Volume 9
CAPÍTULO 5 - Dentro da Caverna
Enquanto dentro de uma pequena e mofada caverna, o corpo de Weed estava ficando mais
quente devido a febre.
O seu já grave resfriado tornou-se ainda pior.

- Você está fatigado.
Capacidade física está reduzida em 62%.
Você não pode usar habilidades de batalha.
Devido a diminuição de vida e estamina, você não pode se mover.
Você pode sentir tonturas.
Se não for tratado apropriadamente, você pode morrer.

A Província do Norte era muito mais fria do que o Continente Central. Quatro dos sete dias
da semana nevava e um vento forte e gelado soprava. O Vale da Morte era ainda mais frio, então
a estamina dele caiu a níveis muito baixos conforme ele se obrigava a viajar e a batalhar.
A missão do Vale da Morte exigia que o participante não apenas lutasse contra monstros
fortes, mas também contra as dificuldades climáticas. Era difícil resistir até mesmo em uma condição
física normal, mas desde que ele tinha esse resfriado, sua situação tornou-se ainda pior.
O frio tinha piorado conforme ele progredia e, agora, ele não poderia nem mesmo se mover
mais.
Sua testa e costas já estavam molhadas com suor. Ele não poderia nem mesmo controlar
seu corpo apropriadamente, que estava tremendo.
“Eu irei morrer assim novamente”.
Weed queria gritar.
Não é como se ele estivesse lutando contra monstros mortais, ainda assim ele estava
prestes a morrer por um mero resfriado!
Normalmente, ele iria pelo menos ser capaz de recuperar sua vida com a magia sagrada de
Alveron. Se ele recuperasse sua vida, haveria uma maior chance de se livrar do resfriado.
Porém, até mesmo isso era impossível agora.
“Cough. Cough1”
Alveron estava se encolhendo em um canto, tossindo.
Assim como Weed, ele pegou um terrível resfriado e estava à beira da morte.
Mesmo quando você é um candidato a papa, um resfriado não pouparia você.
‘Eu realmente irei morrer agora’.
Devido a estamina e vida estarem reduzidas, ele não poderia nem mesmo levantar um dedo.
Ao redor deles havia apenas gelo e neve.
Eles, de alguma forma, acharam uma caverna próxima ao Vale da Morte e a adentraram,
mas ela não ajudou muito a proteger da friagem.
Se eles têm um resfriado terrível em tal lugar, eles não tinham outra saída senão morrer.
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Já que seu corpo doente permaneceria e congelaria à distância, mesmo se ele
desconectasse não faria diferença. Parecia que ele não poderia evitar a morte.
‘Eu fui descuidado’.
Embora ele estivesse cheio de arrependimentos, não era algo que ele poderia desfazer.
Ele usou todas as ervas que teriam sido úteis contra enfermidades quando ele cozinhou a
sopa na Aldeia Morata
‘Agora eu, realmente, não posso fazer nada’.
Weed fechou seus olhos silenciosamente.
O solo rochoso parecia tão frio quanto uma chapa de gelo e o ar gelado vinha de todo os
lugares. Nestas circunstâncias, um resfriado somente poderia tornar-se pior.
Suas mãos e pés já estavam ficando dormentes. A morte se aproximava.
‘Apenas por que eu tenho que ficar doente .... tão patético’.
Com seus olhos fechados, ele reviveu seu passado.
Desde que ele era mais novo ele pegou qualquer emprego por causa do dinheiro. Para
ajudar sua avó, que estava trabalhando no mercado de rua mesmo em uma idade tão elevada, ele
trabalharia em qualquer lugar enquanto eles aceitassem empregados com idades baixas, quando
ele deveria estar brincando com amigos de sua idade.
Já que isso era ilegal, as condições de trabalho eram as piores possíveis e ele nunca era
pago em dia.
Contudo, em razão dele ter trabalhado durante as férias sem dormir, ele pôde ganhar um
pouco de dinheiro.
Porém, agora ele tinha um tipo de trabalho que ele nunca fez antes e, por se esforçar muito,
seu corpo não pôde aguentar.
“Seu fracote! Você está fingindo por que você não quer trabalhar?”
“Se você irá trabalhar desta forma, então desista agora mesmo!”
O chefe, que não tinha lhe pago o valor de suas três semanas de trabalho, gritou para ele.
Mesmo quando ele estava todo suado em razão da febre e com olheiras negras formadas
ao redor de seus olhos, o chefe nunca admitiu que Lee Hyun estava doente.
Naquela época ele não podia comer muito, então sua estamina não era das melhores, e por
esta razão ele sempre era repreendido.
Outros empregados também o repreendiam sempre que ele fazia algo errado, quer fosse
algo grande ou pequeno.
“Um inútil”.
“Por que nós deveríamos usar alguém tão acéfalo quanto ele?”
“É melhor não o ter aqui de qualquer modo. Você apenas causa problemas”.
“Seu lixo! Por sua causa nós temos ainda mais trabalho agora”.
“Apenas vá roubar ou fazer algo ao invés de trabalhar aqui”.
Ele suportou esses incontáveis comentários ríspidos.
Naquele dia, ele queria levantar e trabalhar se possível, mas seu corpo apenas não se movia.
Porém, ninguém se preocupava com ele, muito menos lhe disseram para ir ao hospital.
Quando ele era jovem, ele se enrolava e chorava num canto onde ninguém estava. Era muito
doloroso.
Depois daquele dia, ele passou a odiar ficar doente.
Para alguém como ele, que tinha que sustentar sua irmã, ficar doente era um luxo
impensável. Porém, ele não poderia ajudar, mas apenas sentir-se triste e patético quando a moléstia
vinha.
“Droga”.

Weed sentiu seus olhos umedecerem.
‘Eu sou tão fraco quanto a quantidade de lágrimas que eu deixar escapar. Eu nunca irei
chorar’.
Ele trincou seus dentes e aguentou. Desta vez, a dor não ficaria por muito mais tempo.
Seu corpo estava todo fraco e seu status de vida ainda estava diminuindo.
Ele estava vivo até agora graças a sua monstruosa quantidade de resistência, mas em breve
ele iria morrer.
Ele apenas tinha que esperar um pouco para que a enfermidade morresse, então, ele
também iria morrer completamente.
Apenas isso, a morte não era o fim.
Imediatamente, uma habilidade especial ativaria na qualidade de um Blood Necromancer2.

Renascimento como um Morto-Vivo.

De acordo com seu nível e maestria de habilidades, ele iria reviver como um soldado mortovivo, que governa sobre a magia negra e sobre o poder da morte.
Quando ele morrer, ao menos o seu resfriado desaparecerá.
‘Eu apenas terei que subir de nível e recuperar as maestrias como um maluco por um tempo’.
Com seus olhos fechados, ele esperou pela morte.
Sem caçar ou usar suas habilidades de esculpir, essa era a primeira vez que ele apenas
deitou-se e descansou completamente. Quando ele lutava ou descansava para recupera vida e
estamina, ele sempre estava fazendo uma escultura. A razão para o rápido crescimento de Weed
era devido a ele ser tão focado e esforçado.
Porém, ainda que o tempo passasse, ele não morria.
‘O que está acontecendo?’
Weed abriu parcialmente seus olhos.
Todo o seu corpo doía e abrir seus olhos causava tontura, mas ele queria checar a situação.
E agora ele pode ver a razão!
Seoyoon!
Ela desapareceu para algum lugar e trouxe uma montanha de lenha.
‘Isso não foi fácil...’
Ao redor daqui, não havia muita madeira que poderia ser usada para acender o fogo.
Para conseguir lenha para o fogo, ela teria que passar por nevascas e ter andado até muito
longe.
Seoyoon empilhou as madeiras e acendeu o fogo.
Conforme o ar ao redor tornou-se mais quente, Weed podia sentir um pouco de calor
penetrando em seu corpo.
Seoyoon tirou uma pequena lata de ferro.
Ela tinha se tornado negra por ser utilizada tão frequentemente para cozinhar em um fogo
aberto.
Ela era vendida por 4 moedas de cobre em uma loja geral, mas também era derrubada
quando se caçava raposas ao redor do castelo. Era algo que nem mesmo os iniciantes usavam.
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Seoyoon olhou em direção a Weed como se ela estivesse envergonhada por ter tirado a lata
de ferro de iniciantes.
Weed fechou seus olhos novamente.
Foi devido a sua tontura, que se tornou pior à medida que a temperatura de seu corpo
aumentou.
‘Sede’.
Weed tinha muita sede e dor. A sede era devido à repentina queima de calor das chamas.
Porém, pouco tempo depois, algo tocou seus lábios.
‘O que é isso?’
Uma fragrância desconhecida vinha daquilo.
Weed abriu a sua boca.
Então, alguma coisa pingou, pouco a pouco, para dentro de sua boca.
Era mingau.
Usando as habilidades culinárias que ela tinha, Seoyoon tinha feito mingau e estava
alimentando Weed. O problema era que o mingau estava extremamente salgado e picante!
‘Pare de me alimentar com essa coisa’
Weed gritou dentro de sua cabeça.
Ela estava alimentando-o com o pior mingau possível e ele, nem mesmo, tinha o sabor
correto! Além disso, o mingau cheirava a peixe.
Weed podia adivinhar o que ela usou para fazê-lo.
‘Ela colocou Smelt3 nele’.
Seoyoon colocou arroz que ela tinha para emergências dentro da água juntamente com o
Smelt para fazer o mingau.
O mingau foi feito como se ela tivesse tentado fritar o Smelt, mas devido a ela não ter limpo
o Smelt apropriadamente, o cheiro de peixe permanecia fortemente.
O arroz não foi totalmente cozido também e o sabor era horrível.
Seoyoon estava, violentamente, alimentando Weed com um mingau ruim como este!
“Urgh!’’
Mesmo quando Weed fechava sua boca, Seoyoon abria com força e derramava o mingau
dentro.
Se ele tivesse força para falar, ele a deteria.
Porém, a força de Weed ficou, literalmente, estática quando ele estava à beira da morte,
então ele não podia nem mesmo falar uma palavra.
Depois de comer pouco a pouco, sua fome desapareceu.
Era uma tortura comer, mas sua fome e sede estavam saciadas.
Porém, Seoyoon não parou e continuou a alimentá-lo.
Então, Weed percebeu:
‘Sua assassina!’
Todo esse tempo, ouvindo-o obedientemente e agindo de maneira amigável deve ter sido
uma atuação.
‘Ela estava esperando por uma oportunidade! Ela estava planejando me torturar desta forma
enquanto eu não tivesse forças para resistir’.
Weed pensou.
Ele não podia fazer nada, mas lamentou a situação.
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Em sua situação indefesa como esta, ele teria que aguentar a tirania de Seoyoon.
Ela continuou alimentando-o com o mingau, colherada após colherada!
Um grande perigo se aproximava de Weed.
‘Deixe-me apenas morrer. Eu apenas tenho que morrer. Então, tudo acabará’.
Weed desejou poder morrer agora. Ele odiava ficar sofrendo de febre e tontura. Se ele
revivesse como um morto-vivo, seu nível ou maestria de habilidade iriam cair, mas pelo menos ele
poderia ficar mais confortável.
Porém, mesmo se ele quisesse morrer, ele não poderia.
‘Alguém, por favor me mate’.
As bochechas de Weed estavam preenchidas com comida.
Seoyoon o alimentou com 150 colheradas de mingau. Era o equivalente a quatro tigelas
cheias.
Ela o alimentou não apenas para satisfazê-lo, mas ao ponto de que ele explodiria por ter
comido excessivamente.
Depois de comer o suficiente, qualquer um não iria comer mais, mas ela o alimentou
violentamente, mais e mais. Ninguém entenderia que tipo de pesadelo era aquele.
Passo. Passo. Passo.
Ele ouviu Seoyoon andando em direção a Alveron.
Em razão do calor, ele sentiu-se tonto, mas ele podia ouvir os sons muito claramente.
Já que era o som do demônio que o estava torturando, ele simplesmente não poderia deixar
de ouvi-lo.
Weed orou:
‘Amen. Alveron, você também sofrerá um pouco’.
Mesmo neste tipo de situação, o infortúnio de outrem era a alegria de Weed,
Abrindo seus olhos um pouco, ele assistiu Seoyoon alimentar Alveron com o mingau que ela
fez.
Ela cuidadosamente alimentou Alveron.
Weed estremeceu.
‘Realmente cruel. Ela é um demônio disfarçado de humano’.
Do esforço para não derramar uma gota e alimentar com tudo, Weed viu a pura maldade.
A maneira que Seoyoon movia sua mão relembrou Weed do caminho cauteloso ao se
manusear veneno.
Porém, não demorou muito para alimentar Alveron.
Ela esfriou o mingau assoprando-o quando ela alimentou Weed, mas ela apenas alimentou
Alveron.
E não havia muito sobrando também. Weed foi alimentado a força com quase dois terços da
lata, então Alveron não tinha muito o que comer.
Weed pensou:
‘Então eu era o alvo principal dela. Ela queria me torturar mais’.
Embora ele tivesse comido um pouco mingau, ele ainda não tinha forças sobrando. Sua
febre e tontura tornaram-se pior. Era pior do que uma gripe. O resfriado lhe tirou a capacidade de
se mover.
Se ele tivesse caído em um lugar que estivesse cheio de monstros, ele teria morrido logo
em seguida, mas em razão dele ter caído após mover-se para dentro da caverna ele não morreu
tão rapidamente.

Ele recuperou um pouco de vida porque ele comeu um pouco de comida, mas como que
para provar. o frio amaldiçoado queria ser teimoso, então ele apenas se tornou pior.
Devido a piora da sua condição, Weed fechou seus olhos, incapaz de aguentar mais.
‘Sim, não há mais nada depressivo do que ficar doente’.
Quando ele fechou seus olhos e descansou, o sono o venceu.
O pensamento de que ele morreria o fez sentir-se confortável.
Já que ele não poderia fazer qualquer coisa de qualquer maneira, ele relaxou e adormeceu.
Se ele quisesse, ele poderia dormir em Royal Road.
Havia muitas pessoas que dormiam em lugares com grandes paisagens, escutando os
passarinhos piarem.
A realidade virtual tinha muitos usos, mas era a primeira vez que Weed adormeceu.
Já que ele sempre tinha algo para fazer, ele pensou que dormir era desperdício, mas é por
isso que ele teve um sonho tão adorável. Um sonho, do qual ninguém iria querer acordar.
Alguém cuidava da doença de Weed.
Ela derreteu neve e fez água e colocou um pano embebido em sua testa.
Quando Weed acordava de tempos em tempos em razão de sua febre, ele podia sentir o
cuidado de alguém.
Apesar de ter quase chegar ao fim de sua vida, ele não morreu. Alguém cuidou dele como
uma mãe cuida de sua cria.
Esse alguém era a mais linda, mas também a mais demoníaca mulher. Seoyoon estava
cuidando de Weed.
***
Quando Yurin escutou o pedido de Balon, ela sentiu-se feliz.
‘Então, esta é a missão verdadeira!’
Depois de construir o relacionamento, ela conseguiu uma missão.
Embora a recompensa não fosse muito, Yurin ficou excitada com o pensamento de sua
primeira missão.
“Eu irei devolver este livro para você”.

Você aceitou a missão.

Carregando o livro, ela andou em direção ao rio.
As luzes tornaram-se brilhantes.
As ruas estavam decoradas com pinturas e esculturas.
De uma distância, um Bardo pôde ser ouvido cantando.
A noite fantástica em Rhodium. Cada um dos artistas estava exibindo seus talentos
individuais.
O centro do rio de Rhodium estava extremamente limpo.
Muitas pessoas, especialmente amantes, estavam andando em volta à noite.
‘Pessoa Idosa’.
Pessoas idosas foram, inesperadamente, fáceis de achar, pois havia muitos idosos tendo
uma conversa ao longo do rio.

‘Balon disse que ele era alguém que parecia estar sozinho’.
Yurin achou uma pessoa idosa sozinha. Porém, ainda havia muitas pessoas idosas.
Havia apenas um idoso que era proprietário do livro!
Se ela o desse a uma pessoa errada, ela iria falhar na missão.
Procurando cuidadosamente, Yurin notou uma pessoa. Era um homem que assistia o fluxo
sem fim do rio. Solidão e tristeza sem limites eram refletidas no rosto sofrido do velho homem.
‘Aquela pessoa parece ser a correta’.
Yurin andou até o velho e disse:
“Hello, você por acaso conhece Balon?”
O homem respondeu sem olhar para ela.
“Balon? Eu não conheço tal pessoa”.
Por alguma razão, a voz do homem hesitou.
‘Este não é o homem correto?’
Contudo, Yurin persistiu porque ao contrário dos outros idosos, o homem tinha uma
atmosfera pesada ao redor dele.
“O restaurante do Balon, a minutos de distância daqui, que é visitado por muitos viajantes.
Você está certo de que não o conhece?”
“Oh, aquele amigo. Eu o conheço como chef4”.
“Balou me pediu para devolver este livro por ele”.
“Oh, esse é meu livro. Ele emprestou esse livro e agora retornou a mim”.
Yurin segurou o livro com as duas mãos e, gentilmente, o entregou.
“Muito obrigado por devolver o livro. Eu espero que Balon fique bem”.
Ttiring!

Você completou o pedido do Chef Balon. O velho homem recebeu o livro.
Por favor, veja Balon para receber a compensação.
Recompensa da Missão:
Retorne ao restaurante de Balon e receba as recompensas.

Em razão de que era um simples pedido, ela não recebeu qualquer experiência ou
reputação. A recompensa era uma refeição grátis no restaurante.
Yurin sentou-se ao lado do idoso após terminar a missão.
‘Ele parece desolado’.
A tristeza do velho homem era sentar-se sozinho no rio.
Ela se perguntou por que o velho homem estava olhando fixamente e sem expressão para
o rio.
Yurin perguntou cautelosamente:
“Para o que você está olhando fixamente?”
“Jovem dama, tem sido um longo tempo desde que alguém se mostrou interessado nisto.
No passado, pessoas não acreditavam em minha história, mas você trouxe meu livro, então eu irei
contar para você. O que você vê lá? Provavelmente uma tela”.
“Tela?”
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Ela olhou em direção ao rio, mas não podia achar a tela juntamente com a água.
“Onde está a tela?”
“Tela de água. Eu tive uma ideia para desenhar um quadro por um longo tempo. Porém, eu
perguntei a mim mesmo: Por que deve ser desenhado apenas em um pedaço de papel? Figuras
podem ser desenhadas em qualquer lugar, tal como em terra ou em pedras. Se você quiser usar a
natureza como uma tela, ela se harmoniza com o mundo, essa é a qualidade básica de um pintor”.
Yurin estava curiosa de qual seria a profissão do pintor idoso, então ela lhe perguntou com
uma expressão séria.
“Jovem dama, você também está pensando que é impossível fazer?”
Yurin balançou sua cabeça firmemente.
“Não, não é isso. Eu também penso que é possível pintar em qualquer lugar”.
“Como eu pensei, é assim? É uma regra que a verdadeira natureza e harmonia das pinturas
podem expressar a natureza inédita. Eu apenas vivi minha vida pelo apego às pinturas. O tempo
que eu gastei tentando desenhar dentro das margens designadas do papel.... Jovem dama, eu
tenho um favor para lhe pedir”.
“Claro, vá em frente”.
“Uma lenda é transmitida entre nós pintores. É uma lenda de um grande pintor que pintou a
corrente fluvial. Você poderia, por favor, inspecionar isso?”
“Eu acho que serei capaz de fazer isso”.
Yurin não tinha confiança.
Isso poderia ser útil às atividades diárias, mas ela não estava certa por onde deveria começar
a procurar.
“Não, não deve ser tão difícil. Eu envelheci, e tornou-se mais difícil para mim viajar. Por
favor, investigue os rumores no Reino de Rhodium. Eu não tenho muito, mas eu tenho um pouco
de dinheiro que eu posso lhe dar”.
Ttiring!

O favor para o Pintor Idoso.
Para pintar uma lendária figura no topo do rio ... os rumores que descreveram o pintor
podem ser absurdos.
Investigue a autenticidade do rumor.
Dificuldade: E
Recompensa: 3 moedas de prata
Restrições da Missão:
Pessoas que escutaram a histórias do pintor idoso após entregarem o item de Balon.

Uma missão em cadeia!
Yurin não poderia ignorar a recompensa.
‘3 moedas de prata necessitam de 15 horas lavando pratos para conseguir’.
Depois de alcançar os níveis mais elevados, você poderia fazer 3 moedas de prata ao matar
um mostro, mas no começo 3 moedas de prata era uma considerável quantia em dinheiro. Um
pequeno chapéu e um livro de feitiço para lançar raios poderiam ser comprados com essa quantia.
“Claro, eu irei descobrir”.

Você aceitou a missão.

O velho homem assentiu com a cabeça.
“Obrigado. Eu preciso saber a verdade. Se os rumores forem verdade eu não vou ter gasto
meu tempo aqui em vão”.
Após deixar o velho homem, Yurin dirigiu-se direto a Guilda dos Pintores. Deveria ter pelo
menos algumas informações para serem encontradas lá.
‘O instrutor da Guilda dos Pintores saberia, correto?’
Graças a ter pego diversos empregos, achar a Guilda dos Pintores não foi difícil. Porém, os
instrutores não falariam para ela.
“Me desculpe, mas se eu não tenho obrigação eu preferiria não falar com uma pessoa
desconhecida”.
Yurin desesperadamente começou a falar com diferentes membros da Guilda dos Pintores.
Contudo, o único interlocutor que ela teve foi o porteiro.
O porteiro escutou os pedidos de Yurin e, depois de um longo tempo de reflexão, ele
cuidadosamente falou:
“Há um rumor que eu ouvir a não muito tempo atrás. Ou talvez tenha sido a muito tempo
atrás? Eu não me lembro muito bem. Se você procura toda a verdade, então você deve procurar a
vovó Bellopaix. Já que ela é uma famosa pintora ela pode ser capaz de elucidar todas as dúvidas”.
“Onde a vovó Bellopaix vive?”
“Na mansão da família Kiam. Você será capaz de conhece-la se você for lá”.
“Obrigada”.
Yurin procurou pela mansão da família Kiam. As respeitáveis mansões estavam todas
reunidas atrás de Rhodium.
Yurin também teve seu acesso ao interior da mansão negado. A razão dela ter seu acesso
negado nas mansões era porque ela não tinha fama e não estava familiarizada com ninguém.
Entretanto, Yurin não se moveu e disse o que estava em sua mente:
“Eu vim porque eu tenho que falar com a vovó Bellopaix a respeito de uma pintura”.
“Você disse pintura? A vovó Bellopaix sempre foi uma pessoa que tem muito carinho por
pintores. Entre, ela deve estar no jardim”.
O porteiro deixou Yurin passar. Em razão dela ter mencionado a pintura, não necessitava de
qualquer outra conveniência
Como a vovó Bellopaix estava tomando conta das flores no jardim, Yurin se aproximou.
“Olá. Esta é a primeira vez que nós nos conhecemos. Eu posso lhe perguntar a respeito dos
rumores sobre a pintura que foi feita acima do rio?”
“A figura sobre o rio? Hulhul, ainda existem pessoas que ouviram os rumores da área e
vieram me procurar. Quando eu era jovem, eu fui ver a forma fantástica pessoalmente”.
“Então a verdade por trás dos rumores da pintura....”
“É claro que os rumores são verdadeiros. Eu os vi com meus próprios olhos, eles não podem
ser falsos. As pinceladas da pintura eram tão incríveis que você nunca esquecerá por toda a sua
vida. Eu adquiri um hobby de colecionar pinturas a partir de então. Pinturas de água que fluem. Eu
não posso mais ver a pintura, mas a harmonia e a composição das pinturas eram perfeitas. Hulhul,
as pinturas ao redor de Rhodium não dão a mesma impressão. Talvez tais obras nunca mais sejam
vistas novamente”.
Yurin admirou-se:

“Se é uma pintura, você pode tirá-la e olhar para ela a qualquer tempo. Contudo, desde que
ela era uma peça de arte de curta duração, talvez fosse demais para dar-lhe tais elogios elevados”.
“Dama que ainda é jovem, a força do tempo é tremenda. Se uma pessoa não tem memorias
felizes, então as suas perspectivas de passado e futuro parecerão sombrias. A pintura foi
significativa para mim por um longo período de tempo que eu tenho vivido e ela sempre estará
incorporada em minha memória”.
Ttring!

Concluída a missão do pintor idoso.
Os rumores sobre o pintor que pintou sobre o rio provaram-se verdadeiros. Atualmente a
pintura não existe, mas ainda é elogiada como uma das melhores pinturas já vistas.
Recompensa da missão:
Por favor, receba a recompensa do pintor idoso.

Você subiu de nível.

A missão foi concluída com sucesso.
Graças a experiência da missão, ela foi capaz de subir de nível.
‘Wow, o segundo estágio da missão em cadeia está completo’.
Naquele momento, Yurin liberou a sua tensão. Assim que a vovó Bellopaix soube que ela
terminou a missão, ela falou com uma cara pensativo:
‘Deve ser difícil contemplar uma vista tão bonita novamente’.
“Jovem Dama. Devido a muitas pessoas assumirem que pinturas somente podem ser feitas
em papel, você pensa que eu serei capaz de ver tal espetáculo mais uma vez antes de morrer?”

- Você é capaz de vir a ter uma profissão escondida: ‘Aqualight Painter’5.
Se você a selecionar, as habilidades relacionas à classe, que são especiais e você não
tem, serão utilizáveis.

‘Eu deveria selecionar esta profissão?’
Yurin nunca poderia imaginar a si mesma sendo uma pintora. Contudo, a medida que ela viu
as lágrimas dos olhos suplicantes da vovó Bellopaix, ela balançou a cabeça inconscientemente.
“Eu irei desenhar aquela pintura mais uma vez”.
Yurin foi subitamente envolvida em luz

Profissão mudada para Aqualight Painter.
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NT = Não encontrei uma definição exata para a palavra aqualight, seria algo como luz aquática, se alguém
tiver uma definição melhor deixe nos comentários.

- Nova Habilidade: Painting6
- Painting: Você pode desenhar qualquer coisa.
Você pode aumentar sua reputação dependendo do tipo de nível do trabalho artístico
que você fizer.

- Nova Habilidade: Coloring7
- Coloring: Você pode usar cores nas pinturas sempre que for necessário.
Seu nível de habilidade aumenta mais se você usar diferentes cores.
Você pode extrair corantes de gramas e flores.

- Nova Habilidade: Doodling8
- Doodling: Se rabiscar em um rosto ou corpo, poderá enfraquecer inimigos ou
amedrontá-los.
À Noite, o efeito é duplicado.
Contudo, se você, continuamente, desenhar em monstros mais fracos, não será tão
efetivo.

- Nova Habilidade: Quick Hand Movements9
- Quick Hand Movements: Torna capaz de desenhar objetos em movimento usando os
movimentos rápidos com a mão.
Mana pode ser usada para aumentar a velocidade do movimento da mão e a habilidade
pode ser usada em combate.

- Nova Habilidade: Artwork Emotions10.
- Artwork Emotions: Pode ser usado para determinar o valor da arte fundamental

- Nova Habilidade: Illustration Identification11.
- Illustration Identification: Pode apenas ser adquirida pelos Aqualight Painters.

Tradutor: barafael
Revisor: barafael
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NT = Pintura.
NT = Coloração.
8 NT = Rabiscar.
9 NT = Movimentos rápidos com a mão.
10 NT = Emoções do trabalho artístico.
11 NT = Identificação da ilustração.
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Fonte da tradução: http://royalroadweed.blogspot.co.il/2014/11/volume-9-chapter-5.html
Visite-nos: https://lmsnovelbr.wordpress.com/

