
Volume 10  

CAPÍTULO 8 - A Torre de Luz 

 

 Assim que Lee Hyun saiu da cápsula, ele logou-se no website de troca de itens. 

 

- Comprando Elven Bow1. 

 

- Querendo comprar um Elven Bow, independentemente de se tratar de um Dark Elf 
Bow2 ou de um Wood Elf Bow3. 

 

- Pagando grandes quantidades por um raro e único arco de nível 300. Disposto a pagar 
muito mais do que o valor habitual de mercado. 

 

 As postagens bombardeando o quadro de mensagens refletiam o número de arqueiros que 

havia no jogo. Os preços estavam muito altos por causa do fornecimento limitado.  

 Weed sorriu para isso. 

 ‘Isso é bom’. 

 O High Elf Bow4! 

 Se ele o colocasse em um site de leilão, então ele podia conseguir uma grande quantia por 

ele. 

 O valor das armas de nível 400 era alto, pois havia várias opções sobre ele, tais como alto 

dano e longo alcance.  

 Havia muitas vantagens sobre as armas élficas para enumerar. 

 “Com esse tanto de dinheiro, seriam de 2 a 3 meses de economia nas despesas diárias”. 

 Lee Hyun estava excitado. 

 Ele teria registrado o King´s Bracelet5 e o High Elf Bow no site de leilões, mas ele não decidiu 

por impulso.  

 Não era um exagero dizer que os itens únicos podiam ser convertidos em dinheiro a qualquer 

hora. 

 Contudo, coloca-los a venda vinha com a necessidade de colocar um preço”. 

 “As outras pessoas não podem ser as únicas com bons itens”. 

 O propósito dos bons itens era o de serem usados e, finalmente, de lhe tornar mais forte! 

 Ele decidiu mantê-los para ele mesmo por enquanto. 

 Em vez de olhar mais, Lee Hyun levantou-se e saiu de casa. 

 “Tem sido um bom tempo desde que me senti tão bem”. 

 Lee Hyun dirigiu-se ao supermercado. 

 

                                                           
1 NT = Arco Élfico. 
2 NT = Arco Élfico Negro. 
3 NT = Arco de Madeira Élfica. 
4 NT = Arco Élfico Superior. 
5 NT = Bracelete do Rei. 



*** 

 

 O supermercado foi construído no quinto andar de um edifício de lojas de departamento, 

com muitos consumidores indo e vindo. 

 Era extremamente incomum para Lee Hyun estar neste lugar. 

 ‘Lojas de descontos parecem defender preços baixos, mas a qualidade é barata’. 

 O Lee Hyun habitual absolutamente não ia para supermercados. Geralmente o preço dos 

produtos e da carne de aves era alto. Com mercadorias, como carne e ovos, não se podia comparar 

com as dos mercados de rua. As únicas exceções eram os itens baratos e aqueles obtidos a partir 

de vendas livres.  

 ‘Olhando em volta há um monte de coisas inúteis. A maioria delas estavam mais caras do 

que o habitual’. 

 Ele não podia acreditar em seus olhos. Olhando para os preços, as compras no 

supermercado excederiam em muitas vezes o seu orçamento, mesmo se argumentadas as suas 

vantagens, de que era conveniente e que não compensava o quanto seria economizado ao se 

comprar nos mercados de rua. Lee Hyun veio para tal loja. 

 Lee Hyun pegou um carrinho. 

 “Okay, hora das compras!” 

 Ele estava comprando para celebrar a sua boa sorte! 

 Ele escolheu itens que você não podia imaginar as pessoas normalmente pegando.  

 Ele escolheu um grande número de mercadorias baratas em vez de produtos de marca. 

 ‘Talvez mais duas caixas de Chewy Choco Pies6. Eu acho que eu devo ficar bem com três 

caixas. Três caixas. Hmmm, talvez eu deva pegar quatro?’ 

 Lee Hyun estava em conflito por um momento então ele balançou a sua cabeça. 

 “Oh, é claro. Eu posso pegar quatro ou cinco caixas, mas quatro caixas serão suficientes e 

eu aposto que eu não preciso de mais. Hahaha! Esses doces são deliciosos”. 

 Contudo, era diferente para as compras dos produtos de mercearia. 

 Azeite de oliva era duas vezes mais caro do que o óleo de cozinha comum. 

 Ele comprou um recipiente de sal que estava empacotado individualmente. 

 Ele queria ver a diferença entre o sal que estava 200 won7 mais caro! 

 “Isso é um pouco de luxo”8. 

 

*** 

 

 Cada bit9 do gameplay10 foi gravado por Cha Eunhee. 

 “Eu estou com um pouco de inveja. Seria legal se eu pudesse ir em aventuras como essas”. 

 Ela começou a investigar Weed sempre que ele aparecia. 

 Era muito difícil achar pessoas que eram famosas na internet. 

 Ela sabia o seu nome, mas não como ele era no passado. 

                                                           
6 NT = Tortas de Chocolate Mastigáveis - https://en.wikipedia.org/wiki/Choco_Pie. 
7 NT = U$ 0,18 – cotação de 11.2015. 
8 NT = Alguém veja se o Weed está com febre. 
9 NT = unidade de informação que pode ser transmitida ou armazenada na computação - 
https://pt.wikipedia.org/wiki/Bit. 
10 NT = jogadas gravadas da capsula. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Choco_Pie
https://pt.wikipedia.org/wiki/Bit


 A única informação que ela achou era de que ele fez coisas inacreditáveis no Continent of 

Magic11 e que agora ele estava em uma missão em Royal Road. 

 A informação em frente de Cha Eunhee era insana. Aqui estava uma pessoa, com uma 

chance tão pequena quanto uma em um milhão, que de alguma forma teve sorte e se tornou famoso 

no mundo inteiro. 

 “Um excelente usuário... e ele é muito famoso”. 

 Ela não queria acreditar até que ela viu com seus próprios olhos. 

 Foi então que ela encontrou e viu as missões nos vídeos. Perseguindo os True Blood 

Vampires12, a criação da pirâmide e a grande batalha nas Planícies do Desespero, a qual todo 

mundo estava falando a respeito! 

 Foi ali que Cha Eunhee tornou-se uma fã de Royal Road. 

 Em razão disto ela se tornou muito mais entusiasmada. 

 “Weed realmente é o aventureiro preferido pela maior parte das pessoas”. 

 Uma paixão pelo trabalho duro! 

 Cha Eunhee estava imersa na ideia de submergir-se em paciência a fim de resolver uma 

missão. 

 Esta era a verdade em muitas das aventuras de Weed. Quer fosse na luta contra o True 

Blood Vampires ou na luta nas Planícies do Desespero, ele experimentou e venceu através de 

missões difíceis. Contudo, elas não eram as únicas missões importantes no Continente de 

Versalhes. 

 Uma expedição a partir de um reino indo explorar uma selva desconhecida. 

 Aventureiros saindo para explorar novas ruínas e masmorras. 

 Assumindo uma missão para limpar um covil de ladrões, os quais eram antigos nobres. 

 Viajando para novos reinos e tendo aventuras e missões emocionantes eram alguns dos 

elementos mais importantes que compreendiam o Continente de Versalhes. 

 Porém, as aventuras de Weed tinham algo de especial nelas que as outras geralmente não 

tinham. 

 Era isso que Cha Eunhee queria descobrir. 

 “Mesmo com uma abordagem passo a passo e paixão, circunstâncias imprevistas irão 

interferir com força contra os seus esforços. Esse era o porquê de as pessoas prontamente 

desistirem”. 

 A maioria das missões falhavam. Com as missões de maior dificuldade a probabilidade de 

falha aumenta. Weed era um humano como qualquer outro, mas as pessoas não conseguiam evitar 

de assistir as suas missões.  

 Um comportamento inesperado era um aspecto único de Weed. 

 Diferente da maioria das pessoas, ele resolvia suas missões não apenas com força ou 

níveis, mas com algo inovador. 

 A excitação e a tensão. 

 A paixão que ele tinha quando ele estava comandando os Orcs e os Dark Elfos. 

 As pessoas estavam surpresas com suas habilidades de luta, mas era a maneira como ele 

se comportava e seu espírito, que fascinavam as pessoas. 

 “Ele está ganhando popularidade por uma razão. Na consequência de sua supremacia no 

Continent of Magic, ele estava agora forjando uma nova lenda em Royal Road. As pessoas não 

conseguiam resistir em olhar afetuosamente. 

                                                           
11 NT = Continente da Magia, antigo jogo de Weed. 
12 NT = Vampiros de Puro Sangue. 



 Cha Eunhee tinha que admitir isso. Ela não lembrou quantas vezes ela retornou para a cena 

de Weed lutando contra o dragão. A maioria das pessoas assistiu à cena cerca de dezenas de 

vezes ou mais. 

 Weed ia ser mais famoso do que nunca. 

 Foi então que Cha Eunhee teve uma surpresa quando ela estava assistindo ao vídeo que 

estava na cápsula de Seoyoon. 

 

- Amigo... 

 

 Mesmo se fosse apenas por uma única sílaba, Seoyoon abriu a sua boca para falar. 

 A menos que alguém amado se torturasse, Seoyoon não queria estar separada de Weed e 

tinha que falar. 

 Weed então respondeu as palavras dela. 

 Seoyoon não teve tempo para dizer mais nada. 

 “Eu acho que tem sido um longo tempo desde que ela disse alguma coisa que ela não podia 

replicar”. 

 Cha Eunhee sentiu-se mal por ela. Para alguém como Seoyoon, que viveu por um longo 

tempo sem falar, fatalmente se esqueceria como de falar com os outros. O ato de falar tornar-se-ia 

desajeitado e ela não iria querer dizer nada embaraçoso.  

 

*** 

 

 Depois de Pale e Romuna retornarem das Cordilheiras de Yuroki eles calorosamente 

receberam Yurin. 

 ‘Então esta é a irmã de Weed’. 

 Hwaryeong não sabia que Yurin era o membro da família favorito dele13. Todos estavam um 

pouco incrédulos de que Yurin estava entrando no grupo. Pale coçou a sua cabeça. 

 “Isso é muito perigoso... Yurin você ficará bem vindo junto conosco?” 

 Como líder do grupo ele perguntou cuidadosamente para que ela pudesse evitar de se 

machucar. 

 “Olhe... as Cordilheiras Yuroki não são lugares fáceis para caçar. Há um monte de monstros 

e algumas vezes nós somos mortos. Não seria melhor se nós fossemos a um lugar que ajuda os 

iniciantes?” 

 Yurin pensou por um momento e então balançou a sua cabeça. 

 “Não, está tudo bem. É melhor se for mais difícil”. 

 “Vai ser realmente perigoso...” 

 “Eu entendo. Eu irei apenas procurar por algum lugar seguro para pintar os monstros”. 

 “Bem, vamos em frente então. Nos chame se você estiver em perigo. Nós iremos protege-

la”. 

 “Okay.” 

 Yurin sentou-se em um local vazio e tirou um monte de materiais de pintura. 

 Alguns momentos depois ela desenhou uma pintura de Pale atirando flechas em um 

monstro. 

                                                           
13 NT = Weed. 



 Shah syasyasyak! 

 Yurin movimentou o lápis rapidamente de um lado a outro da tela. Então ela pintou uma 

porção de ogros assassinos correndo em volta. 

 Ttiring! 

 

- Você usou as habilidades de desenho. 

Você pintou um ogro. Um grande sucesso! 

A peça foi nomeada como “Ogres”14. O desenho tornou os ogros mais brutais. 

As habilidades de desenho melhoraram. 

Com isso, os ogros evoluíram para monstros nominados. 

Monstros nominados são 20% mais fortes. Contudo, isso foi feito intencionalmente, pois 

os monstros nominados tem mais experiência e melhores taxas de queda de itens. 

 

 Esta era uma habilidade oculta dos pintores! 

 “Oh! Monstros nominados”. 

 “Surka, ganhe um pouco de tempo para mim, assim eu posso preparar um feitiço mágico 

forte” 

 “Okay, Unni15”. 

 O grupo teve que lutar ferozmente contra os monstros que foram buffados16 a partir da 

pintura. 

 Yurin começou a rabiscar sobre a pintura dos ogros. 

 Ela deu barbas aos rostos criminosos e cicatrizados dos ogros. Ela também deu a eles 

óculos e os fez segurar um livro como se eles estivessem realizando uma atuação. 

 

- Você usou a habilidade de rabisco. 

Agora os Ogros irão se tornar de natureza preguiçosa e gentil. 

O inimigo está sofrendo de uma ferida de seu lado. Esta área será a maior fraqueza 

deles. 

 

 Yurin foi muito útil com as suas pinturas, mesmo que ela não entrasse em combate.  

 Olhando para ela silenciosamente segurando a pintura para si própria, vestindo o seu 

chapéu, fazia as pessoas quererem dar-lhe um abraço. 

 Porém, as imagens que ela estava pintando eram muito sanguinárias. Era uma grande visão 

ver os ogros, conhecidos como os lordes da floresta, sendo lançados ao redor como coelhos. As 

cabeças dos ogros foram espetadas por três lindas cobras douradas. 

 Yurin era uma garota muito bonita, mas a pintura mostrava uma realidade cruel. 

 Abuso desumano! 

 Pale assentiu um pouco. 

 ‘O irmão dela realmente é o Weed’. 

                                                           
14 NT = Ogros. 
15 NT = maneira amigável de se dirigir à uma mulher mais velha do que você, se você for uma mulher. 
16 NT = é o ato de fortalecer as características de alguém, como se fosse uma benção dada por um sacerdote. 



 Nas veias de Yurin fluía o mesmo sangue de Weed. 

 

*** 

 

 A audiência sempre estava crescendo durante as notícias a respeito do Continente de 

Versalhes. 

 Oh Juwan e Shin Hye Min17 estavam no programa tendo uma discussão com um número de 

especialistas. 

 “Alguns dias atrás um jogador de uma profissão baseada no combate assumiu o controle de 

um castelo”. 

 “Guerreiros e cavaleiros parecem ser as classes mais populares para assumir castelos. Há 

alguns magos, mas eles não são exatamente muitos”. 

 “Profissões que são boas em liderar os outros em combates parecem ser boas”. 

 “Contudo, pela primeira vez, um ferreiro apareceu com dinheiro suficiente para se tornar o 

lorde de um castelo”. 

 Os especialistas do Continente de Versalhes argumentaram a respeito de suas opiniões. 

 “Impossível”. 

 “Eu não tenho ideia de como isso poderia ser feito”. 

 “Foi meramente uma coincidência? Ou talvez haja circunstâncias especiais?” 

 Várias coisas mudavam depois de um castelo ser comprado. 

 Um número crescente de residentes estava interessado em metal. Os moradores iriam falar 

sobre metais e distribuir missões relacionadas a ele. Geralmente a fundição de um determinado 

ingrediente ou para fazer um item especial.  

 O número de missões para ferreiros era limitado. Na maioria do tempo as missões eram 

muito difíceis para os ferreiros concluírem. Havia também o fato de que a falta de fama tornava mais 

difícil para os ferreiros receberem missões. Em razão de dificilmente existirem quaisquer missões 

disponíveis, os ferreiros tinham que trabalhar por dias para aumentar as proficiências das suas 

habilidades. 

 No castelo do ferreiro as missões eram muito básicas. Porém, as recompensas para aquelas 

missões eram bem decentes. Por fazer armaduras e armas apropriadas para as missões, a fama 

aumentaria rapidamente. As armas dependiam do que a orientação da missão queria e podia exigir 

mais habilidade do que a disponível. Mesmo se o resultado fosse ruim, o ferreiro ainda receberia 

uma quantidade considerável de treinamento. Isso aliviava consideravelmente o fardo. 

 “Eu acho que, graças a esse castelo, a classe dos ferreiros e outros artesãos irão receber 

um tratamento melhor”. 

 “Artesãos?” 

 Os olhos de Han Gil brilharam. 

 Isso não acontecia muitas vezes. 

 “Sim. Meu palpite é que, com o aumento do interesse graças a este novo castelo, a 

importância dos ferreiros irá aumentar consideravelmente”. 

 “Então isso significa....” 

 Toda a atenção estava direcionada ao especialista. 

 “A profissão dos lordes de castelos terá um grande impacto no continente”. 

 Todas as conclusões estavam convergindo em direção a um único ponto. De outro modo as 

pessoas não seriam capazes de entender a situação. 

                                                           
17 NT = Maylon. 



 Shin Hye Min perguntou cautelosamente: 

 “Que tipos de mudanças nós podemos esperar ver em razão do novo lorde ferreiro?” 

 “É um pouco cedo para fazer quaisquer conclusões definitivas”. 

 Com isso eles começaram um rodeio sem conseguir chegar ao ponto importante com uma 

conversa ociosa. Então ele disse: 

 “O primeiro desenvolvimento que nós devemos esperar ver naquele castelo é que o nível de 

tecnologia deve avançar mais rapidamente do que a de outras cidades. Os ferreiros irão vender 

grandes quantidades de armas e armaduras. Além disso, a qualidade daqueles itens irá melhorar 

constantemente”. 

 “Em outras palavras, isso significa que isto será a especialidade daquele castelo?” 

 “Este parece ser o caso. A partir da informação reunida até agora, o padrão das armas é 

atualmente mais alto do que o normal e há sinais de efeitos positivos. A ascensão dos soldados no 

castelo será consideravelmente mais fácil do que a ascensão dos magos”. 

 Shin Hye Min assentiu ao que os especialistas disseram. 

 Lordes de castelos com profissões baseadas no combate podiam facilmente criar soldados 

fortes. Lordes magos aumentariam o poder mágico geral. Mesmo os ferreiros eram capazes de ter 

um impacto similar aos das profissões relacionadas ao combate18. 

 

*** 

 

 Quando Weed retornou ao Continente de Versalhes, o sol já tinha se posto e já era tarde. 

 As estrelas, claras como joias, estavam brilhando no céu. 

 Nuvens escuras elevaram-se em cima da cabeça de Weed. Raios severos choveram a partir 

dos céus. Todo o resto do continente estava ocupado assistindo as televisões. 

 “Droga! Essa profissão amaldiçoada forçosamente me tornou um Lorde”. 

 Suas reclamações e lamentações sobre a sua profissão amaldiçoada não desapareciam. 

 Rhodium, a Cidade dos Artistas. 

 Na realidade, era uma cidade infestada com mendigos. 

 Não havia garantia de que alguém tentaria derrubar Morata depois que Weed assumiu o 

controle. 

 Explorar os impostos elevados! 

 Tirar vantagens dos moradores, espremendo-os com elevados impostos.  

 Aumentar o número de soldados para lutar contra monstros para ganhar itens e dinheiro! 

 Para Weed, ser um ditador cruel era verdadeiramente o seu sonho. 

 ‘Honestamente, o que é paz...? Não há necessidade de nada disso. Nada supera ser um 

mendigo’. 

 Weed queria ser um ditador. 

 Porém, um monte de comerciantes não vinha para Morata porque ela estava longe de ser 

uma metrópole. Fortalezas famosas não faziam fronteira com ela, nem havia territórios de caça bem 

desenvolvidos. 

 ‘Porém, ser um Lorde deve vir com alguns benefícios correto?’  

 “Janela de Status Regional!”  

 O Lorde Weed foi autorizado a usar esse comando. 

 

                                                           
18 NT = E os escultores o que fariam se dominassem um castelo? Basta ver o que o Weed faz com Morata 
neste capítulo para dar asas à sua imaginação. 



- A Província de Morata: 

A província pertencente ao Império Niflheim.  

No passado o imperador trouxe prosperidade para terra, mas agora é difícil de imaginar 

isso. 

 

Forças Armadas: 20 

Economia: 90 

Cultura: 120 

Tecnologia: 190 

Religião: 80 

Desenvolvimento Urbano: 62 

Segurança: 98% 

 

Atualmente não há soldados, muito menos um regimento de vigilantes existe em seu 

lugar.  

Por um ano a província terá a proteção da Igreja de Freya.  

Há poucos prédios. 

Os residentes são muito pobres. 

Os comerciantes costumavam visitar esta terra. 

Precisa de um rápido desenvolvimento para melhorar rapidamente a subsistência dos 

habitantes. 

Festivais e esculturas tornam os habitantes mais felizes. 

Necessita de mais instalações culturais para os habitantes deixarem para trás o seu 

passado desagradável. 

A indústria antiga de confecção de panos e costura está em declínio. 

A população local acredita na Igreja de Freya como a religião deles. 

No futuro, é provável que ela se torne a fé central do reino. 

 

- Especialidades: Couro e tecidos. 

- População total do território: 7.863 

- Imposto de renda mensal: 2.300 moedas de ouro. 

- Custos operacionais e despesas da aldeia: 

Forças Armadas: 20% 

Desenvolvimento Econômico: 20% 

Manutenção da Aldeia: 45% 

Doações para a Igreja de Freya: 15% 

 

 A informação que ele recebeu estava em si mesma. 



 ‘Não é do mesmo nível da Aldeia Baran, no Reino de Rosenheim!’ 

 As cidades da parte sul de Rosenheim estavam sendo atacadas constantemente pelos 

monstros. 

 Agora que ele pensou a respeito, a cidade tinha sido reduzida a ruínas pelos vampiros, o 

que interrompeu o seu desenvolvimento. 

 Weed rapidamente lamentou. Ele normalmente tinha um monte de lamentos, mas ele podia 

sentir que este formigava em seus ossos. 

 ‘Mesmo que eu tenha obtido o sal que era 200 won mais caro. Esta deve ser a minha 

punição’. 

 Desenvolver as forças armadas e a economia necessitaria de uma grande soma de dinheiro. 

Precisaria de centenas de milhares, não, milhões de moedas de ouro para desenvolver Morata em 

uma cidade invejável. 

 Weed não tinha o tempo ou o dinheiro para proporcionar isso. 

 ‘A posição é nada mais do que um luxo para um Dark Gamer’. 

 Neste momento, setenta e seis dos Lordes nos vários reinos dentro do Continente de 

Versalhes eram usuários. A maioria deles tem ou estão cursando a faculdade. 

 Pela administração e aperfeiçoamento de uma cidade você consegue fama e fortuna! 

Contudo, não era uma tarefa fácil. 

 

*** 

 

 Havia várias montanhas em volta da cidade de Morata. 

 Depois que o gelo acumulado derreteu, a superfície da rocha foi exposta. 

 Weed escalou a montanha enquanto segurava a faca de esculpir de Zahab. 

 “Eu tenho que forçar meu corpo!” 

 Trabalho físico extremo! 

 Não importava se fosse dia ou noite, Weed nunca esquecia de fazer esculturas. 

 Quando o sol nasceu, ele havia feito muitas esculturas. Havia homens fortes e robustos com 

armas tais como espadas dançando ao redor. Quando a lua ascendeu havia mulheres também. 

Porém, Weed não parou por aí. 

 “Moonlight Sculpting19! 

 A habilidade única de esculpir para emitir luz. 

 A dificuldade de esculpir aumentava quando se usava a habilidade. 

 Jjeojeosal! 

 Ele continuou a trabalhar na rocha para fazer um braço esguio.  

 Foi mais suave, diferente das outras rochas que ele tinha usado no passado. Para manter a 

sensação de esculpir ele tinha que prestar atenção aos materiais. 

 Seoyoon. 

 Ele passou vários meses com ela. 

 Era muito difícil esculpir várias pessoas fazendo coisas diferentes tais como estarem 

dançando. 

 Uma garota dançando em uma perna.  

 Quatro soldados brandindo longas lanças. 

 Era muito fácil de quebrar. 

                                                           
19 NT = Esculpir do Luar. 



 Era inevitável, já que ele ainda tinha que dominar o Moonlight Sculpting. 

 ‘Eu não posso evitar se a escultura fracassar’. 

 Weed corajosamente assumiu a perda. Porém, valeu a pena. 

 Homens com o tronco nu mostrando-se em volta da fogueira. 

 Mulheres fazendo danças sensuais e provocativas. 

 A dança estava cheia de energia! 

 A memória do Festival Noturno em Morata tinha sido criada. 

 Ela levou mais de dez dias para ser concluída. 

 

- Por favor defina o nome da estátua. 

 

 Weed tinha pensado com antecedência e lhe deu um nome nobre. 

 “Uma noite em Morata”. 

 De alguma forma, ele fez uma peça com um título! Ele estava relembrando de um filme que 

ele viu quando ele era uma criança. Weed não conseguia se lembrar do nome, mas ele lidou com 

isso. 

 

- Uma noite em Morata, correto? 

 

 “Sim”. 

 Ttiring! 

 

- Uma obra-prima feita pelo Moonlight Sculpting! 

Você completou a peça “Uma Noite em Morata”! 

Uma peça que representa as pessoas dançando!  

Uma dança surpreendente, cheia de paixão e energia nasceu. Infelizmente a escultura 

foi danificada algumas vezes durante a criação.  

Escultura incompleta. 

Em razão da reputação por ser uma escultura excelente, não parece que ela seja um 

erro. 

O escultor deu para esta peça infinitas possibilidades. 

Esta peça será comentada por muitos anos. 

Ninguém irá esquecer das habilidades criativas e artísticas que o escultor utilizou. 

O nome dessa escultura irá permanecer na história do Continente de Versalhes. 

- Valor Artístico: 6.300 

Um excelente trabalho criado pelo escultor Weed. 

- Opções: 

A estátua “Uma Noite em Morata” dá 15% de aumento na regeneração de vida e mana 

durante o dia. 

30% de aumento na Vida. 

Todas as estatísticas aumentam por 10. 



Todas as habilidades de cozinheiros, dançarinas e bardos estão um nível mais elevadas. 

Os efeitos de outras estátuas não se sobrepõem.  

- Número de Obras-primas do Luar até agora: 1 

- Habilidades de esculpir melhoraram. 

- Artesanato aumentou para o nível avançado 4. Um adicional de 8% de aumento para 

todas as ferramentas de mão e isso irá afetar diversas áreas. 

- Entendimento Escultural aumentou 1 nível. 

- Fama aumentou por 110. 

- Arte aumentou por 5. 

- Estamina aumentou por 1. 

- Todas as estatísticas aumentaram por 2 por criar uma obra-prima do luar. 

 

 “Kuehuehuehuehue!” 

 Weed possuía um sorriso perverso. 

 Artesanato no nível avançado 4! 

 Toda vez que a habilidade elevava o seu dano aumentava por 8% e seus produtos 

manufaturados teriam melhores efeitos. 

 A classe de esculpir era incrível por causa da capacidade de aprender todas as habilidades 

de produção e do acesso às habilidades de artesanato, bem como a taxa incrível de crescimento 

em dobro para as habilidades. 

 A esperança de Royal Road para as classes abaixo da média. 

 A habilidade que exibe o verdadeiro esforço físico!  

 Artesanato! 

 Ele recentemente aprendeu a verdade. 

 O artesanato aumentava rapidamente a habilidade de esculpir. Também há um aumento do 

número de habilidades que são afetadas pelo artesanato. 

 O artesanato impulsionava todas as espécies de habilidades de produção com uma 

manipulação mais delicada, tais como a colheita de ervas. Ela tornava as costuras mais elaboradas 

e ajudava a restaurar a durabilidade dos itens reparados. Mesmo os magos necessitavam de algum 

nível de artesanato. Eles não podiam esperar aumentar o artesanato por se concentrar em uma 

habilidade e repetir a mesma coisa várias vezes. 

 Portanto, eles precisavam de uma grande variedade de habilidades e treinamento para 

impulsionar a habilidade de artesanato. 

 Em outras palavras, trabalho físico interminável! 

 A personificação do trabalho físico em todas as habilidades. 

 Sempre que ele conseguia um nível em artesanato, Weed não podia evitar a não ser sorrir.  

 “Artesanato subiu um nível. Hehe, eu devo trabalhar duro e fazer outra escultura de luz”. 

 Weed procurou para ver que não havia ninguém por perto. Então ele começou a dançar 

vulgarmente por toda parte com a faca de esculpir usando o Moonlight Sculpting. 

 “É como ganhar um ticket de loteria depois de lidar com circunstâncias difíceis. Isso não 

significa que você não pode ter alegria”.  

 Simples e fácil! Algumas vezes ele expressava a sua satisfação como um homem louco. Era 

o seu único ato de conforto de ter que repetir constantemente a mesma coisa várias vezes. 



 “204 horas20 de trabalho duro e ainda saiu imperfeito”. 

 Weed refletiu dolorosamente o seu trabalho. 

 Ele não estava dormindo ou comento apropriadamente e isso afetou seu trabalho. 

 “Se eu trabalhar 6000 horas esse mês21, meu objetivo para o próximo mês deve ser 6001 

horas. É isso o que significa ser totalmente dedicado ao trabalho duro”. 

 Se lhe fosse dado um monte de dinheiro ele costuraria olhos de boneca por 100 anos!  

 O trabalho finalizado, no entanto, teria de ser bem-sucedido em comparação com o esforço 

envolvido. 

 Weed colocou uma quantidade maciça de trabalho em suas esculturas, mas algumas ainda 

terminaram como fracassos. 

 “Ainda há tempo sobrando”. 

 Weed dirigiu-se para as rochas sem descanso. 

 Ele tinha que ir para Todeum22, mas ele podia dispor de um pouco de tempo. 

 Pelos próximos sessenta dias no Continente de Versalhes, Weed esculpiu a partir das 

rochas nas montanhas. Ele administrou a criação de uma dúzia de peças clássicas unidas, quatro 

peças grandiosas e uma obra-prima. 

 Com isso, ele conseguiu atingir a habilidade avançada em esculpir. 

 

*** 

 

 Um grande número de aventureiros chegou na cidade de Morata. 

 As pessoas costumavam ficar longe em razão do clima rigoroso, mas agora ele havia 

diminuído. 

 Já que o ar e o clima estavam refrescantes, não era surpresa que os monstros e os 

aventureiros começariam a aparecer.  

 “É uma aldeia! ” 

 “De acordo com o mapa, essa é Morata”. 

 “Vamos conferir o lugar”. 

 Os aldeões olharam para a vila com espanto. 

 A maioria das vilas do Norte tinham sido devastadas. Com todos os ataques de monstros, a 

segurança pública estava uma bagunça. Na maioria das vilas, os monstros tinham invadido longe 

demais. 

 Esses locais eram menos parecidos com vilas e mais com territórios de caça.  

 Os monstros iriam trotar ao redor livremente, comendo e matando humanos! 

 “No caso de alguma coisa acontecer, eu irei conduzir o grupo. Eu deixo a cura para você”. 

 “Okay. Eu tomarei conta do tratamento”. 

 O grupo de cinco cuidadosamente se aproximou da aldeia. 

 Esse grupo era muito famoso no Continente de Versalhes. 

 Atrás do grupo estava um total de 300 pessoas. 

 As pessoas procuraram explorar o Continente do Norte. Eles pensavam que seria seguro 

uma vez que eles entrassem na vila. Contudo, era de manhã cedo e era a hora que a atividade dos 

monstros atingia o pico! 

 O grupo aumentava a sua vigilância sempre que eles entravam em uma aldeia. 

                                                           
20 NT = 8,5 dias. 
21 NT = Ele falou no sentido figurado, pois um mês tem entre 672 horas a 744 horas. 
22 NT = Cidade dos Vampiros. 



 “Bem-vindos!” 

 “Bem-vindos à nossa aldeia”. 

 Os cidadãos de Morata cumprimentaram eles em uníssono. 

 “Nós vendemos roupas duráveis e resistentes em Morata”. 

 “Nós também vendemos armas com elevada defesa e roupas para mulheres”. 

 Os aventureiros rodearam as lojas especializadas de Morata. Eles olharam em volta das 

árvores e do chão. Um deles perguntou afobadamente: 

 “O que é aquilo lá?” 

 Isso geralmente não era visto em uma aldeia. 

 A razão logo foi revelada.  

 Os aventureiros viram um grupo de garotas e garotos bonitinhos segurando um punhado de 

esculturas! 

 “Vendo esculturas de flores, coelhos, veados, bem como peças de alta qualidade! Também 

há esculturas de monstros de Morata, tais como os lobos”. 

 Os habitantes estavam tentando fazer dinheiro de alguma forma. Eles estavam tentando 

ganhar dinheiro como a pequena quantia que Weed ganhou no começo. 

 Então eles viram um local vazio onde Weed estava sentado. 

 “Equipamentos à venda, antiguidades tradicionais do Império de Niflheim, bem como 

armaduras de ferro e roupas! Não há dúvidas sobre a elegância dos modelos antigos!” 

 Weed empilhou espadas e armaduras próximas a ele. 

 “Espadas! Mercadorias de ferro dos mestres ferreiros do antigo Império de Niflheim! 

Aproveite essa chance agora antes que ela passe. Elas não estarão aqui amanhã!” 

 Os tesouros do Império de Niflheim. Depois de tantos anos, as armas e armaduras 

deterioraram e estavam sendo vendidas agora como antiguidades. 

 “Homens, mostrem para as mulheres o seu amor com essas roupas e essa espada. Quanto 

às mulheres, esse vestido foi usado pela terceira princesa do antigo Lorde de Morata durante uma 

dança num baile, onde ela recebeu uma proposta de casamento. Imagine isso...” 

 Weed desenvolveu os itens com uma história. 

 “O que é esse cara?” 

 “Um comerciante?” 

 “Vamos conferir”. 

 Os aventureiros ficaram interessados na Aldeia Morata. 

 Eles estavam surpresos com o desempenho inesperadamente bom das espadas e 

armaduras enferrujadas que estavam estocadas. 

 “O que é isso?”. 

 “O dano nesta espada longa enferrujada é muito bom. Eu me pergunto o quão incrível ela 

costumava ser?” 

 “Essa espada!” 

 “Eu gosto do vestido”. 

 As pessoas se reuniram. 

 Foi depois que eles ouviram e viram o desempenho inesperadamente bom dos itens. 

 “Ajussi23, quanto é esse vestido?” 

 Weed sorriu brilhantemente conforme ele respondia. 

                                                           
23 NT = É uma forma de chamar os homens mais velhos, geralmente entre os 35-50 anos de idade. Se eles 
tiverem menos que isso eles preferem ser chamados de Oppa/hyung. KKKK a mulher sacaneou ao achar q o 
Weed fosse tão velho. 



 Aquele sorriso podre falso! 

 “3.600 moedas de ouro”. 

 “Aegyae! Eu podia comprar roupas no Continente Central por 3.200 moedas de ouro... e, 

além disso, essas roupas são velhas”. 

 Algumas pessoas estavam relutantes em comprar depois de descobrirem o preço. 

 O desempenho era bom, mas estava acima do preço! 

 O equipamento era velho, então a durabilidade estava 20% mais baixa. 

 Weed pegou as roupas. 

 “Parece que eu ainda não a reparei”.  

 “Reparar, polir, passar!”  

 Reparando velhas roupas! 

 Usando as suas habilidades de alfaiataria e ferraria ele podia retornar os itens ao seu estado 

original. É claro que era impossível repará-los completamente. O polimento também desapareceria 

com o tempo. Repará-los dava aos tesouros do Império de Niflheim a durabilidade equivalente ao 

dos itens comuns, mas havia mais. Tinha sido um longo tempo desde que eles tinham sido 

reparados, que o aumento da durabilidade e a mudança na aparência dos itens foi espetacular. 

 “Por favor diminua o preço um pouco mais”. 

 “Você sabe que as roupas estão bem gastas”. 

 Os convidados queixaram-se enquanto tentavam derrotá-lo em uma batalha de preços. 

 Weed também utilizou ativamente de estampas.  

 Havia a escultura de uma linda mulher que Zahab amou a sua vida inteira, bem como o 

Imperador Geihar Arpen que uniu o continente. 

 Ele estava vendendo comida juntamente com os itens. 

 “Estilos antigos originais estão na moda hoje em dia. Eu estou de bom humor então eu irei 

mudar qualquer coisa que você quiser. Eu irei esculpir o que você quiser nele”. 

 Isso impulsionava o valor dos itens. O desempenho do equipamento não era o único 

aspecto. Não importa o desempenho, as pessoas queriam parecer legais também. 

 Equipamentos bem esculpidos e esculturas trabalhavam para dar uma leve impulsionada 

nas estatísticas. 

 “Venha! Venha! Barato! Barato! Comemore a chegada em Morata com um novo conjunto de 

equipamentos! Será difícil de encontrar equipamentos como esses em qualquer outro lugar exceto 

aqui, no Norte de Morata. Uma oportunidade como essa passa muito rápido!” 

 As mãos e a boca de Weed estavam se movendo sem parar conforme ele anunciava. 

 “O que você acha?” 

 “A qualidade não é tão ruim. É difícil de achar coisas como essas nas lojas”. 

 “Parece confortável e leve”. 

 Weed sentou em silêncio perguntando-se quantas pessoas iriam comprar. 

 “Os clientes devem pensar sobre comprar agora ou mais tarde! Há um estoque limitado 

então se vocês não se apressarem tudo isso pode acabar!” 

 Quando havia quantidades limitadas então o preço aumentava. 

 Weed vendeu comida e os equipamentos do Império de Niflheim tão bem que ele continuou 

vendendo pelo resto do tempo.  

 

*** 

 

 Os aventureiros na Aldeia Morata! 



 Todos eles estavam usando armaduras e armas projetadas de forma similar. 

 Roupas e armaduras sujas, velhas e coloridas! 

 Era questionável se as espadas com rachaduras nelas podiam cortar uma árvore. 

 Mesmo assim os aventureiros estavam satisfeitos.  

 “Eu acho que para um equipamento desta qualidade foi um preço razoável”. 

 “Sim. Ele é bom mesmo se a durabilidade seja um pouco baixa”. 

 “Isso apenas significa que nós temos que repará-lo um pouco mais frequentemente”. 

 Weed maldosamente vendeu equipamentos de baixa durabilidade depois de repará-los 

temporariamente para dar a eles mais durabilidade e defesa. 

 É claro que eles ainda eram menos caros do que uma Plated Armor24 vendida nas lojas. 

 Os aventureiros não tinham muito dinheiro sobrando. 

 “Eu não tenho qualquer dinheiro restando comigo”. 

 “Então vamos caçar”. 

 “Vamos ver se nós conseguimos algumas missões”. 

 Os aventureiros dividiram-se para falar com os habitantes. 

 Eles não sabiam se era ou não perigoso fora da cidade. Portanto, eles foram procurar por 

informações a respeito dos territórios de caça nas áreas ao arredor. 

 Se você aumentar o seu nível de amizade com os habitantes então você conseguirá 

melhores missões e pistas sobre as masmorras. Felizmente, os habitantes foram muito amáveis 

com os aventureiros. 

 “Atrás da aldeia está o castelo negro do Lorde. Algumas vezes os monstros se reúnem 

próximos de lá todos os anos”. 

 “Você sabia? A leste da aldeia há um rio feito a partir de gelo e neve derretidos. Os rumores 

são que se você se banhar nele então o seu charme irá aumentar”. 

 “Territórios de caça? Norte, Leste, Sul e Oeste, não importa onde você vá, o antigo Império 

de Niflheim está infestado com monstros! Você pode ir perseguir os monstros e coletar a pele deles, 

então eu posso transformá-la em couro?” 

 “Há um bando de ladrões famosos a nordeste daqui, nas montanhas. Eles começaram a 

ficar mais ativos. Haverá carroças de transporte vindo através de lá também. Contudo, haverá 

outros monstros que atacam. Seria legal se você pudesse ir ajudá-los a desocupar a base dos 

bandidos”. 

 Missões relacionadas à especialização de tecidos e couro de Morata também estavam 

disponíveis. Elas facilmente trocariam materiais por dinheiro. 

 Alguns dos habitantes disseram: 

 “Você já foi para as montanhas ao leste da aldeia? Há muitas esculturas excelentes que nos 

enchem de orgulho e confiança”. 

 “Esculturas?” 

 “Você pode me ajudar? Meu marido foi vê-las no meio da noite. Eu ouvi que é perigoso lá 

naquela hora”. 

 Os aventureiros estavam curiosos. 

 “Com quais habitantes nós ainda não falamos? 

 “Devemos ir conferir?” 

 Os aventureiros foram para aquele lugar nas montanhas rochosas que eles ouviram falar 

sobre. 

 Centenas de milhares de rochas foram empilhadas nas montanhas.  

                                                           
24 NT = armadura de ferro e aço - https://en.wikipedia.org/wiki/Plate_armour. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Plate_armour


 Surpreendentemente muitas das rochas foram trabalhadas. 

 Esculturas de rocha! Nada comparável a algo como uma montanha, mas havia um monte 

delas. 

 Uma escultura dos habitantes se divertindo em um festival! 

 Muitas das esculturas simbolizavam os paladinos da Igreja de Freya do Continente de 

Versalhes. 

 As esculturas foram gradualmente estabelecidas ao longo da montanha em cada nível. 

 Todas elas conduziam para o ápice das esculturas. 

 

Você viu o Símbolo de Morata.  

Uma torre feita para o bem-estar e desenvolvimento da cidade! 

Um escultor excelente e habilidoso esculpiu isso com todo o seu coração, aumentando 

imensamente o seu valor artístico. 

- Vida e Mana aumentam por 10%. 

- 3% de aumento na produtividade da cidade. 

- Monstros estão menos agressivos na área ao redor da escultura. 

 

Os guerreiros de Morata foram vistos.  

Vida e tenacidade fortes! 

A aparência dos guerreiros do Continente de Versalhes é suficiente para preencher você 

com coragem para lutar contra os monstros. 

- Estamina e força aumentam por 3% 

- Não se aplica ao espírito de luta dos monstros. 

- Aumenta a chance de ganhar fama quando você derrota um monstro forte. 

 

 Os efeitos de várias esculturas! 

 As esculturas no topo da montanha seriam consideravelmente úteis para as caçadas. 

 Os aventureiros ficaram boquiabertos em surpresa. 

 “Por que há tantas esculturas aqui?” 

 “Quem você acha que fez todas aquelas esculturas?” 

 Perguntas começaram a surgir. 

 Construções e outras obras gradualmente envelheciam com o tempo. 

 Em outras palavras, não era possível para aquelas esculturas fossem remanescentes do 

antigo Império Niflheim.  

 Aquelas esculturas ainda estão novas! 

 O escultor que as fez criou elas recentemente.  

 “Weed! Foi Weed!” 

 “O escultor Weed?” 

 “Isso mesmo. Quem mais senão Weed faria tal trabalho difícil?” 

 Weed era um dos escultores mais famosos que eram citados nos rumores. Ele era conhecido 

por seu trabalho duro na criação da pirâmide no Reino de Rosenheim. 

 Dentre os aventureiros, muitos deles tinham ouvido falar de Weed.  



 “Talvez foi o cara que nos vendeu os itens”. 

 “Depois de fazer as esculturas em Rosenheim, ele agora está aqui”. 

 “Já que ele desapareceu por seis meses, você acha que ele estava fazendo esculturas 

aqui?” 

 “Eu acho que ele era parte da expedição”. 

 “Entendo. Você viu a sua espada e armadura?” 

 “Elas são exatamente a mesma”. 

 Boatos foram espalhados de que Weed tinha habilidades de ferraria e alfaiataria durante a 

expedição. 

 “Ele elevou a ferraria e a alfaiataria...” 

 “Ambas são muito difíceis de fazer...” 

 “É como se ele fosse o verdadeiro Deus do trabalho duro”. 

 Muitas pessoas não tinham esse tipo de persistência.  

 Eles ainda tinham algumas dúvidas, no entanto. 

 “Mas a Aldeia Morata é onde Jeoshin Weed25 lutou contra os True Blood Vampires. Eu estou 

certo de que era a sua missão”. 

 “Sim”. 

 “Então por que o escultor Weed está aqui? É apenas uma coincidência?” 

 “O que você está tentando dizer?” 

 “Talvez eles apenas tenham o mesmo nome ou...” 

 O restante das pessoas riu para aqueles que estavam seriamente considerando isso. 

 “Achar que Jeoshin Weed e o Escultor Weed são a mesma pessoa é ridículo. Quer encontrá-

lo para ver por si mesmo?” 

 “Pense a respeito disso. Há um monte de pessoas com o nome Weed”. 

 “Um escultor não aprenderia ferraria e alfaiataria, correto?” 

 “Bem, eles estarão muito ocupados para aprender outra habilidade de artesanato...” 

 “Também se lembre um pouco no passado. Durante a missão do Necromante, com a Legião 

dos Mortos-Vivos, eles brevemente mostraram a armadura que Weed estava vestindo”. 

 As pessoas não sabiam que a habilidade de ferraria retirava as restrições dos itens utilizados 

à medida que a categoria da habilidade aumentava. Isso era porque havia poucos ferreiros de nível 

intermediário. 

 Um debate feroz eclodiu sobre o tema. 

 “Depois de derrotar os True Blood Vampires, Weed, naquele momento, era da profissão 

Paladino. Porém, Jeoshin Weed recebeu uma missão especial de Necromante e ele era o Orc 

Karichi. Então eles não podem ser o mesmo”. 

 “Não há provas de que Jeoshin Weed ficou na aldeia. Ele não iria apenas sentar por aí o dia 

todo e esculpir coisas”. 

 “Hmmm, você tem um argumento”. 

 “Sim, você está certo. Não há maneira de que eles possam ser a mesma pessoa”. 

 Todos tinham as suas suspeitas e estavam dizendo coisas diferentes. 

 Nunca esqueça o valor de uma única vitória! 

                                                           
25 NT = Jeoshin, por si só, é um termo com muitos significados. Porém, neste caso em que ele precede o 
nome de Weed, o termo significa o Weed ‘original’. Esse é o Weed que era lendário no Continent of Magic, 
que gerou um seguimento de pessoas que passaram a utilizar o nome Weed. É uma forma de diferenciar o 
Weed ‘escultor’ do Weed ‘aventureiro/necromante’, pois até agora ninguém sabe que se trata da mesma 
pessoa - http://lmstranslation.blogspot.com.br/p/glossary.html. 

http://lmstranslation.blogspot.com.br/p/glossary.html


 Por causa da entrevista por telefone de Weed com a CTS Mídia, muitas pessoas não tinham 

certeza se era ou não ele. 

 “O Jeoshin Weed!” 

 “Ele fez uma grande contribuição em direção à missão para se livrar do calor do continente”. 

 “A expedição sofreu através de muita dificuldade, mas graças à Weed eles foram bem-

sucedidos”. 

 “O salvador do continente... não há maneira de ser ele. Nunca!” 

 “Eu aposto que ele está em alguma masmorra desconhecida fazendo uma missão ou 

matando um monstro que ninguém foi capaz anteriormente”. 

 “Ele é como um eremita26, sempre em lugares onde as pessoas nunca irão, jamais 

encontram ele”. 

 “Sim. Isso mesmo”. 

 Isso foi o que a conversa geral estava se tornando. 

 Os torcedores dele nunca se atreveriam a imaginar que Weed era um mentiroso muquirana 

quando se referia a dinheiro. 

 É tão convincente quanto uma linda celebridade dizendo que está indo para o banheiro! 

 Entretanto, os aventureiros tinham que ver as esculturas mais importantes. 

 

Você viu a Tower of Light27! 

Uma grande obra-prima feita por um escultor habilidoso! 

Algumas vezes um escultor deixa para trás um trabalho tão grandioso que isso choca o 

continente. 

A Torre assume uma aparência mais grandiosa à noite e suas características completas 

são exibidas. 

- A regeneração de Vida, Mana e Estamina aumentou por 25% pelo dia todo. 

- Todas as estatísticas aumentaram por 15. 

- Máximo de Vida e Mana aumentadas por 15%. 

- Velocidade de movimento aumentou por 20%. 

- Sorte aumentou por 100. 

- Aumenta o poder das magias sagradas e elementais. 

A estátua enfraquece as forças das trevas nas proximidades. Monstros fortes irão ficar 

mais fracos. 

Quando o Sol se põe, um show de luzes ocorrerá.  

A escultura Torre de Luz aumenta o valor original da defesa por uma vez e meia. 

 

 Quando as pessoas a viam elas não partiam para caçar. Elas sentavam-se e esperavam o 

sol se pôr.  

 “O que é esse show de luzes?” 

 “Esculturas de luz? Existem tais coisas?” 

 “De qualquer jeito, os monstros são 50% mais fortes à noite então não há nenhuma 

vantagem em partir”. 

                                                           
26 NT = indivíduo que, por penitência, vive em lugar deserto, isolado; ermitão. 
27 NT = Torre de Luz. 



 Eles sentaram ao redor para relaxar e conversar. 

 Então a noite caiu. 

 Uma noite completamente escura. 

 Havia nuvens no céu, então eles não podiam ver a lua. Mesmo assim, a torre irradiava calor 

e luz. 

 Era como se ela fosse uma joia brilhante, um farol de luz. 

 “Linda”. 

 “É como se nós estivéssemos em um sonho...” 

 “Eu não sabia que seria tão bonita”. 

 A maioria das pessoas não gostava da ideia de esculpir. 

 “A classificação é muito alta então eu suponho que ela é decente”. 

 “Eu acho que é uma escultura bastante famosa. É muito difícil de dizer se ela é boa”. 

 Para aqueles sem conhecimento prévio sobre arte, era difícil sentir a inspiração. 

 Mesmo se ela fosse de um famoso escultor mundial, algumas pessoas não podiam ficar 

impressionadas com o que ela supostamente significa ou perceber por que ela é especial. 

 Contudo, havia pessoas que podiam apreciar a Torre de Luz. 

 ‘Este é um profundo trabalho de arte’. 

 ‘Oh, este é um incrível trabalho de arte. Porém, como se aprende a fazer uma coisa dessas...’ 

 ‘Que escultura. Eu vi as outras próximas a esta, mas está é a primeira.... Não seria ruim ir 

para uma exposição de esculturas em uma data de vez em quando’. 

 ‘Mas, por que ela é tão diferente comparada com as outras ao longo do caminho?’ 

 A Torre de Luz. 

 Ela era solene e sombria. No frio e na pálida luz do luar, havia 7 tonalidades brilhantes de 

uma luz clara e transparente. 

 Subitamente as nuvens acima de Morata separaram-se. O luar verteu-se sobre a superfície 

da torre e dispersou-se. Todos os lugares ao redor da torre foram banhados pela luz do luar. 

 “Oh!” 

 Sons de espanto saiam das bocas dos espectadores. A Torre concentrou a luz em seu centro 

e a dispersou através das torres menores em uma mistura de luzes. 

 A concentração da luz! 

 A luz refletiu a partir das torres menores para a torre central. 

 Reflexão de luz! 

 As torres menores dispersaram a luz em vários ângulos.  

 Ela mudou e distorceu. 

 Muitos raios de luz podiam ser vistos no céu. 

 Eles espalhavam-se cada vez mais à medida que a torre gerava luz. 

 Logo os raios cobriram a montanha inteira! 

 Portanto, os expectadores foram expostos ao brilho das esculturas de luz.  

 A luz dançava. 

 Cada vez que as nuvens ou a Lua se movia, a luz dançaria. 

 A dança da luz que não podia ser expressada em palavras. 

 Era uma vista fantástica.  

 Geralmente esculpir mostrava precisamente uma forma. Contudo, o esculpir da luz era 

diferente, pois não era a escultura a ser exibida, mas a própria luz. 

 Uma peça de arte que podia ser vista, mas não sentida! 



 As pessoas não pensaram em deixar aquele lugar. 

 

*** 

 

 Um grande escultor fez a Torre de Luz! 

 “Morata tem um monte de esculturas incríveis”. 

 “A Torre de Luz tem uma bela exibição de luz! Qualquer um que a ver não consegue evitar 

de ficar fascinado”. 

 “A luz foi espetacular”. 

 “Ela foi a cena mais maravilhosa que eu já vi”. 

 “Se você estiver indo para uma masmorra difícil então você se arrependerá de não ter vindo 

ver a Torre”. 

 Não demorou muito tempo para que o boato se espalhasse por todo o Continente de 

Versalhes. 

 Ela melhorou e fez o seu nome mais conhecido. Weed trabalhou para as pessoas no 

passado e tinha uma reputação em esculpir. 

 As pessoas que estavam impressionadas disseram para os seus amigos. 

 Um vídeo a respeito da Torre de Luz foi colocado no website de Royal Road, então os 

usuários puderam assistir e falar a respeito dela. 

 Os usuários começaram a apreciar as classes de produção. 

 “Weed é um verdadeiro escultor”. 

 “Suas esculturas estão surgindo em todo o lugar. Deve ser seu desejo humano para ter 

constantemente inspiração”. 

 “Eu ouvi que ele tem um tato para esculpir uma mulher bonita”. 

 “Ele criou tal peça surpreendente de arte”. 

 Os Bardos, eventualmente, cantaram louvores sobre Weed: 

 

O escultor Weed,  

Ele tem um duro trabalho, mas ele rompeu a fronteira da pobreza. 

Alma de esculturas. 

A escultura que governa a luz. 

Oh! Ela é tão bela. 

Ele deixa para trás tudo o que ele faz. 

Como uma fada élfica cantando e dançando no lugar. 

A lenda da reunião da luz. 

 

*** 

 

 As outras pessoas ficaram emocionadas quando elas viram a Torre de Luz. 

 Porém, as pessoas que conheciam Weed acharam difícil de acreditar. 

 “Como é que o Oppa tem um sentido tão delicado de beleza...” 

 Yurin era suspeita, então ela perguntou para Hwaryeong: 



 “Ele é muito bom com as mãos certo?28” 

 “Sim. Eu gosto de comer as maças que ele descasca”.  

 “Eu me pergunto como ele fez isso”. 

 Pale caiu em angústia: 

 ‘Talvez nós estivéssemos errados a respeito de Weed este tempo todo?’ 

 Eles queriam ver ele. Os artistas são muitas vezes mal compreendidos por seu senso de 

estética. 

 ‘Weed! Eu realmente amo a escultura que você faz. Você está correto. Sem entusiasmo e 

afeição pela escultura não há maneira de você ser capaz fazer uma peça tão bonita’.  

 Irene pediu desculpas para ele entre lágrimas. 

 ‘Eu pensei que Weed continuava a falar a respeito de como ele não gostava de sua 

profissão... Eu acho que no futuro as queixas só irão aumentar’. 

 Zephyr deu uma risada. 

 ‘Weed é alguém que é realmente difícil de ser motivo de orgulho. Isso pode ser algo de uma 

habilidade para fazer algo parecido com isto, certo?’ 

 Hwaryeong estava errada a respeito da mentalidade de Weed. 

 ‘A criação de uma nova peça de arte inovadora exige esforço meticuloso e paixão. Junto 

com uma riqueza de emoções e afeto. Weed realmente é alguém que pode aquecer o seu coração’. 

 

*** 

 

 Quando Weed estava fazendo a torre ele não tinha ideia do que fazer e estava indo fazer 

uma torre normal. 

 Moonlight Sculpting! 

 A habilidade exibia um alto nível de dificuldade em esculpir. 

 A escultura por si só emitia uma luz então era difícil de pensar em uma ideia. 

 “Droga. Não há fim nas maldições de esculpir”. 

 Weed estava irritado com seu trabalho. 

 Ele foi capaz de usar o Moonlight Sculpting para fazer pequenas esculturas até certo ponto 

ao delinear a forma. Porém, para tal objeto enorme, ele tinha que pensar em uma ou duas coisas 

além disso. 

 “Esta escultura maldita!” 

 Weed lidou com sua frustração de esperar no pico por estar cortando a rocha.  

 Ele estava balançando no alto, acima do chão, com a escultura. 

 Conforme ele foi esmagando a neve com o Moonlight Sculpting, lágrimas escorriam por seu 

rosto. 

 Tão tarde para notar, os efeitos da luz do esculpir foram muito diminuídos na luz do Sol. 

Então a noite veio. 

 A Aldeia Morata tinha uma Lua cheia.  

 A Lua brilhava nas esculturas em um ângulo irregular. As superfícies das rochas refletiam, 

como espelhos, o luar.  

 “A luz está refletindo para fora das esculturas e sobre a neve! 

                                                           
28 NT = kkkk Yurin está jogando uma indireta para a Hwaryeong que está gamadona no Weed? 



 Weed ficou irritado conforme ele se agarrava na montanha. Ele gastou horas tentando 

posicionar corretamente a luz do luar. Gradualmente ele apenas golpeou para cortar a escultura em 

mais ângulos. 
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