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CAPÍTULO 7 - O Arco Élfico Superior 

 

 Weed retornou ao Continente de Versalhes depois de dois dias na vida real. No Continente 

de Versalhes, seis dias haviam passado. 

 “Ooooh, nós bebemos com ele”. 

 Beber álcool era comum para trabalhadores. Depois de um dia duro de trabalho, eles foram 

se soltando com alguns copos de licor. Uma garrafa de vinho, depois outra, e a atmosfera seria 

consideravelmente mais amigável. Porém, aqui eles estavam bebendo todas desde a noite anterior. 

Weed estava com Pale e Maylon, que eram fracos contra o álcool. Ele nem sequer queria mencionar 

Zephyr. 

 “Foi uma má ideia trazer soju1”. 

 Eles beberam por mais de quatro horas mais de 200 caixas de soju. Palavras não podiam 

descrever a temível visão. O número de praticantes, não importa quantos fossem, eles não podiam 

ser humanos a consumirem tanto álcool. 

 Ele queria estar inconsciente em vez de acordado. 

 “Agora que nós estamos finalmente de volta, ainda estamos sofrendo de uma ressaca”. 

 Weed olhou em volta. 

 Uma caverna em uma localização segura não muito longe do Vale da Morte. Alveron 

lentamente se levantou de sua oração. 

 “Weed-nim, você acabou de voltar?” 

 “Sim”. 

 Weed tinha retornado a ser humano a partir do Skeleton Soldier2. 

 A noite já tinha caído e os lobos tornaram-se ativos. 

 Alveron estava no interior da caverna. Já que ele estava bem escondido, os lobos não foram 

capazes de encontra-lo. 

 ‘Além disso... Eu me pergunto o que aconteceu com a expedição?’ 

 Weed perguntou-se a respeito das miçangas quebradas da Serbian Witch3. 

 

*** 

 

 Após uma subida tão árdua, Oberon e a Guilda Cold Roses não podiam recuperar o fôlego 

depois de andar a noite toda até a cidade do altar do Edereune God4, parando apenas para comer. 

No final da subida todos eles puderam, finalmente, colher o fruto de seus esforços. 

 Casas em condições precárias com as paredes quebradas. A vila deserta estava inteira em 

ruinas. O vento soprava sobre Cidade de Edereune, mas os membros da expedição sentiram que 

seus problemas iriam acabar em breve. 

 O pequeno anão Oberon subiu sobre as rochas. 

 “Aqui é Edereune, o destino final da expedição. Pessoal! Eu quero agradecer a vocês por 

me seguirem e por acreditarem em mim, embora eu possa ter sido ausente”. 

 “Capitão, apesar de nós termos colidido com problemas, nós tivemos sucesso e foi 

gratificante”. 

                                                           
1 NT = bebida destilada a base de arroz, é o sake dos coreanos. 
2 NT = Soldado Esqueleto. 
3 NT = Bruxa Sérvia. 
4 NT = Deus Edereune. 



 Todos os membros da Cold Roses na expedição assentiram. 

 ‘Eu duvidei em vir para a expedição ao norte algumas vezes, já que parecia tudo em vão’. 

 ‘Esta é a primeira vez que eu me candidatei a uma missão tão problemática por um período 

de tempo tão longo’. 

 Agora eles estavam indescritivelmente emocionados, já que eles conseguiram terminar uma 

missão tão difícil. Os olhos das pessoas na expedição brilharam de emoção na expectativa do que 

aconteceria em seguida. 

 Oberon estava próximo do fim de seu discurso. 

 “Eu gostaria de agradecer a todos vocês”. 

 “Drum”. 

 “Sim, líder”. 

 “Restaure o item”. 

 Drum removeu o querido tesouro de seu inventário. 

 As miçangas quebradas da Serbian Witch! 

 Ela foi obtida a partir do centro do continente, um tesouro obtido depois do fim de incontáveis 

batalhas, agora a ser bloqueada no Norte. 

 No centro estavam as miçangas quebradas. A partir das rachaduras das miçangas 

quebradas havia um frio arrepiante e constante. 

 Todos na expedição estavam tremendo com o frio. Se não fosse por Drum ter enfraquecido 

a força das miçangas então eles teriam congelado até a morte.  

 Drum apresentou as miçangas para Charon. 

 “Obrigado”. 

 Charon nem sequer se atreveu a tocar nas miçangas. Já que ele era um enchanter5, que 

lidava principalmente com joias, o efeito das miçangas iria amaldiçoá-lo.  

 “Eu aceito”. 

 “Me desculpe por lhe obrigar a fazer isso”. 

 “Preocupe-se com isso mais tarde e me pague uma bebida”. 

 “Eu irei”. 

 Charon olhou para as miçangas da Serbian Witch 

 “Identificar!” 

 Ttiring! 

 

Miçangas quebradas da Bruxa: 

Durabilidade: 1 

Feitas de um material desconhecido. Elas originalmente continham uma grande força. 

Devido às rachaduras, a força estourou para fora. 

As miçangas são uma fonte de frio incessante. 

Opções: 

Restaure as miçangas para selar o frio. 

 

                                                           
5 NT = Encantador. 



 A classe Enchanter tinha a habilidade de usar magia para conceder poder a pedras 

preciosas e minerais. Eles eram muito raros, uma vez que necessitava de uma grande quantidade 

de esforço para conseguir uma habilidade de alto nível. 

 Aquele era Charon, e ele era um mago de nível elevado.  

 “Droga! Essa fama não é tão honrosa”. 

 Charon tocou as miçangas quebradas. 

 “Restaurar6!” 

 Uma mão brilhou deslumbrantemente conforme as rachaduras eram perfeitamente 

consertadas. 

 Habilidades da profissão Enchanter. 

 A habilidade de reverter a durabilidade de pedras preciosas mágicas e de materiais ao seu 

valor original. 

 O frio gelado a partir das miçangas que estava se estendendo indefinidamente desapareceu 

misteriosamente naquele momento. 

 “Ohh!” 

 “Agora eu posso finalmente parar de prender a minha respiração”. 

 A partir de então, todos na expedição foram capazes de respirar muito mais facilmente. 

 A dormência deixou as mãos deles conforme o frio ia embora. Charon transformou-se em 

gelo a partir do instante que ele tocou as miçangas com as suas mãos, mas as miçangas quebradas 

da Serbian Witch ficaram intactas. 

 “Salvem ele, ressuscitem ele de alguma forma”! 

 “Merda!” 

 Eles checaram em volta, mas a maioria dos clérigos já tinha perdido as suas vidas. 

 A partir da escadaria a expedição podia ver a paisagem circundante. 

 Já que as rachaduras foram consertadas, um vento quente soprou no Norte. 

 Eles voltaram os seus olhos levemente em direção ao céu para ver uma leve chuva. 

 Um pouco de chuva quente. 

 Contudo, parecia que o gelo não seria derretido. O personagem de Charon estava vivo e 

preso e sua barra de vida tornou-se azul.  

 “Mais tarde, eu irei comprar o que você quiser”. 

 A voz de Drum falhou à medida que ele falava e então ele virou-se para as miçangas lisas 

da bruxa. 

 Naquele momento, algumas cenas a partir do interior das miçangas foram mostradas. 

 Em uma área com uma paisagem circundante de uma espessa camada de neve. 

 A jovem garota teve que aprender magia. 

 Sempre que a garota usava magia, minúsculos flocos de neve nasciam. Algumas vezes 

pequenos pedaços de gelo eram produzidos. 

 Toda vez que ela tinha sucesso com sua magia, a garota sorria. 

 Serbian Witch. 

 Talvez fosse o talento oculto da garota. As habilidades da garota cresceram cada vez mais. 

 A jovem garota bonitinha vestiu um robe. Ela era pequena demais para o robe em primeiro 

lugar, mas eventualmente ele se encaixou nela.  

 Todavia, ela tinha ouvido que os magos apropriados usavam staves7.  

                                                           
6 NT = a versão americana fala em “restore the marbles”. Marbles significa mármore ou bola de gude, como 
não fez sentido mantive só o verbo. 
7 NT = São cajados/bastões de duas mãos usados como armas - http://dragonage.wikia.com/wiki/Staves_(Origins). 

http://dragonage.wikia.com/wiki/Staves_(Origins)


 Depois de um tempo, invasores colocaram os pés na pacífica terra de neve. 

 Uma legião de monstros lutou contra os soldados humanos. 

 A Serbian Witch lutou contra os inimigos. 

 Monstros congelariam sempre que ela usava sua magia. Soldados humanos não podiam 

resistir ao frio e também morriam. 

 A lenda da Serbian Witch espalhou-se por todo o continente! 

 Na história do Continente de Versalhes, uma vez existiu uma lendária mestra na magia de 

gelo. 

 Vento e chuva anunciavam a vinda de uma tempestade. A Serbian Witch acenaria a sua 

mão e tudo congelaria.  

 O gelo do tipo mágico, Freezing Storm8!  

 

- A magia da Serbian Ice Witch9 foi restaurada, energicamente alterando o clima para 

subjugar os inimigos.  

Aqueles familiarizados com a magia baseada no gelo podem agora aprender magia 

avançada. 

 

 “Ah!” 

 Drum suspirou. 

 As miçangas então quebradas da Serbian Witch. Eles tinham conseguido restaurá-las. Agora 

era possível aprender novos tipos de magia sem a necessidade de um livro de feitiços ou de 

materiais. As miçangas continham habilidades muito avançadas para magia de gelo. Para Drum, 

um mago de gelo profissional, ela era um dos melhores tesouros mágicos. 

 Oberon aproximou-se dele e colocou as mãos em seu ombro. 

 “Haverá outra chance”. 

 Drum lamentou um pouco. 

 “Eu terei uma chance novamente?” 

 “Talvez....” 

 “...” 

 As miçangas foram obtidas pela expedição depois de uma série de dificuldades. 

 Drum inevitavelmente levantou as miçangas da bruxa até o altar dos deuses.  

 

*** 

 

 O abastecimento ao vivo da internet terminou ao pôr do sol, já que a expedição dedicou as 

miçangas ao altar. 

 Não era apenas na realidade. Botecos de um lado a outro do Continente de Versalhes com 

telas mágicas instaladas, de onde podiam ser vistas as sequências de imagens. 

 “A onda de calor irá desaparecer?” 

 “Como eles puderam fazer isso?” 

 As pessoas já tinham desistido de tentar se adaptar ao calor. 

 Elas acharam inacreditavelmente difícil acreditar que o calor desapareceria tão facilmente. 

                                                           
8 NT = Tempestade Congelante. 
9 NT = Bruxa Sérvia de Gelo. 



 Mesmo assim, eles tinham algumas expectativas. 

 Naquele momento, não havia evento mais importante do que isto. 

 As miçangas da bruxa desintegraram-se em pó quando elas foram colocadas no altar. 

Contudo, os poderes dentro das miçangas começaram a se deslocar ciclicamente e criaram o seu 

impacto sobre todo o continente. 

 O calor sufocante causado pela maldição do Scorpion King10 sobre o continente começou a 

mudar. 

 A temperatura atmosférica reduziu até ao ponto de como ela costumava ser. 

 Uma brisa refrescante idêntica ao passado soprou, resfriando as cervejas mornas. 

 “Bravo.” 

 “Saúde”. 

 Muitas pessoas jogaram-se aos festivais, entregando-se à sua excitação sobre o sucesso 

da expedição. 

 Você podia ver pessoas gritando de prazer de um lado a outro em quase todas as cidades 

e vilas no Continente de Versalhes. 

 

*** 

 

 Weed montou nos Wyverns com Alveron e conduziu-se para o céu. Eles foram escoltados 

por Bingryong. Eles tinham saído para checar os restos do Vale da Morte. 

 O lugar estava repleto com monstros. 

 “Kyawoo. É um humano!” 

 “Matem-no!” 

 Weed balançou a sua cabeça. 

 “Parece que ele foi embora”. 

 O Vale da Morte estava coberto com gelo e neve. 

 O Sol estava no céu, mas não estava quente apesar de uma brisa aquecida soprar. Desde 

que as miçangas da Serbian Witch foram restauradas, o ar gelado não atravessava mais a partir 

das rachaduras. 

 A fonte da maldição. 

 A onda de calor que cobriu o continente todo estava se mostrando extremamente útil.  

 A neve e o gelo, que nunca pareciam derreter, dissolveram-se instantaneamente em água. 

Em razão do Vale da Morte, a água fluiu como se fossem corredeiras. Porém, em razão da terra ser 

tão estéril, ela rapidamente sugou a umidade que estava sendo oferecida. 

 “Gahhh! Calor! Ele está queimando o meu corpo! Mestre!” 

 Bingryong estava sofrendo conforme ele fazia um grande esforço para bater as suas asas 

no céu. Gotículas de água pingavam e caíam a partir de seu corpo de gelo. 

 Para a maioria das pessoas o aumento da temperatura foi uma benção, mas para Bingryong 

isso levava ao enfraquecimento de sua força. 

 “Por favor, me poupe. Mestre” 

 Bingryong estava subjugado com dor e lágrimas. Seus olhos seguravam o olhar mais 

comovente. 

 “Inútil!” 

 Seu olhar penetrante demonstrou que Bingryong estava nocauteado. Este tanto não era 

suficiente para lhe tirar o fôlego. Mesmo com o clima quente ele não seria afagado por Weed. 

                                                           
10 NT = Escorpião Rei. 



Mesmo com sua enorme estamina e vida, ele lutava com suas asas. Ele levava muito tempo para 

se recuperar. Ele estava enfraquecido ainda mais, considerando que não tinha sido muito tempo 

desde a sua batalha com o outro dragão.  

 Weed finalmente enviou uma mensagem para Seoyoon. 

 Uma pessoa normal nunca simularia ser incapaz de falar! 

 “Já que ela não me enviou mensagens, ela deve ter achado uma missão decente ou um bom 

território de caça”. 

 Weed assentiu com sua cabeça. 

 Weed supôs que Seoyoon não era uma pessoa de boa índole ou ela não o teria alimentado 

com veneno quando ele estava doente. 

 “Eu irei ver se eu posso contatá-la uma próxima vez”. 

 Seoyoon estava se arrastando ao redor de Morata. 

 As pessoas estavam se locomovendo ao redor da cidade agitada.  

 “O clima está ficando mais quente”. 

 “Talvez seja a hora da vila começar a obter algumas roupas novas? Não será fácil trabalhar 

em roupas de inverno11”. 

 “Os monstros irão ficar mais ativos neste tipo de clima. Nós precisamos reparar os muros 

para parar a invasão dos monstros”. 

 Os habitantes da cidade estavam trabalhando e falando. Eles estavam fazendo coisas a 

partir de ferramentas agrícolas de ferraria para fabricar tecidos para roupas. 

 A produtividade em Morata tinha aumentado significativamente em razão do recente festival 

e em razão de muitas casas na área local estarem sendo reconstruídas. 

 Alveron polidamente se dirigiu a ele: 

 “Weed-nim, eu irei retornar para a vila com o resto dos sacerdotes e ajudarei o povo da 

cidade”. 

 “Obrigado por sua ajuda”. 

 “Sim. Você pode nos chamar a qualquer hora se os monstros invadirem”. 

 A vila estava sob a proteção da Igreja de Freya, então muitos sacerdotes e paladinos 

estavam ficando em Morata. 

 O ancião da vila estava assando uma batata-doce no momento em que Weed voltou de sua 

viagem. 

 “Bem-vindo de volta, herói-nim”. 

 “Eu retornei”. 

 “Você está aqui para devolver a incumbência que eu dei a você?” 

 “Sim, mas mais do que isso, eu estou com fome”. 

 Weed adorava comida. 

 Porém ele não comeu excessivamente. Se a saciedade estivesse excessivamente cheia, 

então a estamina iria se exaurir rapidamente. Todavia, ele não desistia de uma situação onde ele 

podia conseguir comida de graça! 

 Instintos de um mendigo. 

 A capacidade de achar comida em qualquer situação! 

 “Para dar ao herói da vila uma mera batata-doce...” 

                                                           
11 NT = Só para entender essa questão complicada, o clima está ficando mais quente no Norte, em 
comparação ao que era e mais frio no resto do continente pela eliminação da maldição/conserto das miçangas 
e pela mudança de local das miçangas. Contudo ainda é frio no Norte/Morata, não tanto quanto antes, mas 
é. 



 “Isso está bom”.”. 

 “Bem, a ação cortês seria a de servir comida, então....”  

 “Obrigado, eu agradeço”. 

 “Não, o prazer é meu”. 

 O ancião da vila, com lágrimas em seus olhos, ofereceu a ele batatas-doces12. 

 Conforme Weed comia as batatas-doces que foram encharcadas em kimchi13...  

 

- Saciedade foi preenchida. 

Estamina aumentou por 10%. 

 

 Era um prato simples de batatas-doces. 

 Comparado com as habilidades intermediárias de culinária de Weed, a comida não era muito 

boa, mas o efeito de preencher totalmente à saciedade era inestimável. 

 Weed comeu a batata-doce rapidamente. 

 “O Imperador de Niflheim não fugiu. Ele atraiu os monstros covardes para dentro do Vale e 

os subjugou com as miçangas quebradas da Serbian Witch”. 

 Ttiring! 

 

A missão “A Glória do Rei” foi concluída! 

O sublime Imperador Niflheim IV sacrificou-se para proteger as pessoas, mas os 

resultados não foram como ele queria. 

O clima nas terras do Norte saiu do controle até que as miçangas da Serbian Witch 

fossem restauradas. 

- Fama aumentou por 3200. 

- Amizade com os cidadãos de Morata aumentou por 100. 

- Pontos de valor público com a aldeia de Morata aumentaram por 3200.  

O local dos pontos de valor público para a aldeia de Morata pode ser visto na janela de 

valores de serviços públicos. 

- Valor público da Aldeia de Morata: 9.800. 

- Você subiu de nível! 

- Você subiu de nível! 

- Você subiu de nível! 

- Você subiu de nível! 

- Você subiu de nível! 

- Você subiu de nível! 

- Você subiu de nível! 

 

 “...” 

 O nível obtido foi enorme, mas a fama obtida foi ainda mais alta. 

                                                           
12 NT = kkkkk, eu adoro esses npcs, eles conseguem ser do nível do Weed. 
13 NT = condimento coreano a base de acelga - https://pt.wikipedia.org/wiki/Kimchi. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Kimchi


 Weed refletiu. 

 ‘Missões relacionadas com a honra de um reino estão em um outro nível de recompensa’. 

 O ancião da aldeia pegou algo embrulhado em um pano das profundezas de uma gaveta. 

 “Pelo menos, no fim eu mantive minha honra como um nobre do Império de Niflheim”. 

 Francamente, Weed achou isso um pouco difícil de acreditar. Um nobre do Império estava 

tão desesperado agora que ele mal conseguia manter uma batata-doce para si mesmo, ainda que 

Weed a roubasse dele e comesse. E pensar que essa era a condição do líder da aldeia. 

 “No dia que o Império caiu os tesouros imperiais foram dispersos e tudo o que restou foi este 

bracelete. Herói-nim, já que que você achou o destino de seu verdadeiro proprietário, eu sinto que 

você merece isso.  

 

Itens adquiridos como compensação pela missão. 

 

 Era difícil conseguir bons itens tais como anéis, colares e acessórios. 

 O coração de Weed estava batendo tão rápido que ele se apressou em checa-lo. 

 “Identificar!” 

 Ttring! 

 

O Bracelete do Rei: 

Durabilidade: 30/30 

Um tesouro do Império de Niflheim. Beleza refinada e uma variedade de habilidades 

mágicas. Um pedaço de joia incrível e finamente trabalhada com pedras preciosas 

encaixadas nela.  

Restrições: 

Nível: 450 

Reputação: 100000  

Opções: 

Quantidade máxima da mana aumentada por 55% 

Todas as estatísticas +15. 

Regeneração de mana aumentada por 20% 

Charme + 30. 

 

 Normalmente não era associado com habilidades de combate, mas ele tinha preciosas 

opções de aumento de mana e de regeneração, então isso aumentava substancialmente o seu 

valor. 

 Muito melhor daquele que Weed perdeu quando ele morreu14. 

 ‘Nunca pensei que eu conseguiria algo tão bom’. 

 Ele lamentou não ter conseguido quaisquer itens melhores do dragão.  

 Contudo, as recompensas da missão não o desapontaram. 

 Era incomparável à sua atual armadura e itens. 

                                                           
14 NT = O bracelete/protetores de pulso que Oberon deu para ele. 



 Se ele colocasse o bracelete no website de troca de itens, ele iria virar o lugar de cabeça 

para baixo. 

 Uma quantidade considerável de pessoas iria começar uma guerra de lances. 

 Quanto mais rápida a regeneração de mana, mais rápido você pode utilizar as habilidades. 

 Você seria capaz de caçar e aumentar a maestria das habilidades muito mais rápido. 

 Ele tinha alguns anéis de Lavias15. 

 Mais tarde, ele tinha conseguido o anel do Sumo Sacerdote. 

 Cada um aumentava a sua regeneração de mana por 10%. 

 O ancião da vila estava prestes a terminar o seu discurso. 

 “Sob os poderosos ombros do herói-nim o destino desta aldeia pode ser alterado”. 

 “Como?” 

 “Herói da vila, você é nossa luz de esperança. Por favor não recuse”. 

 Ttiring! 

 

A proposta do ancião para tornar-se o Conde de Morata. 

Morata foi uma renomada produtora de tecidos e couro de alta qualidade por gerações. 

Os True Blood Vampires16 assumiram o território uma vez, mas agora os humanos 

habitam uma vez mais.  

O ancião da aldeia ofereceu o cargo de governador a um dos dois heróis da vila. Grandes 

aventureiros com alta amizade com as pessoas não serão capazes de recusar. 

- Ser capaz de tributar as colheitas e o comércio mensalmente.  

- Ser capaz de fortalecer o poderio militar.  

- Se o Lorde ocupar outra cidade ou castelo de um certo tamanho ou população pela 

força, as recompensas irão aumentar. 

- Você se tornou o Conde de Morata. 

- O título de Conde de Morata agora está disponível. 

- Fama aumentou por 2.500. 

- Carisma aumentou por 30. 

- Liderança aumentou por 20. 

A proposta não pode ser negada! 

 

 A familiaridade com os moradores aumentou os seus efeitos. No calor do momento, ele 

tornou-se o governador da província. 

 

*** 

 

 Weed saiu da casa do ancião da aldeia e viu uma pequena garota. 

 Ela estava fazendo um pequeno equipamento. 

 “Oh, você é...?” 

 “Sim. O que você está fazendo?” 

                                                           
15 NT = Cidade do céu. 
16 NT = Vampiros Puro Sangue. 



 “Roupas de bebe. Você ouviu que há um monte de crianças em nossa cidade? É meu sonho 

fazer roupas, mas nós precisamos cultivar, visto que nós não temos agricultores suficientes”. 

 Weed assentiu com a cabeça. Morata era historicamente conhecida por suas famosas 

confecções de costura. 

 ‘Isso mesmo. Eu ainda tenho a missão por ter plantado as flores no Vale da Morte’. 

 “As flores têm a esperança de expulsar o espírito da morte?” 

 “As sementes que você me deu cresceram em gramas, flores e árvores, que banharam o 

ambiente em torno das mesmas com um aroma doce”. 

 “Obrigada, muito obrigada”. 

 Ttiring! 

 

Você completou a missão “Plant Flowers”17. 

No Vale, flores e árvores agora crescem e podem seguramente passar sem o perigo dos 

monstros.  

As sementes cultivadas pelo homem irão se espalhar amplamente pelo vento e formar 

uma floresta. 

- Fama aumentou por 1.600. 

- A amizade com os moradores de Morata aumentou por 120. Os moradores irão acatar 

mais ou menos as suas ordens. 

- Valor público da Aldeia de Morata: 10.400. 

- Você subiu de nível. 

- Você subiu de nível. 

- Você subiu de nível. 

 

 Uma vez mais ele subiu de nível três vezes. 

 Ele estava um pouco desapontado. Ele tinha grandes expectativas desta missão. Nem todo 

mundo era capaz de fazer uma missão de categoria A. 

 ‘Contudo, e pensar que ela só deu três níveis’. 

 Weed deu um suspiro profundo. 

 ‘Este é o tipo de sorte que eu tenho. O que eu estava esperando?’. 

 Ainda assim, níveis não significavam tudo. 

 Subir de nível apenas significava um ligeiro aumento nas estatísticas. Ele precisaria 

aumentar sua maestria nas habilidades e outras estatísticas ou então ele acabaria morto mais tarde 

por ser insuficientemente qualificado. 

 Weed estava bem ciente disto, mas ainda era uma missão. Pelo menos o aumento da fama 

e dos pontos de serviço público foram muito mais altos do que o habitual. 

 Então ela disse novamente. 

 “Você tem que esperar”. 

 “Huh?” 

 “Eu queria lhe dar algo”. 

 Ela apressadamente foi para dentro de sua casa. Mais tarde ela trouxe duas coisas 

embrulhadas em papel. 

                                                           
17 NT = Plantar as Flores. 



 Um mapa e um arco! 

 “Este é o mapa de meu amigo, que eu prometi a você. Por me ajudar, por favor aceite esse 

arco como uma compensação”. 

 

Itens foram adquiridos como compensação pela missão. 

 

 Era um mapa mal desenhado, que parecia como se uma criança o tivesse desenhado. 

 “Identificar!” 

 

Mapa desenhado livremente:  

Durabilidade: 3 

Um mapa de algum lugar18. 

Ele parece indicar uma área19. 

 

 O problema eram as linhas no mapa e os triângulos para as montanhas. 

 “Eu tenho que ir achar essa coisa”. 

 Ele soltou um suspiro. Contudo, o arco parecia um pouco diferente. Parecia haver uma 

grande diferença entre os materiais e composições de arcos normais com os deste arco. 

 “Identificar!” 

 

High Elf Bow20: 

Durabilidade: 65/65 

Dano: 98 

Alcance: 18 

Um Elfo Superior cria um arco em toda a sua vida. Devido a sua escassez, a raridade dele 

é incomparável. Achar Elfos era muito difícil no mundo humano e ainda mais difícil para 

um humano ser amigo de um e receber esse arco como um presente21. 

- Imbuído com o poder dos espíritos. 

- Restrições: 

Nível: 400 

Agilidade: 1.000 

Ser relacionado a profissão de arqueiros. 

- Opções: 

+40% de chance de acertar. 

+40% de alcance. 

O usuário pode se mover muito rapidamente. 

O dano provocado pelas flechas é um dano elemental.  

                                                           
18 NT = perfeito. 
19 NT = perfeito2. 
20 NT = Arco Élfico Superior. 
21 NT = Será que o amigo da garotinha das sementes é um Elfo/Elfa?. 



Afinidade com os espíritos +5%. 

 

 Por um curto período ele não disse nada. 

 ‘Jackpot!22’ 

 Até agora, esse foi um dos itens mais esplêndidos!! 

 Os High Elf Bows eram um dos itens mais cobiçados pela classe dos arqueiros. 

 

Tradutor: barafael  

Revisor: barafael 

Fonte da tradução: http://royalroadweed.blogspot.co.il/2014/11/volume-10-chapter-7.html  

Visite-nos: https://lmsnovelbr.wordpress.com/  

 

                                                           
22 NT = Sorte grande. 
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