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CAPÍTULO 4 - O Retorno de Weed 

 

 Em Morata, no muro da Guilda Crimson Mercenary (NT= Mercenários Carmesins), o quadro 

das recompensas estava completamente acumulado com cartazes de procurados.  

 “O que, o que aconteceu?” 

 "Onde estão os pedidos bons?" 

 Os aventureiros que iam e viam se juntaram na frente do mural. 

 

Procurado: Geomchi 

Recompensa: 550 moedas de ouro. 

Crime: Corrupção, assassinato e fuga. 

Aparência: Sujeito envelhecido. 

- Corpo similar ao de um Bárbaro. 

- Conhecido por usar uma armadura com um forte odor. 

Força: O suficiente para lutar em pé de igualdade com um Hell Lord Knight (NT = Cavaleiro 

Soberano do Inferno).  

- A habilidade e força são excelentes. 

Nota Especial: Lutou ao lado dos vampiros e massacrou humanos. 

Última localização: Entrada Sul de Morata. 

 

Procurado: Geomchi2 

Recompensa: 548 moedas de ouro. 

Crime: Corrupção, assassinato e fuga. 

Aparência: Não se pode parar o riso incessante dele. 

- Grande corpo musculoso. 

- Conhecido por usar uma armadura com um forte odor. 

Força: pode aguentar e vencer uma luta contra cinco Vikings. 

Nota Especial: Lutou ao lado dos vampiros e massacrou humanos. 

Última localização: Entrada Sul de Morata. 

 

 Desde Geomchi, Geomchi2, Geomchi3 e assim por diante até o Geomchi505. 

 Não obstante o fato de que a descrição não correspondia com as características deles como 

um alvo, os seus nomes ainda estavam expostos devido à marca de assassino recebida. 

 Para reiterar a questão, em troca de fazer as missões para os vampiros, eles foram 

considerados perversos. 

 “Eles apareceram ontem e causaram um tumulto”. 

 “Eu ouvi que eles partiram às pressas para o sul”. 

 Um número considerável de seus vestígios podia ser testemunhado. 

 Na verdade, houve uma tentativa de prender o grupo. 



 Além da recompensa atribuída, a Reputação, o Valor Público, bem como a avaliação como 

mercenário, tudo podia ser obtido junto com as moedas de ouro. Além disso, se alguém tivesse 

sorte o suficiente, ele poderia roubar os equipamentos que eles vestiam. Como resultado, as 

pessoas prontamente se interessaram sobre as recompensas. 

 “Ah, inferno”. 

 “Nós não somos assim”. 

 “Ah! Garotas!” 

 “Keugg! Até mesmo as mulheres estão tentando me matar”. (NT = Nota Antonio: kkkkkkk se 

ferraram) 

 Lamentavelmente, os Geomchis prestaram pouca atenção para a situação atual em que eles 

estavam e correram rapidamente. Qualquer que fosse a emergência em que estivessem, eles 

pareceram tão furiosos enquanto estavam correndo em direção ao sul, tanto que aqueles que 

tentaram os perseguir não quiseram ficar no caminho deles. 

 Havia muitas pessoas cujo nível era superior ao dos Geomchis em Morata. Se os Geomchis 

estivessem em apenas um ou dois, então essas pessoas os teriam cercados. Porém, com muitos 

deles aparecendo e subitamente fugindo como se fossem barcos a vela sendo puxados pelo vento, 

as pessoas simplesmente sairiam do caminho.  

 Posteriormente, a partir do portão oeste de Morata, uma pessoa com seu nome escrito em 

vermelho em razão da marca do assassino se aproximou. 

 “Por falar em assassinos, há alguém tentando entrar na cidade destemidamente”. 

 "Ele é louco?" 

 Não há nenhum exército em Morata. Em vez disso, os Paladinos da Igreja de Freya situados 

na cidade estavam montando guarda em cada portão. 

 “Droga, eu queria matar. Eu perdi a oportunidade de aumentar a minha reputação”. 

 Os Paladinos de Freya eram conhecidos por serem implacáveis. 

 Os mercadores e aventureiros igualmente estavam assistindo a pessoa que se aproximava 

sem uma única medida contra os paladinos. 

 Em algum momento ele será pego pelos paladinos e será espancado impiedosamente. 

 Todos estavam esperando por isso, visto que eles tinham testemunhado como os Paladinos 

de Freya tratavam os motins de monstros e os pecadores das redondezas. 

 No entanto, enquanto o assassino avançava em direção deles, eles levantaram as suas 

espadas e o saudaram como se estivessem cumprimentando um aristocrata. 

 “Que todos estejam em harmonia com a vontade da Deusa”. 

 O visitante também, levemente saudou de volta: 

 “Que todos estejam em harmonia com a vontade da Deusa”. 

 Então, sem um único sinal de resistência a partir dos Paladinos, ele casualmente passou 

pela entrada da aldeia. 

 

*** 

 

 Weed foi a pessoa que entrou em Morata. (NT = Nota Antonio: agora faz sentido) 

 Depois de viajar pelo Reino dos Vampiros e de passar pelo Centro de Treinamento 

Intermediário, ele retornou mais uma vez para o Continente de Versalhes. 

 Sempre que Weed dava um passo, as pessoas simplesmente saiam correndo para fora do 

caminho dele. 

 “O que?” 

 “O que está acontecendo?” 



 “É um assassino. Um assassino veio para a cidade”. 

 “Como? Eu sei que Morata tem uma segurança pública baixa, mas... não há os Paladinos 

de Freya?” 

 “Eu não sei. É difícil de acreditar, olhe lá. Os Paladinos ao redor da cidade absolutamente 

não o incomodam”. 

 A multidão se reuniu e queria saber sobre a fato terrível. Weed continuou o seu caminho em 

direção ao centro da praça a partir da entrada da aldeia, enquanto as pessoas continuavam a 

intervir. 

 Todos eles o seguiam imediatamente à medida que ele passava. 

 Por alguém portando a marca do assassino estar andando tão descaradamente dentro da 

cidade, eles sentiram um interesse e curiosidade intensos em direção a Weed.  

 ‘Ela se desenvolveu muito desde que eu parti para Todeum’. 

 O investimento em larga escala de 260.000 moedas de ouro! 

 As estradas foram alargadas e preenchidas com uma pavimentação decente, tornando-as 

convenientes para as carruagens, visto que elas seguiam seus caminhos sem ter que pagar 

pedágios caros, algo incomum para uma aldeia. 

 Ao longo da rua: bares, ferrarias, postos de comércio e lojas têxtis tinham sido concluídas. 

A igreja de Freya podia ser vista de uma certa distância também. Os locais das Guildas dos 

Mercenários e dos Vigilantes também foram criados, cada uma lotada de pessoas. 

 Um espetáculo que não tinha sido visto em nenhuma outra aldeia ou província no Norte. 

 ‘O número de pessoas cresceu bastante’. 

 Mesmo antes de Weed partir para Todeum, havia um grande número de viajantes que 

fizeram uma visita a Morata. Porém agora, graças aos rumores circulando em relação a Light Tower 

(NT = Torre de Luz), um monte de pessoas veio e definiram Morata como seu ponto de partida para 

suas aventuras no Norte. 

 O número não era tão grande como quando Weed começou no Reino de Rosenheim, mas 

as pessoas estavam cheias de vigor da mesma forma. 

 Quanto à razão, isso era tudo devido aos seus espíritos aventureiros, bem como a vontade 

deles de enfrentar desafios, junto com o fato de que esta era uma nova fronteira para a exploração. 

 Splash splash splash! 

 Um canal fluvial também foi feito a partir do rio e, no centro do caminho, uma ponte artística 

tinha sido feita e estava preenchida com esculturas e trabalhos artísticos. 

 Tudo graças ao Ancião com seus investimentos agressivos e contínuos na arte e nas 

atividades culturais, pois ele tinha tomado o fato de que o Lorde de Morata, Weed, era um Escultor. 

 Weed estava satisfeito enquanto olhava para a obra de arte. 

 ‘Não há nada como uma obra de arte decorativa barata’. 

 Mas ainda assim, as obras de arte eram baratíssimas, embora os artistas não fossem 

apenas alguns trabalhadores baratos. 

 Esculturas, pinturas, construções, todas são coisas que elevam a satisfação dos turistas que 

ficam diante delas. 

 O dinheiro que eles investiram sobre essas coisas a fim de estimular a economia de Morata, 

irá eventualmente retornar ao bolso de Weed. 

 Não havia necessidade de Weed se preocupar sobre isso, porque os viajantes, por sua vez, 

os recompensarão com dinheiro a partir dos habitantes de Morata. (NT = Aluguel de casas, compra 

de alimentos, itens, cumprimento de incumbência das missões, etc) 

 Ele é como um satisfeito agente da receita federal observando o nascimento de um recém-

nascido (NT = Nota barafael: para quem não entendeu, um recém-nascido é mais um contribuinte 



no futuro kkkk, qualquer país quer ter uma população mais nova, para que possa contribuir do que 

uma população mais velha e dependente do sistema previdenciário) ou como o sentimento de 

alegria de um agiota recém encontrando o seu cliente pela primeira vez. 

 Weed, que sem querer atraiu uma multidão, sentou-se em um lugar vago na praça. 

 “Estou vendendo produtos manufaturados. Alfaiataria, Ferraria, Esculturas e, embora seja 

ruim, eu pintarei se eu for encomendado para tal. Chaa! Escolham, escolham! Qualquer material 

que você tiver em mente para um trabalho personalizado, eu irei faze-lo”. 

 Weed queria produzir itens enquanto possuía a marca do Assassino! 

 Pensamentos voaram pelas cabeças dos usuários. 

 “Mas que...esse cara”. 

 “Eu pensei que você só podia escolher um deles, mas um Alfaiate, Ferreiro e Escultor?” 

 “Eu imagino que ele não seja bom, não há potencial nessa combinação”. 

 Os usuários ficaram chocados. 

 Enquanto ele se arruinava com marca do assassino, os usuários estavam sendo 

consideravelmente cuidadosos ao redor dele 

 ‘O Ranker (NT = é alguém que lidera algo, uma gangue, uma tropa ou alguém que possua 

uma elevada classificação em algum ato/ação), eu ouvi a respeito disso’. 

 No gigantesco Continente de Versalhes, era difícil até mesmo encontrar um usuário com 

uma posição ‘rankeada’. 

 Não era viável se deparar com um, mesmo nas maiores províncias do Continente Central, 

porque eles normalmente estavam em aldeias próximas ou cidades de mineração que estavam 

perto de campos de caça e de masmorras. 

 ‘Ele deve ser muito forte’. 

 ‘Ele não vai me atacar de repente, vai?’ 

 Eles tremiam de medo enquanto o seguiam, mas, na verdade, não havia necessidade de se 

preocupar a respeito da extensão do seu poder. 

 A dica foi fornecida pelos Paladinos, pois eles educadamente abriram caminho à medida 

que ele passava e não fizeram uma única tentativa de ataque. 

 Embora, se usuários regulares atacassem Weed, eles iriam sobrecarrega-lo e a situação 

teria sido difícil para ele. 

 Aliás, não havia iniciantes entre a base de usuários de Morata. 

 Certamente, o nível daqueles que estavam aqui não era tão alto quanto o de Weed, ou eles 

não eram tão metódicos quanto ele, mas eles eram absolutamente a maioria. 

 Se alguém expusesse ele, as coisas poderiam desencadear em um grande evento, mas 

como ele reprimia a iniciativa e não apresentava um comportamento instável, a disposição para 

atacar simplesmente se dissipava. 

 Na verdade, Weed tinha um monte de experiência estando desse lado. 

 De volta aos dias do Continent of Magic, se a dispersão de cacos de vidro o incomodasse 

apenas um pouco, Weed mataria a todos (NT = Nota barafael: kkkk, por isso ele era odiado por 

muitos). 

 Ele até mesmo mataria os comerciantes que o importunavam e não havia exceção quando 

se tratava de áreas de caça, ele queria tudo para si mesmo. Não havia perdão mesmo para um 

casal que discretamente conversava em algum canto da masmorra. 

 Todos os desafiantes que ousaram elevarem-se contra ele outra vez foram esmagados 

completamente. 

 A notoriedade que ele tinha, em seguida, não estava mais lá, pois ela tinha mudado de 

localização. 



 ‘Este é o motivo, pelo qual o fato de que eu sou ‘aquele’ Weed não deve ser conhecido’.  

 A reputação acumulada que Weed ganhou no Continente of Magic era enorme. 

 Devido à enorme difusão de seu nome pelas emissoras, ele era reverenciado pelos 

aventureiros e usuários regulares mesmo no Continente de Versalhes. 

 Como resultado, ele era o alvo de muitas pessoas. 

 O assassino Jeoshin Weed. 

 Um título glorioso. 

 Junto com as pessoas que tinham rancores nos dias do Continente of Magic, um grande 

número deles, que eram usuários de nível elevado no Continente de Versalhes, tinha 

constantemente afiado os seus machados idealizando o dia. 

 Ele não deve ser reconhecido, porque estas pessoas haviam se espalhado e estavam de 

emboscada para ter a honra de parar Weed. 

 Para tornar a questão ainda pior, a Guilda de Informações, a Guilda dos Assassinos, a Guilda 

dos Dark Gamer, etc, todas fizeram um monte de tentativas para encontrar a sua localização, bem 

como a sua identidade dentro do jogo. 

 Quando eles soubessem quem ele era, centenas de Rankers iriam em enxames desafia-lo 

tão logo fosse amanhã. 

 Mesmo as grandes e prestigiadas Guildas iriam atropelar uns aos outros para tentar chegar 

a ele. 

 Assiduamente com a lógica do poder em mente, uma maneira bem simples para aumentar 

a influência da guilda era manter aquele título. Embora elas não estivessem no mesmo nível para 

participar das famosas aventuras de perseguição à presença de mitos ou lendas, Weed era uma 

boa presa para maximizar a força da guilda, apesar de tudo. 

 Com o ‘jogador invencível’, o ‘Deus da Guerra’ e os títulos que o seguiam, ele estava em 

risco enquanto andava sobre tal gelo fino. 

 Sobre o assunto ‘Royal Road’, enquanto o jogo atuava como uma forma de diversão para 

muitos outros, para Weed, ele era uma forma de subsistência. 

 ‘Sem isso (NT = o jogo), calor e uma barriga cheia não são possíveis. Todos esses caras 

fracos não se importariam em dedurar uma pessoa como eu por alimentos para sobreviver. Não há 

tal pessoa que é doce, ingênua e modesta. " 

 Então, uma garota levantou a sua mão. 

 “Senhor”. 

 “Sim?” 

 “Eu quero pedir um novo traje...um robe que esteja na moda e se encaixe perfeitamente em 

mim. Além disso, se você pudesse, eu gostaria de que ele tivesse uma alta Defesa Mágica”. 

 Embora um pouco relutante, a garota fez um pedido. 

 Ele vasculhou através de sua mochila para procurar por materiais. 

 Ele já tinha memorizado os tipos de materiais que ele tinha, bem como a quantidade, mas 

ele queria confirmar pelo menos mais uma vez antes de fazer qualquer coisa. 

 “Eu tenho Strong Pegasus Leather (NT = Couro Resistente de Pegasus), bem como Strong 

Unicorn Leather (NT = Couro Resistente de Unicórnio) e eu também tenho Premium Vampire 

Leather (NT = Couro Premium de Vampiro). Observe que se você escolher o último tipo, eu cobrarei 

um pouco mais por encargos de reparação”. 

 "Couro premium?" 

 “Sim, o couro que os vampiros usam. Eu poderia desfazer a capa novamente e conseguir 

os materiais para criar o traje. Uma saia curta o suficiente pode perder Defesa, você gostaria que 

eu fizesse ajuste apertado que corra ao redor das curvaturas do seu corpo?” 



 A nova habilidade que ele obteve ao atingir o nível Intermediário 2 de Alfaiataria: Raw 

Material Extraction! (NT = Extração de Matéria-prima) 

 A reciclagem a partir de roupas que já tinham sido feitas. Ele podia, essencialmente, criar 

novos itens através desta habilidade. 

 Embora criar bons itens a partir de itens antigos fosse uma grande aposta, as vantagens da 

habilidade não eram pequenas, pois ele era capaz de fazer diversos itens e de corrigi-los com todas 

as necessidades exigidas.  

 Weed continuou em frente sem parar. 

 “Os preços estão sujeitos aos materiais e eu cobro 10 moedas de ouro por hora pela taxa 

de trabalho”. 

 A proposta de preço de Weed era suficiente para causar rejeição dos usuários. 

 A partir da parte traseira da multidão, uma pessoa abruptamente protestou: 

 “Se for 10 moedas de ouro então isso é muito caro. Você não sabe que o preço da costura 

em toda parte é mais barato em comparação? Você é um completo trapaceiro”. 

 Embora as palavras tivessem um tom de cinismo, elas expuseram as respostas de outros 

usuários. 

 “Está certo. Ele fez isso e tornou-se um assassino”. 

 “Eu sei bem. Não tem nenhuma decência como um motorista de táxi desonesto”. 

 Para um alfaiate qualificado, receber 10 moedas de ouro por hora não era algo tão caro, pois 

comparando com as outras profissões, poder-se-ia caçar por mais dinheiro nesse mesmo tempo. 

 No entanto, devido à concorrência excessiva dos trabalhadores de colarinho azul (NT = Nota 

barafael: blue collar workers – são os trabalhadores proletariados, que realizam trabalho manual – 

https://en.wikipedia.org/wiki/Blue-collar_worker), assim como o declínio do fornecimento de 

mercadorias, era incomum para uma pessoa solicitar aquele preço. 

 As pessoas que se aglomeraram ao redor Weed começaram a perder o interesse e estavam 

começando a debandar. 

 Weed, em seguida, falou: 

 “Minha habilidade em Alfaiataria é Intermediária, Habilidade em Ferraria intermediária e 

Habilidade em Artesanato está no nível avançado. Qualquer item que seja, eu trarei o melhor da 

capacidade dele. Acredite e, por favor, deixe isso comigo”. (NT = Nota Antonio: Tapa na cara da 

sociedade huehuehuehue) 

 A reação das pessoas mudou imediatamente. 

 “Nível intermediário em Alfaiataria e Ferraria e avançado em Artesanato? O Continente de 

Versalhes já teve um usuário como esse?” 

 “Isso é impossível, é uma combinação ridícula”. 

 “Talvez ele seja uma pessoa que se senta durante o dia todo em uma caverna apenas para 

aumentar as suas habilidades de manufatura?” 

 “Se você olhar para o equipamento que ele está usando, seu nível parece um pouco baixo. 

Eu não acho que ele seja um usuário que tenha um trabalho de colarinho azul e que ainda tenha 

alcançado os estágios avançados na habilidade de Artesanato... " 

 “Então, o desenvolvimento de sua habilidade de manufatura é desconhecido. Ele é um artista 

enganador, um impostor”. 

 “A propósito, seu nome é Weed. De jeito algum, poderia ele ser o Escultor Weed?” 

 O nome de Weed foi revelado abertamente em vermelho. Os assassinos são incapazes de 

esconder seus nomes, pois é uma exposição forçada. 

 “Se ele for o Escultor Weed, então ele é o famoso usuário que é o Lorde de Morata, similar 

a um Conde?” 

https://en.wikipedia.org/wiki/Blue-collar_worker


 “Weed foi referido como sendo o usuário que ultrapassou as fases intermediárias da 

Habilidade de Esculpir há muito tempo. Isso significa que ele acaba de voltar de sua viagem a 

Todeum, o Reino dos Vampiros...”  

 “Ele deve ter acabado de retornar!” 

 “O Lorde de Morata está de volta!” 

 O nome do escultor Weed tinha um reconhecimento significativo em todo o Continente de 

Versalhes. 

 Pelo menos, todos em Morata sabiam que ele era o seu Lorde peculiar. 

 “Não me admira que os Paladinos de Freya não o atacaram...” 

 “E os moradores também, eles foram amigáveis mesmo quando perceberam a marca de 

assassino”. 

 A distância entre Weed e os habitantes de Morata era muito estreita. Um resultado do poder 

da Reputação no Continente de Versalhes! 

 Os usuários tiveram todas as suas dúvidas completamente desenroladas juntas. 

 “Por favor, faça o Robe!” 

 A menina de um tempo atrás, foi seguida por uma grande quantidade de pessoas. 

 “Eu também. Por favor, faça-me um par de botas. É possível conceder-lhes opções? Botas 

que sejam tão leves quanto possível”. 

 “Eu espero que você possa fazer um sobretudo... que seja para um guerreiro. Algo que 

possa ser usado sobre a armadura, por favor, faça um bom ajuste para mim”. 

 Ainda era raro para um usuário atingir o nível intermediário em Alfaiataria, mesmo com a 

expedição de Morata sobre a Alfaiataria. (NT= Devido a Morata ser um polo têxtil) 

 Por causa disso, a maioria dos itens que os usuários obtiveram era através da caçada ou 

eram coisas que eles trocavam por itens necessários. 

 Uma vez que um usuário com nível intermediário em Ferraria e Alfaiataria apareceu, eles o 

cercaram junto com os seus próprios materiais avançados. 

 Além disso, a habilidade de artesanato do usuário alcançou o nível Avançado, isso era algo 

que eles não podiam compreender. 

 “Para mim uma espada”. 

 “Eu preciso de um escudo que proteja, você poderia fazê-lo?" 

 Os pedidos de mercadorias dos usuários eram muito diversificados, os materiais que Weed 

guardou de Todeum acabaram sendo vendidos como mercadorias manufaturadas. 

 

*** 

 

 “Com licença... Eu entendo que você seja um escultor”. 

 Um usuário do sexo masculino se aproximou. 

 “Está correto”. 

 Weed respondeu enquanto batia o martelo. Ele tinha acabado de virar a noite, por isso ele 

não viu muitos clientes. 

 Entretanto, durante a manhã e à tarde, ele ficava fabricando encomendas de mercadorias 

sem uma única pausa. 

 “Você poderia me esculpir um buquê de flores para uma comemoração? Para a minha 

namorada?” (NT = Nota Antonio: Eu já vi esse filme...) 

 “.....” 

 Era um horário nobre para ele ganhar dinheiro, por isso Weed não ficou muito entusiasmado. 



 “Eu tenho alguns pedidos no momento. Eu poderia acabar com eles em algum horário 

amanhã à noite...” 

 Notando um sinal de desconforto vindo de Weed, o usuário estendeu um item. 

 “Isto é Pure Iron (NT = Ferro Puro). Eu irei lhe pagar pela taxa junto com isto aqui”. 

 Ferro puro! 

 Comparado com o ferro comum, aquele tem uma maior concentração de ferro. 

 Weed subitamente apertou a mão do homem. 

 “Eu farei isso!” 

 “.....” 

 A profissão de Escultor não é realmente uma na qual se possa confiar para viver disso. 

 Uma vez que a taxa para o trabalho é realmente barata em comparação com qualquer outra 

coisa, qualquer gorjeta que venha com um pedido é algo que não pode ser recusado. 

 ‘Eu estou acostumado a usar a habilidade de Esculpir de qualquer forma, isto será apenas 

mais uma coisa que irei fazer’. 

 Como de costume, ele tirou um pedaço de madeira e começou a esculpir uma flor. 

 Visto que ele fabricou muitas mercadorias com flores no passado, a peça final ainda 

resultaria em algo desejável, mesmo se ele mantivesse seus olhos fechados. 

 Porém, logo depois que ele ativou a habilidade de Esculpir, os sussurros de seres 

desconhecidos podiam ser ouvidos. (NT = Nota Antonio: vixi esses caras voltaram, deve ser alguma 

quest de classe de especial ou algo do tipo) 

 “Por favor me esculpa”. 

 “Grave-nos!” 

 “Escultor Humano, eu tenho certeza que você é capaz de fazê-lo”. 

 “Eu disse rápido e nos esculpa!” 

 Desde que ele alcançou o nível 5 nos estágios avançados da habilidade de esculpir, ele 

podia impreterivelmente ouvir vozes dessa presença desconhecida. 

 Eles não apenas podiam ser ouvidos, eles podiam se comunicar. 

 “Se você não nos libertar...” 

 “Se você não está disposto a nos dar vida...” 

 “Seria melhor para esse escultor tolo morrer”. 

 O corpo de Weed subitamente ficou em chamas. 

 Seu corpo inteiro pegou fogo e o rugido das chamas sucedeu-se. 

 Isso aconteceu no centro da praça, à meia-noite, em Morata. 

 

Você recebeu a maldição do Fogo. 

Você irá sofrer danos contínuos a partir do fogo. 

A durabilidade de todos os itens desgastados irá se deteriorar rapidamente. 

 

 Enquanto o corpo de Weed estava queimando, a sua vida estava sendo sugada a uma taxa 

de 300HP por segundo. 

 A madeira que ele estava esculpindo também pegou fogo, sem um momento de atraso. 

 “Stone Skin!” (NT= Pele de Pedra) 

 Weed por reflexo usou a sua habilidade de proteção e o declínio de sua HP diminuiu por 

65%. 



 “Waah! Olhe para ele”. 

 “Isso é legal”. 

 “Como é que ele está fazendo isso?” 

 A praça de Morata se tornou barulhenta novamente. 

 Graças ao espetáculo que é Weed! 

 “Brilhante”. 

 “Ele está lindo no fogo”. 

 O número de usuários assistindo Weed enquanto ele queimava era muito grande, mas, é 

claro, havia Clérigos bem-intencionados lá também. 

 Percebendo que algo de ruim tinha acontecido, os Clérigos lançaram simultaneamente 

tratamento e magia sagrada de remoção de maldição. 

 “Cura!” 

 “Recovery!” (NT = Recuperação) 

 “Round Heal!” (NT = Cura em área/Cura ao redor) 

 Weed estava sendo tratado com vários tipos diferentes de magia divina, as quais eram 

utilizadas repetidamente. 

 “Iron Protect”. (NT = Proteção de Ferro) 

 “Holy Shield”. (NT= Escudo Sagrado) 

 Junto com a sobreposição de proteção mágica concedida a ele, o fogo cobrindo Weed 

finalmente se dispersou. 

 Weed estava desencorajado. 

 “Agora parece que eu fui colocado em um ato de circo”. 

 Ele se tornou um escultor agitado e sofredor em movimento! 

 ‘Quem teria pensado que a estrada de um escultor poderia ser tão colorida?’ 

 Quando ele começou a esculpir novamente, ele foi atingido por uma Curse of Ice (NT = 

Maldição de Gelo). 

 Ele lentamente esculpiu o buque em uma peça enquanto estava sendo congelado em um 

bloco de gelo. 

 “Obr, obrigado”. 

 Aquele que encomendou o item o recebeu finalizado e, em seguida, desapareceu 

apressadamente. 

 Agora estava chovendo em cima da cabeça de Weed. As grandes nuvens ficaram apenas 

sobre a sua cabeça sem ter qualquer outra coisa como alvo e sons de trovões podiam ser ouvidos 

de dentro das nuvens. 

 Kureureung, kwawang! 

 Os outros usuários na praça desviaram de Weed. 

 “Coisas estranhas estão acontecendo apenas em torno daquele cara”. 

 “Olhe para o personagem maldiçoado”. 

 “Shh. Não chegue perto, você pode ser infectado pela maldição”. 

 Ainda assim, Weed foi libertado ileso das maldições com a ajuda dos Clérigos. 

 Como um teste, cada vez que ele tentava esculpir: fogo queimando, veneno infeccioso, 

chuva caindo ou tremor de terra ocorriam. 

 

Proficiência na Habilidade de Alfaiataria aumentou por 0,1%. 

 



 Weed desistiu de trabalhar nas encomendas de esculturas em razão do futuro previsível e 

se concentrou apenas sobre as encomendas de alfaiataria e ferraria. 

 Domínio de habilidade e dinheiro, bem como o desenvolvimento de uma reputação enquanto 

fabricava mercadorias! 

 Não havia mais nenhuma surpresa vindo a partir do reconhecido discurso proclamado por 

Weed. A essência dos produtos aumentou e elevou-se mais alto devido a sua grande articulação. 

 “Isto pode ser apenas roupas, mas eu não estou te vendendo apenas um vestido comum. 

Sedona-nim, não é?” 

 “Isto é feito sob medida especificamente para Sedona-nim. Isso se encaixa agradavelmente 

sobre a linha base do peito, cintura e nádegas de Sedona-nim, com Defesa e Durabilidade 

fundamentalmente em mente”. 

 “Graças ao luxuoso couro de Unicorn, a aparência da roupa não decairá a qualquer 

momento. Essa coisa poderia essencialmente salvar Sedona-nim por, pelo menos, 10 vezes ao 

longo do percurso”. 

 “E sobre o preço?” 

 “Preço... realmente não tem uma coisa como uma etiqueta de preço em anexo, mas se você 

confiar em mim e me considerar em direção a uma posição em mente, então por favor dê-me o que 

você acha que é correto por padrão”. 

 Ele olhou através da pessoa enquanto falava sobre os preços. 

 Qualquer homem alegre e de bom coração iria desembolsar um bom dinheiro de bom grado 

depois de assistir o trabalho que ocorreu. Ao invés de apresentar um preço especifico para o serviço, 

Weed tinha mais ganhos dessa forma. 

 Aqueles que eram sensíveis ao dinheiro, não eram forçados a um custo pré-definido e, por 

sua vez, acreditavam que tinham recebido uma pechincha. 

 Para os usuários que queriam usar materiais avançados, Weed vendeu os itens importados 

obtidos a partir de Todeum sem se importar com o dinheiro. 

 Ao contrário dos produtos relativamente abundantes no Continente Central, os preços para 

o couro e ferro em Morata eram ainda mais caros. Aqui, enquanto estivessem sendo vendidos de 

acordo com os preços fixados para cada material, o bolso de Weed estaria crescendo cada vez 

mais com o dinheiro acumulado. 

 Ao invés de fazer esculturas apressadamente no passado, ele recebeu mais dinheiro e mais 

proficiência nas habilidades graças à resposta positiva das pessoas. 

 Isto foi infinitamente impressionante! 

 ‘Não como um artista, mas eu sou mais condizente com um técnico trabalhando duro, huh!’  

 Enquanto pensava seriamente a respeito de sua vocação, a mão de Weed estava se 

movendo enquanto ele calculava o dinheiro sem dar um passo em falso. 

 No meio da criação de uma peça de armadura, a sua mente se aventurou no pedido 

seguinte: calcular os materiais necessários, colocar preços sobre os referidos materiais e cobrir o 

pagamento do cliente pelo item. A escala da carga de trabalho que ele colocou sobre si mesmo 

poderia ser considerada como algo incrível. 

 Viajando pelas palavras propagadas pelas pessoas, as armaduras ou roupas de Weed 

obtiveram melhores recepções devido ao desempenho delas. 

 “Olhe para isso, a durabilidade não é brincadeira”. 

 “Quão vigilante é o seu trabalho para obter a durabilidade de um Robe a tal ponto?” 

 Mesmo a partir de tecidos baratos, ele era capaz de gerar algo a partir disso. 

 Enquanto Weed, o Lorde de Morata, produzia mercadorias premium, as pessoas se reuniam. 

 Através deste método de disposição de materiais, as habilidades de Alfaiataria e Ferraria de 

Weed foram capazes de ganhar um nível cada uma. 



 A receita obtida foi uma soma maior do que quando ele fabricou mercadorias a partir desses 

itens e materiais e este método lhe rendeu um lucro de 340.000 moedas de ouro. 

 Se ele tivesse descartado os materiais como itens individuais (NT = vendendo o material em 

si e não o transformando em roupa/armadura/arma para depois vender), esse caminho não faria 

tanto dinheiro quanto ele fez. 

 Recebendo estes materiais no lugar de ter criado a armadura feita de ossos para os 

Geomchis, a recompensa foi enorme! 

 Isso lhe rendeu mais dinheiro em comparação de quando ele vendeu os tesouros do Império 

Niflheim.  

 Além disso, a popularidade de Weed aumentou. 

 “Ei, eu vim aqui a partir do Reino Rosenheim para comer mingau!” 

 “Você está planejando construir algo como a Pirâmide novamente? Enquanto eu estava 

fazendo ela, eu consegui um monte de pontos de valor público para o país...” 

 “Quer se trate de uma missão de nível B ou C está tudo bem para mim. Se você puder 

fornecer o mingau durante o trabalho, eu terei certeza de trabalhar diligentemente”. 

 Havia uma quantidade considerável de usuários do Reino Rosenheim que gostavam de 

Weed. 

 Cada vez que ele os via, Weed sentia-se muito gratificado. 

 

*** 

 

 Foi quando Weed terminou com o seu negócio, que os Paladinos de Freya, junto com 

Alveron, se aproximaram dele. (NT = Nota Antonio: Prevejo treta) 

 “Weed-nim, você pecou muito no tempo em que nós ficamos separados”. 

 Weed falou naturalmente: 

 “Sim. Eu estava resgatando os vampiros e acabei me tornando desta forma”. 

 Ele não hesitou em falar de modo informal em direção ao candidato a Papa, porque eles 

passaram por muitas missões juntos, bem como outrora ele tinha tratado Alveron através de comida. 

Então, naturalmente, a familiaridade entre os dois era alta. 

 Alveron tinha um olhar de pena. 

 “Como isso pôde acontecer... ahh eu entendo. É tudo devido à falha no coração compassivo 

de Weed-nim, não é?” 

 “.....” 

 “Obviamente, os vampiros localizaram com precisão a bondade de Weed-nim e a usaram 

para seu próprio ganho. Você deve ter pensado que o seu destino predestinado era demais, mesmo 

para eles. A tua misericórdia certamente não tem fim”. 

 “.....” 

 Weed percebeu que era melhor deixar a teoria de Alveron correr o seu curso a fim de manter 

a familiaridade com a Igreja de Freya. 

 A Igreja tem um valor público muito alto. 

 Há barracas da Igreja (NT = Nota barafael – a versão em inglês trata de ‘faith stalls’, ou seja, 

‘barracas de fé’, mas preferi modificar para ficar condizente, mas entendam que nessas barracas 

se vendem ‘bênçãos’) construídas na vila de Morata para os moradores, bem como há a 

contribuição feita pela Igreja para a aldeia. 

 Devido à relação próxima entre os dois, a Igreja decidiu colocar a sua confiança em Weed, 

mesmo que ele estivesse deste lado. 



 Ao invés de certo ou errado, em algum momento a influência da familiaridade seria 

fortemente invocada. 

 “Eu vou orar por você, Weed-nim. Pela misericórdia da Deusa Freya eu acredito que ela vai 

perdoá-lo”. 

 Porém, Weed endureceu. 

 ‘Oração!? Eu não tenho dinheiro para comer ou para morrer e você quer que eu faça uma 

doação?’ 

 A maneira mais rápida de sair da condição de assassino é doar dinheiro para a Igreja. (NT 

= Nota Antonio: Weed vai morrer Assassino ahushaushaus) 

 Era por uma questão de receber missões com menos notoriedade em oposição àquelas com 

mais. Neste estado, as chances de ter um diálogo com os moradores são mais escassas, porque 

eles escolherão evitá-lo e, além disso, a condição de assassino afastaria as chances de iniciar uma 

transação comercial. 

 A questão mais urgente, além daquelas consequências da Infâmia, é que na condição de 

assassino será mais fácil para os usuários iniciarem um ataque contra o portador da marca. 

 Weed agiu como se ele não tivesse comido nada enquanto estava sendo constrangido. 

 “Alveron-nim, eu entendo a sua intenção, mas eu não tenho muito dinheiro. Eu estou até 

mesmo preocupado com o que eu vou ter para comer esta noite...” (NT = Nota Antonio: Esse Weed 

é um artista....; Nota Gabriel: Alô, é da globo? Temos um ator de Hollywood aqui...; Nota barafael: 

and the oscar goes to.....) 

 “Pela bênção da Deusa Freya, ela tem satisfeito aqueles com fome. O desenvolvimento na 

Província de Morata tem sido grande. Graças a excelente tomada de decisão de Weed-nim 

espalhando a prosperidade, não há muitos que estão em necessidade”. 

 “.....” 

 Weed estava conduzindo uma tentativa para chegar a um consenso no sentido de conseguir 

um desconto na doação que ele teria que fazer, mas graças a Alveron, que simplesmente confiava 

naturalmente nele, ele apenas mudou a direção para nada. 

 ‘O desenvolvimento de Morata... uma excelente tomada de decisão?’ 

 Durante o tempo em que ele estava em Todeum, ele estava conseguindo pedaços de 

informações em relação ao assunto, tais como conversas sobre o Continente de Versalhes e 

também através da rede de informações dos Dark Gamers. Ele leu alguns artigos escritos como as 

pessoas consideravelmente gostavam de Morata. 

 ‘A fim de obter informações concretas sobre o quão bom tem sido, eu deveria me encontrar 

com o Ancião’. 

 A ideia passou pela cabeça de Weed enquanto ele caminhava em direção a Alveron e se 

ajoelhava, com ambos olhos fechados. 

 Weed estava rezando. 

 Seu arredor foi preenchido com poder divino. 

 “Este ser aqui lutou contra os Vampiros em favor da Deusa. Embora as suas ações tenham 

sido consideradas como algo comparável ao que os humanos chamam de atrocidades, ele acredita 

que os vampiros também são seres amados por ti e que eles merecem a prosperidade e riqueza da 

Deusa...” 

 O candidato a ser o próximo Papa falou com não menos inferioridade em fé e poder divino 

do que qualquer outro! 

 Ding! 

 

Devido a misericórdia da Deusa Freya, 45% de seus pecados ultrajantes foram salvos. 



Infâmia foi reduzida em 500. 

A perda de Infâmia também resulta na perda de Liderança por 10. 

 

 De muitas maneiras, a Infâmia não era completamente inútil. 

 Através de maneiras como, por exemplo, ameaçar os NPCs residentes, você será capaz de 

conseguir missões que não lhe dariam de outra forma e você também poderá impor um conjunto 

de preços sobre os itens nas lojas. Se e quando você se encontrar com um NPC comerciante de 

peles em uma localização isolada, se a sua Infâmia for alta o suficiente, mesmo sem a necessidade 

de iniciar uma briga, você será capaz de obter as mercadorias intactas deles. 

 Consequentemente, a infâmia também afeta a liderança ao lidar com seus próprios 

subordinados, mas devido a ter recebido a benção de Freya através da oração, juntamente com 

sua infâmia, sua Liderança também diminuiu. 

 Um efeito colateral de orar pela salvação. 

 Após o término da oração, Alveron prontamente estendeu a sua mão. 

 “Weed-nim, vamos sair para jantar. Deixe-me instruí-los para definir a ceia no refeitório”. 

 Weed respondeu: 

 “Obrigado, Alveron”. 

 Tendo recebido o que ele ansiava, seu tom mudou ligeiramente. 

 Na Igreja de Freya, as refeições não são algo leve, como batatas ou batatas-doces. Haverá 

mais de três ou quatro pratos principais, bem como sobremesas, saladas e vinho que será servido. 

 Tendo sido conduzido pelas mãos de Alveron e desaparecido, Weed foi admirado pelos 

usuários de boca aberta. 

 “Ahh! Venho pensando sobre isso, não há uma real necessidade de questionar isso... afinal 

a partir da Torre de luz e de como ele é o Lorde de Morata”. 

 “A relação que ele tem com a Igreja Freya não é brincadeira”. 

 “Também pode ser acerca do dinheiro, não é? Como Lorde, ele tem investido fortemente em 

Morata”. 

 “Talvez seja porque ele é rico, ele foi capaz de estar em um relacionamento muito próximo 

com a igreja usando o dinheiro”. 

 “Eu ouvi que eles eram muito próximos desde o Reino Rosenheim”. 

 

*** 

 

 Weed estava calmamente desfrutando do jantar na Igreja de Freya. Havia alimentos frescos 

e abundantes por toda parte. 

 De volta aos dias sombrios de Morata, os moradores não teriam nem comida caseira para 

sustentar uma celebração. 

 Durante esses dias, eles não tinham sequer uma batata podre para encher as suas barrigas, 

em forte contraste com o presente, onde os alimentos são abundantes. 

 Tudo graças à diligência do Ancião da aldeia com a expansão da irrigação dos alimentos. 

 'Morata realmente está tendo uma revolução’. 

 Se comparando com as províncias do Continente Central, Morata era apenas uma minúscula 

parte delas, no entanto, isso era muito impressionante. 

 Uma cidade com habitantes e usuários diversificados que estavam vivendo juntos e felizes! 

 Ele não podia deixar de estar satisfeito devido a todos os impostos vindos a partir do 

comércio. 



 Weed mordia de novo e de novo até a sua saciedade ficar cheia e o Alveron falou para ele: 

 “Weed-nim, a Igreja de Freya tem procurado por você por um longo tempo”. 

 “Para o que?” 

 “Na verdade, é sobre o extermínio dos monstros...” 

 Depois que o gelo derreteu no Norte, os monstros com aversão ao frio estão saindo 

gradualmente. 

 Foi por causa desses monstros, que parecem ter saído de seus sonos, que a exploração do 

Norte estava em um estado de estagnação. 

 A partir da história vindo de Alveron, parecia que as outras aldeias em desenvolvimento 

foram surpreendidas e saqueadas e houve casos em que os moradores decidiram não partir para 

pastos mais verdes. 

 Comerciantes, em grande escala, não viajaram para realizar os seus negócios. 

 Weed ansiosamente perguntou: 

 “Morata ficará bem?” 

 Em sua posição como Lorde de Morata, o dinheiro investido que ele ganhou com a sua carne 

era o motivo de sua ansiedade. 

 “Com os confiáveis Paladinos de Freya aqui, tentaremos mantê-la”. 

 Felizmente, as palavras de Alveron o acalmaram. 

 Em Morata, além dos Paladinos, também havia um bom número de aventureiros, bem como 

mercenários disponíveis. 

 Por uma questão de fato, Morata tem bastante força devido à tendência dos usuários a 

considerarem o local como uma localização estratégica para exploração. Francamente, se este 

lugar fosse invadido por monstros, então o resultado significaria a queda de toda a região Norte 

para os monstros. 

 “Consequentemente, há algo que eu preciso perguntar para Weed-nim. Seria muito 

apreciado se nós tivermos a sua permissão para ganhar reforços de Paladinos e Sacerdotes da 

Igreja de Freya a partir de Somren, a Cidade da Liberdade”. 

 Weed viu que não havia nada de errado com a proposta. 

 “Se há agitações aqui no Norte por causa dos monstros, eu ficaria grato em ter mais 

Paladinos vindo, tendo certeza do excelente trabalho em garantir a segurança pública até agora”. 

 “E…” 

 Alveron receoso se prolongou: 

 “Além disso, há mais uma coisa que é um pouco difícil de perguntar. O Sumo Sacerdote-nim 

necessariamente pediu que Weed-nim ouça e trabalhe nisso”. 

 “O que é?” 

 Se a conversa não fosse sobre o seu dinheiro, então Weed gostaria de ouvir qualquer 

proposta decente. 

 As missões que ele recebeu da Igreja de Freya, embora um pouco difíceis, foram todas boas. 

Tais como a dos vampiros Jin-Hyeol e a guerra contra a Legião de Imortais, todas eram missões 

que o levaram à segunda divisão de jogadores conhecidos no continente. 

 A questão era como evitar de gastar a renda substancial que ele ganhou. 

 O pedido da Igreja de Freya era algo que ele tinha que aceitar, porque ele não queria 

simplesmente abandonar a pilha de contribuição que vinha junto com ela. 

 “Morata é um lugar conhecido pela sua cultura e arte. No entanto, não há nenhuma estátua 

para simbolizar a Deusa Freya em qualquer lugar para ser vista. Isso poderia levar à decepção dos 

Sacerdotes que se dedicam a ela. Devido a esta razão, o Sumo Sacerdote-nim escolheu Weed nim 

para erguer uma estátua colossal da Deusa Freya” (NT = Nota Antonio: isso vai ser fod@ bagarai) 



 Ding! 

 

A Estátua da Igreja de Freya. 

Sobre a parte norte do Continente de Versalhes, uma estátua que simboliza a Deusa Freya está 
para ser feita. 

A Igreja de Freya quer esta estátua como um símbolo para sutilmente declarar que ela não quer 
competição a partir de quaisquer outros templos religiosos. 

Se for bem-sucedido em fazer a estátua para a Igreja, o nome do escultor irá ressoar com grandeza 
por todo o Continente de Versalhes. 

Trabalhadores poder ser coordenados durante a criação da estátua. 

Diamante será dado para os custos da operação. 

Dificuldade da Missão: Religious Quest (NT = Missão Relacionada à Religião) 

Compensações: 

A crença dos fiéis em direção à Igreja se tornará três vezes mais efetiva 
do que o habitual. 

Aqueles envolvidos poder ser recompensados com proficiência na 
habilidade, bem como com uma reputação três vezes maior do que a 
normal com o sucesso na conclusão da estátua. 

Se a missão falhar, a confiança da Igreja de Freya nos envolvidos irá 
declinar. 

Restrição da Missão: 
Em razão dos monstros odiarem objetos que representam a Igreja de 
Freya, eles tentarão quebrar a estátua antes da mesma ser concluída. 

A estátua nunca deve ser destruída. 
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