dos Mortos-Vivos. 

 Os Wyverns rodearam o céu com dignidade. 

 Assim como uma águia caçando, procurando por um momento de abertura! 

 Porém, os Wyverns rapidamente mudaram seus pensamentos. 

 “Puxa, eu irei congelar até a morte. Vamos atacar”. 

 Embora já fosse de manhã, em razão da atmosfera fria, a capacidade física dos Wyverns 

estava sendo pressionada. 

 Desta forma, os Wyverns decidiram não rodear o céu sem necessidade. 

 Com Wah-il como um líder, eles voaram no céu. 

 Após continuar desta forma, eles mergulharam diretamente em direção dos monstros no 

topo do Vale da Morte. 

 Os Wyverns atacaram enquanto mergulhavam com uma velocidade sensacional. 

 Usando duras garras de aço, eles arranhavam Ice Trolls3 ou Lamias. 

 “Mate!” 

 “Esta é nossa terra!” 

 “Lute!” 

 Ice Trolls urraram gritos de guerra e atacaram usando tridentes enquanto as Lamias usaram 

seus feitiços, tremulando suas línguas como uma cobra. 

 “Eye of Temptation4!” 

                                                           
3 NT = Trolls de Gelo. 
4 NT = Olho da Tentação. 



 Feitiço de Lamia, que enfraquecia a força de todos os homens, independentemente da raça. 

 Na parte mais baixa do vale, Weed pensou que tivesse cometido um grande erro.  

 “As Lamias têm tal habilidade?” 

 Lamias eram, geralmente, consideradas monstros raros, então não muito de suas 

habilidades eram conhecidas. 

 Apenas que o nível delas estava em volta do final dos 200, mas não havia nada a respeito 

de como elas lutavam. 

 O feitiço que as Lamias estavam usando era uma espécie de maldição, mas eles não 

poderiam ser dissipados com magia sagrada. Elas eram adversárias difíceis de enfrentar. 

 Esta era a especialidade das Lamias, que não era conhecida pelo público. 

 Porém, os Wyverns não foram nem um pouco afetados. 

 “Por que nós não somos afetados?” 

 “Que diabos”. 

 “Não poderia ser porque nós somos grandes seres?” 

 “Pode ser. Em razão de nós sermos tão extraordinários, nós não somos afetados por tal 

maldição insignificante”. 

 “Espere! Mas nós somos machos ou fêmeas?” 

 Nenhum dos Wyverns poderia responder a súbita pergunta de Wah-sam. 

 Weed então percebeu: 

 ‘Não há homens entre eles!’ 

 Quando os Wyverns foram esculpidos, Weed estava ocupado guerreando contra a Legião 

dos Mortos-Vivos. 

 Não havia muito tempo, mas ele teve que esculpir rápido sem se preocupar a respeito da 

qualidade. 

 Barriga saliente e faces angulares! 

 Em razão dele estar na corrida contra o tempo quando ele esculpia, ele não poderia fazer 

algo que determinasse o sexo deles. 

 Graças a isso, os Wyverns tinham um corpo que não podia dizer seus sexos. 

 Então, e Geumini? 

 No caso de Geumini, começando com seu rosto, ele claramente era feito parecendo como 

um macho. 

 Porém, Geumini também não foi afetado pela tentação das Lamias. 

 De alguma forma, em algum momento, Geumini estava ocupado olhando para si mesmo em 

um espelho. 

 “Esta aura brilhante. Este rosto dourado. Não haverá ninguém mais belo do que eu no 

mundo”. 

 Ele estava apaixonado por si mesmo, falando o quão bonito ele era! 

 No fim, ninguém caiu na tentação das Lamias. 

 “Poison of Eucla5!” 

 Já que o feitiço delas não funcionou, elas começaram a pulverizar veneno mortal por todo o 

lugar. 

 Algumas picadas de agulhas envenenadas.  

 Fumaça venenosa azul espalhou-se com o vento, Ice Trolls balançaram suas lanças em 

volta de tudo. 

                                                           
5 NT = Veneno de Eucla. 



 Wyverns estavam voando no céu e mergulhavam de tempos em tempos para arranhar as 

Lamias e os Ice Trolls.   

 Graças ao inacreditável efeito da benção, a capacidade física dos Wyverns expandiu-se 

extraordinariamente. 

 Eles poderiam lutar em igualdade de termos contra um ou dois Ice Trolls! 

 Porém, havia dezenas de Ice Trolls. 

 “Seus pássaros sujos! Morram!” 

 “Aquele caminho!” 

 Sempre que os Wyverns chegavam perto do chão para atacar, os Ice Trolls reuniram-se ao 

redor. 

 Quando isso acontecia, os Wyverns voavam para cima para desviar dos ataques 

concentrados. 

 “Seus pássaros covardes!” 

 “Desçam novamente. Vamos lutar!” 

 Os Ice Trolls gritaram, cheios de raiva. 

 Se eles fossem Orcs, eles teriam de descer para lutar de forma justa. 

 Porém, os Wyverns tinham uma terrível personalidade covarde. 

 “Suas formas de vida simplórias que nem sequer sabem como voar”. 

 “Por que vocês não tentam vir aqui em cima?” 

 Os Wyverns, inteligentemente, atacavam arranhando com suas presas! 

 Isso não fazia muito dano aos Ice Trolls. 

 Os Ice Trolls tinham uma imensa e especial regeneração física. 

 A maioria das cicatrizes recuperava-se com uma velocidade que podia ser vista com os 

olhos.  

 Já que eles tinham uma monstruosa velocidade de recuperação que lhes permitia que novos 

braços e pernas crescessem quando eles fossem cortados, era impossível para os Wyverns 

matarem os Ice Trolls. 

 “Eles estão indo embora!” 

 “Vamos nos apressar e mata-los!”  

 Quando os Wyverns se aproximaram do chão, os Ice Trolls correram em direção a eles sem 

nem mesmo ficarem um pouco cansados.  

 Trolls que eram muito mais altos do que os Orcs. 

 Aqueles corpos altos correram com velocidade total em caminhos gelados e escorregaram 

várias vezes. 

 Quando dezenas de Ice Trolls caem, eles se enroscavam em si mesmos, de modo que eles 

não seriam capazes de levantarem por algum tempo.  

 Nessas oportunidades, os Wyverns iriam arranhar e dar bicadas mais violentamente. 

 Embora os Ice Trolls se recuperassem rapidamente, a estamina era usada mais rápido. 

 Este, ao invés de um ataque direto, foi o principal método para enfraquecer os Ice Trolls. 

 Apenas escolhendo os Trolls que caíam no chão, Geumini atirava com grande precisão. 

 Devido ao vento causado pelo formidável voo dos Wyverns, a neve empilhada de um lado 

do vale fora esmagada. 



 Do outro lado do vale, havia Lizardmen6 liderados por LizardKing7, Ghost Soldiers8, Servant 

e Ghost Followers9, aguardando. 

 “Nós apenas temos que enfrentar um lado de cada vez”. 

 Weed enviou os Wyverns propositalmente para onde os Ice Trolls e as Lamias estavam. 

 Era impossível de lutar contra um enxame de monstros no topo do vale. 

 Porém, graças ao fator geográfico do Vale da Morte, eles não tiveram que encará-los ao 

mesmo tempo. 

 Eles apenas tinham que encarar os inimigos de um lado do vale. 

 Em outras palavras, dividir e conquistar! 

 “Mestre, nós não podemos vencer por nós mesmos”. 

 Em seguida, Wah-il estava pedindo por ajuda. 

 Como os Wyverns podem voar, eles raramente entravam em uma situação perigosa. 

 Em razão de suas asas serem excelentes, eles poderiam voar para longe a qualquer 

momento! 

 Porém, devido aos inúmeros monstros no solo, enfrentar ataques críticos era impossível. 

 Contra cinco ou seis Trolls toda vez que eles mergulhavam, apenas poucos Wyverns tiveram 

problemas apenas tentando afastá-los. 

 “Bingryong, é sua hora de brilhar”. 

 “Certamente, Mestre”. 

 Finalmente, conforme as ordens de Weed, Bingryong, que estava esperando, abriu suas 

asas totalmente e voou. 

 “Kurararara!” 

 Com o impressionante Dragão Nobre, Ice Trolls e Lamias tornaram-se enfraquecidos. 

 Bingryong ribombante10 voou e pisoteou sobre os Ice Trolls. 

 Pudeudeuk! 

 Seu peso era uma habilidade de ataque por si próprio. Bingryong achatou os Trolls por, 

simplesmente, pisar neles! 

 Sempre que Bingryong moveu suas asas e chutou, Ice Trolls e Lamias desapareciam. 

 Embora ele fosse repreendido como inútil e fraco, isso apenas estava acontecendo em razão 

dele ser muito pesado!  

 Contra inimigos leves, ele tinha grande potencial. 

 Quando Bingryong movia suas asas ou pernas, Ice Trolls caíram sem qualquer chance. 

 “Kurararara!” 

 Quando ele rugia de tempos em tempos, o som agitava tudo em volta. 

 Bingryong, cuja força aumentou com as bênçãos de Alveron, estava no meio de uma série 

de sucesso. 

 “Mate-o”. 

 “Destrua essa massa de gelo!” 

 Ice Trolls incumbiam. 

 Embora houvesse muitos que escorregavam e caíam ficando enroscados em si mesmos, 

mais do que cinco deles estavam grudados no Bingryong balançando suas lanças e machados. 

                                                           
6 NT = Homem Lagarto. 
7 NT = Rei Lagarto. 
8 NT = Soldados Fantasmas. 
9 NT = Servos e Fantamas Seguidores. 
10 NT = que ribomba, que produz estrondo. 



 E, a partir do fundo do Vale da Morte, um número incontável de Ice Trolls apareceu.  

 O número era maior do que 100! 

 Mais Ice Trolls do que eles estavam enfrentando apareceu. 

 Havia uma razão por trás do porquê deste lugar ser chamado de Vale da Morte.  

 Em seguida, Bingryong esticou suas asas e voou. 

 Então ele respirou profundamente. 

 “Huuuup!” 

 A atmosfera foi sugada para dentro das enormes narinas de Bingryong. 

 Sua barriga normalmente protuberante tornou-se inda mais inchada. 

 Em seguida, o corpo feito de gelo tornou-se mais e mais branco. 

 Então, a boca de Bingryong tornou-se bem aberta. 

 “Puwaaaaaa!” 

 Ice Breath11!  

 Ele usou sua habilidade final que apenas poderia ser usada uma vez ao dia. 

 Os Ice Trolls que estavam correndo para atacar, congelaram no lugar. 

 Eles estavam congelados, presos no chão. 

 “Corra”. 

 “Fujam!” 

 Ice Trolls e Lamias tornaram-se confusos. 

 Monstros que foram diretamente atingidos pelo sopro de Bingryong estavam à beira da morte 

e aqueles que estavam ao redor do local do ataque principal foram parcialmente congelados e 

tornaram-se muito lentos. 

 A aura intensa espalhada pelo digno Dragão. 

 Infelizmente, era uma habilidade que poderia ser usada apenas uma vez ao dia. 

 Enquanto ela congelou um considerável número de monstros, ainda mais Ice Trolls 

apareceram. Bingryong estava ocupado tentando se defender. 

 “Bingryong, derrube-os para baixo”. 

 Finalmente Weed deu uma ordem. 

 Havia mais do que diversos monstros amontoados no Vale da Morte, ele não poderia apenas 

deixá-los aparecer infinitamente para o Bingryong ou para os Wyverns. 

 “Mestre, eu irei executar sua ordem”. 

 Conforme Bingryong surrava na beira do topo do Vale, Ice Trolls foram empurrados para 

longe e rolavam para baixo do Vale. 

 “Gueheak!” 

 Os Ice Trolls que caíram da colina estavam sendo mantidos afastados por Weed e Seoyoon. 

 “Ahchoo!” 

 Weed assumiu a liderança, mesmo quando ele mal poderia suportar devido ao resfriado. 

 “Puxa, isto está me matando”. 

 Seu corpo estava quente pela febre. 

 Realmente, o Vale da Morte estava muito frio. Não apenas em razão dos monstros, a 

temperatura era, basicamente, muito baixa. 

 Um vento frio, que poderia até mesmo congelar qualquer ser vivo, soprava. 

 O vento que vinha do centro do Vale piorou o resfriado de Weed e Alveron a cada segundo 

que soprava. 

                                                           
11 NT = Sopro de Gelo. 



 Resistindo as pernas trêmulas, Weed desembainhou sua espada. 

 “Eu apenas posso tentar o meu melhor. Moonlight Sculpting Blade12”. 

 A habilidade de espada com uma luz sagrada fluindo ao redor. 

 Sempre que Weed balançava sua espada, a trajetória da luz permanecia por um longo 

tempo. 

 Ao contrário de matar diretamente ou de apunhalar um inimigo, como normalmente ocorria, 

é uma habilidade que sincroniza corpo e espada para flutuar livremente! 

 A habilidade de Weed com a espada, treinada por um longo tempo, perdurava e aparecia 

como uma luz. 

 Trepidação! 

 Sempre que a força de seus pés ou mãos esvaecia, Ice Trolls se aproximavam 

perigosamente. 

 Ice Trolls feridos. 

 Segurando lanças e machados ao alto, junto com batidas altas e barulhentas em seus peitos, 

eles vieram. 

 “Kyao!” 

 Os Ice Trolls respiravam pesadamente e balançavam seus machados. 

 ‘Isso é perigoso’. 

 Weed se abaixou e desviou dos machados. 

 Então, ainda abaixado, ele rolou para frente, passando depois de destruir os joelhos deles. 

 Ele não costumava usar tal método, mas ele estava em um aperto. 

 Mais de dez Ice Trolls caíram da colina. 

 Embora a estamina deles tivesse diminuído consideravelmente, isso não significava que eles 

não atacariam também!  

 Eles tinham nível mais alto do que Weed também, então ele tinha que tomar cuidado. 

 “Kurrr. Bastardo covarde”. 

 “kurr. Você irá morrer por nossas mãos”. 

 Os Ice Trolls respiraram rapidamente cheios de raiva. 

 Sempre que eles expiravam, fumaça branca saía para fora. 

 ‘Muitos’. 

 Os olhos de Weed se fecharam. 

 Quando o perigo se aproximava, ele poderia julgar a situação racionalmente com uma vista 

panorâmica. 

 Se o seu corpo estivesse em seu estado normal, ele seria capaz de conseguir, mas em seu 

estado atual com um resfriado, sua força, agilidade e vida, estavam todas muito enfraquecidas. 

 Desde que sua maestria em combate também estava baixa, era o mesmo que dizer que 

todos os seus pontos fortes tinham ido embora. 

 “Ainda não posso desistir. Eu não posso recuar agora”. 

 Weed segurou sua espada. 

 Se ele não pudesse finalizá-los rapidamente, ele poderia arrastar a luta, embora fosse um 

pouco arriscado. 

 Mesmo se ele sofresse um pouco de dano, ele teria que esperar por uma abertura e lidar 

com eles um por um. 

 “Já que eu não posso deixar Alveron morrer”. 

                                                           
12 NT = Lâmina de Esculpir o Luar. 



 Atrás de Weed, estava o lento Alveron.  

 Então, ele tinha que manter seu território não importava o que. 

 Phusuk! 

 Em seguida, uma luz brilhou entre o grupo de Ice Trolls. 

 Seoyoon tomou conta dos monstros que iam em direção a ela e ajudou Weed. 

 A formação de Ice Trolls que estava cercando Weed desmoronou. 

 “Kurrrr!” 

 “É a humana fêmea que matou nossos amigos”. 

 “Matem a mulher”. 

 Enquanto os Ice Trolls atacavam Seoyoon, Weed poderia descansar por um breve momento. 

 ‘A verdadeira batalha começa agora’. 

 Embora a condição de Weed não fosse normal, ele continuou a participar na batalha. 

 Linhas de luz penetrantes e delicadas sobrepunham-se e criam uma beleza ameaçadora. 

 O lado ofensivo do Moonlight Sculpting13!. 

 Como nas classes originalmente artísticas, a habilidade com a espada também era linda. 

 Comparado a ela, Seoyoon usou ataques muito mais simples.  

 Ela desviava dos ataques dos monstros refinadamente com movimentos que pareciam uma 

dança.  

 Então quando ela vê uma abertura ela corta imediatamente o oponente. 

 Se ele não morrer em razão de sua monstruosa taxa de recuperação, ela atingia o pescoço 

novamente. 

 Era um método cruel, mas na verdade, era muito mais gentil se comparado com o do Weed. 

 Ele ficou confiante quando uma boa quantidade de Ice Trolls foi morta. 

 Weed disse para os Ice Trolls: 

 “Tentem me atingir”. 

 “Kuaaaa!” 

 Ice Trolls furiosos atacaram Weed. 

 Sempre que eles faziam, Weed fechava seus olhos. 

 

Maestria da habilidade Closed Eyes14 aumentou. 

 

Resistência aumentou por 1. 

 

 Weed estava usando os golpes dos Ice Trolls para aumentar suas habilidades! 

 Quando sua vida se tornava mínima, ele finalmente iria caçar os Ice Trolls. 

 Então, quando ele matava um, ele mantinha um copo esculpido em madeira perto do corpo. 

 “Este sangue precioso! Sangue... continue a sair”. 

 O sangue dos Ice Trolls era um material importante necessário para fazer poções de cura. 

 Comparado a dinheiro, uma garrafa seria quase igual a 1 moeda de ouro. Era um item raro. 

 Um item raro procurado por muitos e vendido por poucos. 

                                                           
13 NT = Esculpir do Luar. 
14 NT = Olhos Fechados. 



 Uma garrafa de tal ingrediente valioso para poções poderia ser conseguida aqui, onde ele 

caçou 3-4 Trolls. 

 Um item colocado no lugar mais alto da lista de itens procurados da Dark Gamers: Sangue 

de Ice Troll. 

 Sangue, o qual foi colhido até mesmo a última gota para ser vendido. Este era o método de 

caça de Weed. 

 

*** 

 

 Para ganhar dinheiro, Yurin15 estava fazendo missões pequenas. 

 “Se você limpar estes pratos em uma hora, eu irei lhe dar mais 3 moedas de cobre”. 

 Yurin estava trabalhando em um restaurante. Pratos usados e sujos estavam empilhados 

como uma montanha. 

 Eles tinham sobras repugnantes de comidas grudadas neles e elas cheiravam muito mal. Ao 

ponto em que ninguém se atreveria a limpá-los. 

 “Bem, eu terei que tentar”. 

 Yurin esfregou muito forte os pratos.  

 Limpos, ao ponto de que eles iriam brilhar. 

 ‘Vamos conseguir dinheiro. Para comprar livros de habilidade no futuro, eu irei guardar pouco 

a pouco’. 

 Yurin queria tomar o melhor e mais honesto caminho. 

 Seu objetivo era tornar-se uma grande maga que poderia matar dezenas de milhares de 

monstros com um controle de magias agrupadas.  

 Cobrindo um campo aberto com chamas e causando inundações para varrer os inimigos. 

 Era como uma história encantada, mas ainda era possível. 

 No começo de Royal Road, havia um mago que lutou contra dezenas de milhares de um 

exército de monstros em um comercial da Unicorn Inc16. 

 Devido a isso, havia muitos jogadores que escolheram ser magos.  

 Eles tinham capacidade física mais fraca do que os guerreiros. 

 Eles não tinham vida elevada, o que permitiria a sobrevivência deles mesmo após várias 

pancadas. 

 Mesmo quando os monstros vêm, eles estarão ocupados fugindo e se, afortunadamente, 

ficarem presos em armadilhas, irão morrer a partir delas.  

 Pelo contrário, eles são mais fracos do que na realidade, de modo que eles sequer são 

capazes de carregar uma mochila com itens suficientes dentro. 

 Uma profissão que veste um robe de couro fino e anda por toda parte com uma vara e não 

pode, sequer, vestir armaduras legais como os guerreiros! 

 Apesar de tudo isso, eram os magos que tinham ataque mágico infinito e o mais alto poder 

de ataque. 

Ding! 

 

- Fama aumentou por 1 devido a limpar os pratos completamente. 

                                                           
15 NT = Nome do personagem da irmã do Weed. 
16 NT = Empresa desenvolvedora de Royal Road. 



- Em razão de você ter finalizado uma tarefa, agora você é mais conhecida na aldeia 

como uma pessoa que é boa em lavar pratos. 

 

 O dono do restaurante veio. 

 “Obrigado pelo seu trabalho duro, eu lhe darei 3 moedas de cobre a mais, como prometido”. 

 “Phew. Obrigada”. 

 Yurin sorriu e pegou o dinheiro. 

 Depois disso, ela poderia conseguir mais empregos facilmente. 

 “Eu ouvi dizer que você dá importância à higiene. Os itens em nossa loja estão enterrados 

debaixo de um monte de areia. Você poderia limpá-los para mim? Eu gostaria que você terminasse 

dentro de cinco horas”. 

 Eu irei lhe dar 30 moedas de cobre por hora”. 

 “Sim. Apenas confie em mim”. 

 Yurin moveu seu local de trabalho para a loja de itens. 

 Era um trabalho para limpar os itens que as pessoas, geralmente, não procuravam.  

 Conforme Yurin limpava o lugar, ela estudava vários itens, sobre os quais ela não conhecia 

a respeito. 

 Ela poderia apenas limpar a areia que ela conseguia ver. 

 Porém, Yurin limpou cada item muito cuidadosamente. 

 Ela limpou os itens durante a noite, mudando o pano seco dezenas de vezes. 

Ding! 

 

Você limpou completamente os itens da loja.  

Fama aumentou por 2. 

 

 O dono da loja de itens olhou para os itens brilhando e tornou-se radiante. 

 “Você é a primeira pessoa que tomou conta do trabalho tão cuidadosamente... Eu irei, 

especialmente, lhe dar 20% a mais”. 

 “Obrigada”. 

 “Ah, devo apresentar-lhe um emprego? Vê aquela loja de armaduras ali? Embora ela esteja 

indo bem, parece haver itens que realmente não vendem. Quem sabe se alguém irá compra-los se 

eles estiverem limpos e em exibição. Eu ouvi que o proprietário estava procurando alguém para 

contratar, então tente o lugar. Se você falar para ele que eu lhe apresentei, ele não lhe rejeitará”. 

 “Sim, obrigada”. 

 Yurin alegremente se despediu e foi para a loja de armaduras. 

 De qualquer modo, nada era muito diferente lá. 

 Era, novamente, sobre limpar velhas armaduras. 

 Agora, ela tornou-se uma mestra na limpeza. 

 “Elas são armaduras e escudos que protegem nossas vidas, então seja extremamente 

obstinada”.  

 “Sim, eu serei”. 

 “Eu realmente não confio em você, mas já que foi apresentada por um bom amigo meu, eu 

irei confiar a você este trabalho. Cuidado para não deixar os metais molhados. Eu irei pagar a você 



50 moedas de cobre por hora. Comparado ao trabalho que você tem que fazer não é pouco, correto? 

Desde que há muitos a vender, se você terminar em um dia, eu irei dar a você algum bônus. Já que 

o trabalho que você tem para fazer é limitado, trabalhe duro”. 

 O proprietário da loja de armaduras era uma pessoa enorme com um bigode e uma 

personalidade meticulosa. 

 Yurin trabalhou lá com sucesso também. 

 Ela limpou as armaduras na medida em que nem mesmo um grão de poeira seria deixado. 

 Rhodium tinha muitos mendigos. 

 Aqueles que tentavam viver com facilidade, obtendo um pouco dos turistas que vinham olhar 

as esplêndidas obras de arte e paisagem! 

 Não era uma escolha tão ruim. 

 Já que Rhodium tornou-se uma cidade turística, pode-se esperar um tratamento generoso. 

 Embora a arte seja reconhecida como um trabalho de fome, pode-se ganhar tanto quanto 

fazendo uma tarefa, mesmo quando se torna um mendigo. 

 Porém, pode-se ganhar apenas uma quantidade fixa de dinheiro. 

 Conseguir empregos cada vez maiores, conforme ela progredia, Yurin trabalhou em 

qualquer lugar fazendo qualquer coisa que podia para ganhar dinheiro. 

 ‘Depois de comprar um livro de feitiços, eu deveria comprar um anel que aumenta o ataque 

mágico. Eu adoraria ter um robe também, mas isso será difícil de comprar’. 

 Para tornar-se um mago, muito dinheiro era necessário. 

 Então, Yurin trabalhou como uma louca. 

 Ela tentou se livrar de qualquer coisa para trabalhar visando juntar dinheiro. 

 Se ela se tornasse uma balconista de loja, ela poderia ganhar dinheiro mais facilmente, mas 

este tipo de trabalho não paga muito. 

 Assim, sonhando em se tornar uma grande maga, ela pulou em uma estrada dura de 

trabalho. 

 Então, um dia ela aumentou a afetuosidade com a maioria dos proprietários de lojas e 

aumentou a sua fama. 

 Quando ela estava lavando pratos, o dono do restaurante chamou ela: 

 “Yurin, eu tenho um favor para lhe pedir...” 

 Yurin respondeu conforme ela sorria: 

 “Sim. Peça-me por qualquer coisa. Há mais para lavar?” 

 “Não, não é isso. Quando você for próximo daquele rio, um velho homem sairá sozinho todas 

as noites quando a luar surgir. Eu peguei emprestado algo do velho. Você pode devolvê-lo para 

mim?” 

 O dono do restaurante mostrou para ela um livro. 

 “O que é isto?” 

 “É sobre as imagens mais recentes e desenhos que são populares no reino”. 

 “Eu peguei emprestado há muitos dias atrás, mas eu apenas não posso devolver em razão 

da quantidade de trabalho no restaurante. Eu espero que você possa devolvê-lo por mim”. 

Ding! 

 

Pedido do Cozinheiro Balon: 

Balon é um cozinheiro muito orgulhoso. Ele é famoso por não fazer comida para 

qualquer um. 



Vá para o Rio Hesny e devolva o livro para a pessoa que Balon falou a respeito. 

Dificuldade: E 

Recompensa: 30 moedas de cobre. 

Requisitos da Missão: 

Uma pessoa que Balon confia. 
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