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CAPÍTULO 5 - Um Símbolo da Prosperidade que é Morata 

 

 Desnecessário dizer, Weed iria aceitar a missão. 

 O estado atual de seu corpo não era normal, mas ele não podia negar um pedido feito pela 

Igreja de Freya. Acima de tudo, não havia mais ninguém sobre o qual ele poderia impor o pedido. 

 Ele não podia fechar seus olhos para a compensação também. 

 Uma missão que não pode ser diferente de uma de nível A de dificuldade, onde ele pode 

ganhar reputação e recompensas através da criação da melhor de todas as esculturas. 

 Uma oportunidade para que as habilidades de Esculpir e Artesanato, que estavam no nível 

avançado 5, pudessem subir! 

 Em particular, se a peça for um grande símbolo religioso, pode-se pedir ajuda a partir da 

escultura em relação a cada mudança de temporada climática através das orações. No caso da 

Deusa, eles podem pedir um aumento na produção de grãos, mesmo que seja apenas uma pequena 

quantidade e, até mesmo, pedir pela redução de invasões dos monstros. 

 Para Morata, que estava rastejando atrás, progredir ainda mais, a estátua sagrada era uma 

necessidade. 

 Ao todo, ele não perdeu a chance de ser capaz de pegar os créditos por isso. 

 “A dificuldade do trabalho é sempre a mesma, independentemente, mas se é um pedido de 

Alveron eu não posso recusar”. 

 

Você aceitou a missão. 

A condição de ‘assassino’ desaparecerá com a aceitação da orientação da Igreja de 

Freya. 

Infâmia irá diminuir em 30 com o consentimento bem-sucedido. 

 

 “Sinto muito Weed-nim. Não há nada que nossa Igreja possa oferecer além de te 

providenciar essa tarefa difícil”. 

 Apesar de estar se desculpando, Alveron ofereceu o diamante. 

 O tamanho do diamante era maior do que qualquer moeda. 

 No momento que ele gratamente aceitou o pote de dinheiro que a Igreja de Freya lhe deu 

como comissão, Weed, que estava tremendo, ponderou: 

 ‘Se eu entregar essa joia para um joalheiro, eu posso conseguir mais de 130.000 moedas 

de ouro. A joia mais cara para ganhar a vida é o diamante, depois de tudo. Eu terminarei a estátua 

com cuidado’. 

 Pode levar uma semana pelo menos para criar uma grande escultura e pode abranger até 

três meses. No entanto, se você tiver um monte de pessoas ajudando durante o processo, pode ser 

um período muito mais curto de tempo. 

 ‘Todos os Sahyeongs1 foram para a Aldeia dos Orcs’. 

 Os Geomchis que escaparam para a Aldeia dos Orcs estavam ocupados. Ele enviou 

mensagens a eles, mas ninguém respondeu. 

 “Terei que pedir ajuda ao Pale-nim”. 

                                                           
1 NT = Irmãos mais velhos. 



 Weed decidiu enviar um whisper2 para Pale. 

 

- Pale-nim. 

 

- Sim, Weed-nim! 

 

- Onde vocês estão agora? 

 

- Nós ainda estamos em Todeum. 

 

 Pale e os outros ainda estavam fazendo alguma das missões restantes lá. 

 Como resultado de não serem capazes de se qualificarem para subir a Torre dos Heróis, 

eles estavam realizando as missões dos vampiros até experimentarem a morte. 

 

- Quando você voltará para Morata? 

 

- Eu realmente não sei. Se Weed-nim nos convocar, nós podemos ir a qualquer 

momento. Porém, o que você precisa que nós façamos? 

 

- Bem.... 

 

 Secretamente, Weed hesitou e reconsiderou. 

 Se ele disser para eles que apenas os comandaria para construir uma estátua, eles poderiam 

escolher não virem imediatamente. Isto se devia ao fato de que eles já sofreram uma experiência 

similar durante a criação da Pirâmide. 

 

- Eu tenho uma missão, você sabe? Como as missões que outrora eu peguei a partir da 

Igreja de Freya, que me levou aos Vampiros Jin-Hyeol e à Legião dos Imortais3.  

 

- Gulp! Então é isso? 

 

                                                           
2 NT = sussurro, mensagem privada. 
3 NT = Nota barafael: Weed é muito manipulador, ele não mentiu, mas induziu os caras em erro. 



 -Eu recebi uma missão da mesma divisão da Igreja de Freya desta vez também. Se você 

quiser faze-la, então por favor venha. 

 

- Por favor, espere aí. Nós iremos agora. 

 

 Weed sorriu4.  

 “Consegui ligações com um grupo”.  

 Ainda assim, para criar a estátua ele precisaria de mais ajuda. 

 “É essencial conseguir ajuda de trabalhadores com forte vitalidade a fim de terminar a 

escultura em um período curto de tempo”. 

 Ele não sabia a magnitude de quantos monstros viriam atacar, mas assumindo que haverá 

uma quantidade significativa deles na incursão, ele não poderia se dar ao luxo se ter falta de pessoal 

a fim de cria-la o mais rápido possível. A partir deste ponto de vista, Weed estava cheio de 

motivação. 

 

*** 

 

 “Quem você pensa que ele é?!” 

 “Ele é um coreano!” 

 Dirigindo táxis na velocidade de balas, para não mencionar os ônibus também. 

 Os ônibus que fechavam suas portas antes mesmo dos passageiros poderem entrar ou que 

já tinham acelerado antes que os passageiros pudessem sair5.  

 O culturalmente excelente transporte que levava seus passageiros infelizes para os seus 

destinos enquanto as suas engrenagens estavam enraizadas em um único local.  

 Do lado da indústria de construção. Uma vez que eles passassem a regulamentação, a 

construção de pelo menos milhares de apartamentos irá, em breve, ser concluída. 

 Apesar do colapso da loja de departamento e da quebra de um suporte de uma ponte tenham 

acontecido como um efeito colateral, o ritmo era incomparável. 

 Nada como eles estarem do lado de nações que eram bestas econômicas, tais como são os 

judeus e os japoneses! 

 Os coreanos que se preocupam a respeito de uma relaxada e tranquila hora de trabalho não 

irão produzir aqui também. 

 Weed pensou sobre o dia a dia de um trabalhador coreano e ponderou6:  

 “Vou para entrada Sul de Morata. É o primeiro lugar onde verei os visitantes que chegam do 

Continente Central!” 

 

*** 

 

 Weed mais uma vez retornou à praça para obter mais trabalhadores. 

                                                           
4 NT = Nota Antonio: deve ter sido um sorriso tipo do diabo.... 
5 NT = Nota Antonio: lá parece ser mais Hardcore que o Brasil kkkkk. 
6 NT = Nota barafael: essa frase não existe na versão americana e foi colocada somente para fazer ligação 
com toda a ponderação acima que foi simplesmente jogada ao ar. 



 “Peguem, peguem! Pindaetteog7 barata!” 

 “Armadura para venda. Uma peça de trabalho feita pelo Warlord8 Olsen! Quem é Olsen? 

Apenas eu. Um Ferreiro que compreende totalmente o ferro”. 

 “Procurando por uma pessoa que saiba onde fica Rubelin! Há um guia para ir capturar 

Besouro Azul? Eu irei recompensá-lo”. 

 A praça estava um tumulto com as pessoas tentando lidar com as tendas, obtendo colegas 

e fazendo perguntas sobre informações de territórios ou de coisas para missões. 

 Ativamente se movendo com pés e rostos cheios de energia. Comparado com o Continente 

Central, havia uma falta de mercadorias, mas o espírito de aventura e vitalidade não faltavam. 

 Os empregos de colarinho azul9 eram divertidos também. 

 Os monstros situados nas imediações de Morata nunca acabavam. 

 Monstros com cabeças cobertas com escamas verdes como as de peixes. 

 Monstros crocodilos que caminhavam sobre duas pernas. 

 Conforme o dia aquece e a chuva chega, novos monstros nascerão. 

 “Kui. Kuii!” 

 “Pwapapwa!” 

 O surgimento de armas e armaduras usando materiais de monstros fabricadas por artesões 

e vendidas em grande demanda. 

 “Ao fazer isso, eu ganho dinheiro e proficiência em habilidades também”. 

 “Aqui, este lugar é o céu”. 

 Os artesãos eram talentosos e não tinham qualquer perturbação. 

 

*** 

 

 Mishya comprou um bastão a partir dos artesões para treinar as suas técnicas. 

 “Ah, a sensação é realmente boa”. 

 Ela girou o bastão para ficar profundamente satisfeita. Não havia como esconder a sua 

excitação. 

 Recordando a primeira vez quando ela comprou o último bastão e estava no clima para a 

sua primeira caçada,  ela recebeu elogios de seus colegas enquanto ela dominava os monstros. 

 Bastões eram mais longos do que espadas e eram úteis para a defesa. Junto com o 

compartilhamento de cerca de 80% das habilidades das lanças, as quais eram amplamente 

diversificadas com uma enorme variedade de armas. 

 Quando ela tentou sair da praça central, Mishya encontrou Weed10.  

 “Eek!” 

 Era como uma menina da escola gritando quando encontrava com um pervertido! 

 “Lorde de Morata!” 

 As palavras de Mishya foram capazes de extrair a atenção das pessoas que estavam 

absorvidas em seus próprios assuntos. 

 “O escultor Weed”. 

 “O Lorde de Morata retornou”. 

                                                           
7 NT = Nota barafael é uma panqueca estilo coreano segundo a versão americana. 
8 NT= Senhor da Guerra. 
9 NT = Nota barafael: blue collar workers – são os trabalhadores proletariados, que realizam trabalho manual 
– https://en.wikipedia.org/wiki/Blue-collar_worker. 
10 NT = Nota Antonio: Vai cair na armadilha do Diabo da ganancia ashuahsuahu. 

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


 “Espere, ele não tem a marca de assassino. Ela se foi. Seu nome já não está mais amostra”. 

 Momentaneamente, todos na multidão notaram que a marca notoriamente vermelha havia 

desaparecido. 

 “Ya ya. Cuidado com suas palavras. Você está falando sobre o Lorde de Morata aqui”.  

 “Lorde de Morata! Ack, você está certo, eu esqueci”. 

 “Uma palavra errada direcionada a um nobre ou a um Mestre de Guilda significa morte, você 

sabe”. 

 “Diminua a sua voz, seja cuidadoso”. 

 O criador da pirâmide e da Torre de luz, Weed, o Lorde de Morata! 

 Em Morata, sejam eles comerciantes ou caçadores, as pessoas não podiam evitar de serem 

cautelosas com Weed. Se eles, de alguma forma, parecessem estar se opondo aos olhos do Lorde, 

ele poderia mobilizar todo o exército da província apenas por uma questão de punição. 

Naturalmente, estes eram os casos daqueles que não eram habitantes de Morata. 

 Weed olhou para a praça cheia de pessoas. 

 Devido aos desenvolvimentos em Morata, um monte de pessoas vinha visitar, o que 

significava que a cidade era um lugar agradável para se viver. 

 Weed não era apenas o seu amado Lorde, ele era tanto um usuário quanto um morador. 

 ‘Meus amados porquinhos de impostos’11.  

 Quer eles fossem usuários ou os moradores, ele os via como dinheiro. 

 Devido ao fato de ser o meio do dia, um influxo dramático de usuários podia ser visto. 

 Estas pessoas concentradas em seu comércio fizeram do mercado um alvoroço. 

 “O método de um bom governante é se revelar durante tempos difíceis. Eu sou o Lorde de 

Morata, Weed, que fez todas as decisões de governo. Eu saúdo a todos aqueles que se reuniram 

aqui”. 

 A reação dos usuários que se reuniram na praça não foi tão acolhedora. 

 “Che, que tipo de decisões você fez? Todas as decisões foram feitas pelo vovô Ancião 

sozinho. Você estava apenas jogando em outro lugar e voltou”. 

 “Anteriormente você estava roubando as pessoas vendendo o material”. 

 “Eu pensei que você estava vendendo ao preço listado, mas parece ter se elastecido, pois 

em comparação ao amigo que conhece o preço certo, não estava nem mesmo um pouco menor. 

Então, por que você não ofereceu as informações para aqueles que não sabiam?”  

 Os usuários foram ficando cada vez mais irritados com o aumento do murmúrio. 

 Em um curto período de tempo, o Lorde se tornou o assunto da desconfiança deles! 

 Weed pôde entender o sofrimento dos políticos durante esses 10 minutos12.  

 ‘Aqui, eu tenho que ser um pouco mais vulgar e astuto. Eu pensei que ia ser fácil engana-

los ao alimentá-los um pouco. Aqui também, apenas aqueles que querem viver uma vida honesta 

fracassam’. 

 Ele soltou um Lion Roar13, a fim de reprimir com a crescente perturbação. 

 “Keu..ha.heu..heu heump14! Uhh, eu tenho uma missão religiosa em Morata. Eu preciso de 

ajudantes para criar uma estátua colossal para a Igreja de Freya. Um número ilimitado de pessoas, 

oferecendo quartos livre e alimentação! Aceitando aqueles que trabalhariam por toda a duração da 

missão”. 

                                                           
11 NT = Nota barafael: Weed se refere a eles como ‘porquinhos’ no sentido de ‘cofrinhos’ de dinheiro em razão 
dos impostos. 
12 NT = Nota Antonio: Weed rouba dinheiro do povo igual eles .-. ahushaushausahus. 
13 NT = Rugido do Leão. 
14 NT = ato de limpar a garganta. 



 Reunir tantos quantos trabalhadores ele podia era uma coisa boa para Weed, mas ele levaria 

apenas aqueles que poderiam arcar com a responsabilidade. 

 Para as pessoas que estavam ocupadas com negociação, fabricação e caça, isso não era 

para eles, porque, em seguida, a produção da estátua seria apenas um trabalho de lazer! 

 Nesse aspecto, aqueles que nunca participaram não sabiam o quanto de compensação 

havia para a missão da escultura. 

 “Eu! Eu farei isso!” 

 Então, de trás, havia um número de iniciantes! 

 Supostamente, eles eram turistas, mas eram aqueles do Reino de Rosenheim, que deram 

uma mão para fazer a pirâmide ou usuários que ouviram a partir desses caras e vieram correndo 

juntos. 

 “Se você tiver mingau então eu irei me juntar!” 

 “O que você criará desta vez?” 

 “Você se lembra de mim? Eu sou a Lemon!”  

 A menina bonitinha que ainda parecia estar no meio de sua adolescência. 

 Weed navegou dentro de si mesmo para se lembrar e mostrou-lhe seu sorriso podre. 

 “Ahh, é claro que eu me lembro. Você é a Lemon-nim que moveu as pedras 39 vezes para 

construir a pirâmide. Eu oferecerei meu mingau, bem como Gopaegi15 também”. 

 “Sim! Está certo!” 

 Weed fez saudações para aqueles que retornaram. 

 

*** 

 

 A construção em larga escala em Morata. 

 Desde a primeira escavação, ela ocorreu tudo bem. 

 Havia 20 pessoas que participaram da construção da Pirâmide no Reino de Rosenheim 

 Estas pessoas que careciam de mana eram insuficientes em comparação com o número 

necessário, mas eles escavavam a um ritmo bom. 

 “Faça rapidamente e nós poderemos comer mingau”. 

 “Viva! Nós também estamos criando algo dessa vez”. 

 Eles estavam satisfeitos enquanto sussurravam e cantarolavam juntos. Ao mesmo tempo, o 

número de participantes duvidosos era por volta de 300, os quais queriam tentar experimentar a 

criação de uma escultura e que estavam bastante envergonhados. 

 “O que é tão bom sobre estar dentro de um alvoroço?” 

 “Este nem é o Reino de Rosenheim, pelo amor de Deus”. 

 O Reino de Rosenheim ainda era classificado como um reino novo. 

 Em razão de boa proporção dos usuários ainda serem novatos, era obvio que o 

compartilhamento da missão os fez ficar bem entusiasmados.  

 O desenvolvimento precário do Norte não tinha opções de pontos de partida para os usuários 

iniciantes. Embora o número ainda fosse modesto, a região Norte era reconhecida pelo turismo 

seguido pelo fluxo de aventureiros. 

 Apesar disso, mais de 300 pessoas se juntaram para assumir a nova experiência através da 

missão de Weed em colaboração com Igreja de Freya como o Lorde de Morata. 

                                                           
15 NT = Nota barafael: tentei procurar na culinária coreana esse prato e não achei, acredito que a versão 
americana tenha errado na grafia da mesma, se alguém tiver alguma dica compartilhe conosco. 



 Desde a reunião dos trabalhadores para a escavação inicial, a composição da entrada sul 

de Morata mudou drasticamente. 

 “Bem, eu morrerei se eu for muito longe do portão, consequentemente é por isso que eu 

estou trabalhando aqui”. 

 “Eu vim para Morata para ajustar meu equipamento, mas entre aqui e ali, meu dinheiro ficou 

curto, então receber outra missão de caçada agora seria um risco muito grande... Eu deduzi que eu 

também podia cavar, seja o que isso for.” 

 “Yulha, quer fazer isso junto? Eu acho que será um bom monumento”. 

 “Sim, vamos”. 

 Esses tipos de conversas eram compartilhados com os trabalhadores participantes, que 

revelavam as suas intenções. 

 Aqueles que vieram do Reino de Rosenheim também compartilharam a sua fonte de orgulho. 

 “A Pirâmide no Reino de Rosenheim! Algum de vocês trabalhou diretamente nela? Eu movi 

as pedras 56 vezes para horizontal e 19 vezes para a vertical”. 

 Boatos sobre a peça ter se tornado uma das maravilhas do Continente de Versalhes 

circularam entre os escavadores. 

 

*** 

 

 Uma taverna onde homens e mulheres comem e bebem! 

 “Hwaryeong-nim, você ouviu?” 

 “Hm? Sobre o que?” 

 “Antes do escultor Weed esculpir algo, ele normalmente não tem ideia do que fazer”. 

 “Então a escultura ainda é um mistério? Eu espero que esta estátua seja tão maravilhosa 

quanto as outras”. 

 “É um trabalho do escultor Weed depois de tudo, certamente chegará a esse ponto”. 

 “Mas Zephyr-nim”. 

 “Sim?” 

 “Atualmente, isto é um tipo de segredo”. 

 “O que é isso? Ficará apenas entre nós...” 

 “Isso é algo que absolutamente não pode ser espalhado”. 

 A mulher falou num tom muito baixo. 

 “Está certo. Não contarei a ninguém, então deixe me saber”.  

 A taverna lotada, que outrora estava barulhenta com gritos, agora tinha diminuído o seu 

barulho à medida que as pessoas estavam ouvindo a conversa do homem com a mulher. Até 

mesmo os bêbados pararam de beber, visto que estavam interessados em ouvir o conteúdo da 

conversa. 

 Dentro da taverna, rapidamente se tornou silencioso.... 

 “O item que ele tem de criar, foi incumbido pela Igreja de Freya”. 

 “Isso eu sei”. 

 “Tipicamente a Igreja não distribui incumbências para qualquer pessoa fazer algo, pois, 

então, a Igreja tem de conceder créditos para aqueles que o fazem. Agora o que você acha que 

acontecerá se você se juntar à criação da estátua?” 

 “Gulp! Então é isso que Hwaryeong-nim quis dizer...” 

 “Isso mesmo. Primeiro de tudo, a contribuição para Igreja de Freya não é impulsionada 

grandemente? É três vezes a normal e, em troca da participação na criação do símbolo mais icônico 



da Igreja de Freya, você irá ter benção e tratamentos gratuitos e, até mesmo, será capaz de arranjar 

um caminho para chegar até os Clérigos, que antes você não sabia sobre, em qualquer lugar onde 

haja a Igreja de Freya, por toda a vida”. 

 “É como ajudar a Igreja de Freya, se tornando amigos”. 

 “Não é nem mesmo justo, você sabe. Se houver a contribuição, em seguida, poder-se-ia até 

mesmo ser benéfico para a possibilidade de receber uma missão a partir da Igreja de Freya”.  

 “Sim, parando para pensar sobre isso, a recompensa é tanta...” 

 “É a Igreja, você sabe. Para os Clérigos, o que poderia ser mais importante do que a 

piedade? Tomar algumas cabeças de monstros? Não. Se a pessoa que criar a estátua souber disso, 

então ela não teria espalhado a incumbência da missão para um monte de outras pessoas, você 

sabe e, acima de tudo, é uma rara oportunidade. Se for algo como caçar, então você pode ir a 

qualquer hora. Masmorra? Não é como se ela fosse entrar em colapso se você não for! Mas algo 

como ter uma oportunidade de participar na criação da estátua?” 

 Mhmm mhmm. 

 Foi coerente o suficiente para os usuários na taverna concordarem. 

 ‘Então é isso. Embora seja um pouco difícil e complicado, se for para o bem da contribuição, 

não poderia ser agradável pegar a missão paralelamente?’ 

 ‘Eu não sei se há um monte de contribuição para a Igreja... mas é três vezes o habitual. 

Mesmo que seja apenas uma missão de escultura, não há muita recompensa lá fora tão decente 

quanto essa’. 

 ‘Ela se tornará um monumento, huh. Eu me sentiria orgulhoso dela, com certeza. Eu posso 

conter monstros não importa quão altos sejam seus níveis, mas é um evento improvável que 

qualquer outra oportunidade de criar uma escultura acontecerá novamente. É algo que eu nunca 

tinha experimentado antes até agora’. 

 ‘Hwaryeong está nisso também? Ela é realmente bonita. Como a mulher bonita em suas 

esculturas. Fazer esta estátua é uma experiência importante!’ 

 As pessoas na taverna estavam enviando mensagens para seus amigos, familiares e 

membros de Guilda em privado. Homens e mulheres foram desaparecendo silenciosamente. 

 Durante este tempo, uma conversa similar estava sendo compartilhada quando eles foram 

para a loja de armas. 

 Grupos constituídos por Pale e Maylon; Romuna e Surka; e Mapan e Irene estavam fazendo 

atividades similares. 

 Manipulação de informações!  

 Formar opiniões públicas, espalhando a lógica difusa, formando assim um consenso entre a 

multidão. Para este fim, otários iriam cair16.  

 Muito brevemente, a atenção de Morata virou-se para a criação da estátua na entrada Sul. 

 Trabalhadores reuniram-se para se voluntariar devido a repercussão nos fóruns de Royal 

Road, nos filmes do Hall da Fama, bem como devido a cobertura das emissoras. 

 Apesar de Weed cobrar 10 moedas de ouro por pessoa17, havia um número crescente de 

trabalhadores se registrando. 

 Os usuários que estivessem participando, que fossem de níveis elevados, tinham uma maior 

eficiência no trabalho. 

 Um gesto da mão de um Mago fazia um buraco na terra, enquanto guerreiros podiam mover 

cinco ou mais sacos de uma só vez. 

                                                           
16 NT = Nota barafael: kkkkk bem a cara de Weed. 
17 NT = Nota barafael: kkkkk pqp, ele não vai pagar para que as pessoas ajudarem, ele vai cobrar kkkkkkkkkk, 
Weed é foda. 



 Weed estava vendendo mingau aquecido. 

 “Algum mingau para comer”. 

 “Kyaa! Boa”. 

 “Comida deliciosa para se comer. Eu poderia ter outro, por favor?” 

 “Eu não sei quantas vezes eu comi isso até agora”. 

 Os trabalhadores não se esqueciam de dar o seu agradecimento. 

 O mingau gostoso foi engolido rapidamente no tempo em que eles passavam fome e 

rapidamente recuperava a estamina deles! 

 Weed era uma abelha operária indo a uma velocidade tremenda. 

 Esta primeira etapa foi onde toda a vasta área do terreno estava agora escavada. 

 ‘O solo é essencial como material para qualquer tipo de construção. Daria muito dinheiro 

vender isso para uma guilda relacionada a construção’. 

 Trabalhando em seu plano por um interesse próprio! 

 Ele agarrou a oportunidade de mudar a obra pública de grande escala e a colocou em seu 

bolso de trás. 

 A criação de um grande lago, em seguida, uma estrada no centro do lago, impondo pedágios 

nas cinco pistas da rua em que as carruagens teriam de vir através. 

 “Harmonia com a natureza é importante para a escultura. Portanto, a estátua precisa estar 

onde existe uma grande quantidade de água para que seja mais eficaz18”.  

 Ele era o escultor de mais destaque no Continente de Versalhes, de modo que ninguém 

podia realmente questionar o seu ponto de vista. 

 A maioria das pessoas permaneceu em silêncio porque eles eram do tipo normal, que não 

tinham interesse em esculpir. 

 “Bem, suas palavras têm um ponto”. 

 “Ele é a pessoa que está nos estágios avançados da habilidade de Esculpir depois de tudo... 

Eu acho que ele está certo”. 

 Eles tinham suas dúvidas, mas ele parecia ser um escultor apaixonado o suficiente para 

cuidar dos detalhes para tornar o seu trabalho uma boa peça, então eles o deixaram à sua própria 

vontade. 

 De fato, quanto maior o nível da escultura, maior seria a recompensa com a qual eles serão 

recompensados. 

 O número daqueles que se reuniram, que o consideravam como o mais notável escultor do 

Continente de Versalhes e, que desejavam fazer o seu melhor, não era de apenas alguns. 

 Reagindo as conversas deles, Weed formou um sorriso. 

 ‘Pessoas inteligentes são muito mais fáceis de enganar, hein’. 

 Ter uma boa cabeça sobre seus ombros significava que eles não fariam quaisquer 

perguntas! 

 Enquanto estavam sendo mimados, eles generosamente cavaram a estrada. A partir daí a 

estrutura estava dando o mesmo efeito que canais e fossos instalados. 

 Para Morata ser atacada agora, além da passagem estreita, os inimigos teriam que 

atravessar um lago a nado. 

 Não só o lago pode diminuir o perímetro dos monstros, como durante o mergulho eles 

estariam indefesos contra flechas e ataques mágicos! 

                                                           
18 NT = Nota barafael: kkkkk Weed nem começou a escultura e está usando os caras para trabalhar de graça 
na infraestrutura de Morata. 



 Além disso, os canais são normalmente usados por balsas para o turismo, um recurso que 

estava disponível para ser desenvolvido19.  

 Zephyr já tinha desenhado planos para os seus negócios clandestinos. 

 “Eu vou pegar peixes e coloca-los aqui. Se você criar algum tipo de local de pesca, então 

será realmente bom”. 

 Se eles criassem um lugar de pesca perto de Morata, não seria tão ruim. 

 Mesmo que eles não estivessem verdadeiramente interessados nisso, o lago ainda pode 

conduzir a uma imagem positiva com o envolvimento do público em geral. 

 Tendo movido mais do que incríveis 10 quilômetros quadrados de terra e, depois de apenas 

mais 4 minutos de trabalho de escavação, Weed subitamente parou. 

 Não havia limite para o seu trabalho árduo. O número de trabalhadores era o suficiente, mas 

ele determinou que as perdas eram muito grandes.  

 “Está se tornando muito severo para as pessoas que estão fazendo este tipo de trabalho. 

Eles têm que parar agora por causa das outras atividades econômicas de Morata”. 

 Neste ponto, ele parou o trabalho sobre o lago no seu tamanho atual, porque parecia que o 

referido trabalho tinha quebrado a tranquila receita do imposto que vinha a partir das pessoas que 

vão para a caçada. 

 Agora, no centro do autêntico Lake Park20, era o momento certo para criar a estátua! 

 Ele não precisava se preocupar a respeito dos materiais de pavimentação devido a toda a 

ajuda para empilha-los. 

 Weed confiantemente segurava a faca de esculpir. Contudo, um problema mais incômodo 

iniciou a partir de agora. 

 “Esculpa-me”. 

 “Pelo amor de Deus”. 

 “Faça uma representação de mim. A menos que você seja tão estupido quanto antes, eu 

mostrarei meu talento em você novamente... keuhahahahahaha!” 

 “Que razão você tem para nos ignorar? Se você nos ignorar, então nós permaneceremos 

para sempre longe do mundo”. 

 “Por que você está esculpindo Freya, mas nós...” 

 O sussurro em seus ouvidos, daqueles com circunstâncias desconhecidas, estava lhe dando 

uma epilepsia. 

 “Por que você não me diz em que forma você quer que eu lhe entalhe?!!!” 

 Weed, que não podia se reprimir, soltou um Lion Roar, mas, em seguida, virou-se para os 

usuários próximos. 

 “Sobre o que era tudo isso?” 

 “A sua verdadeira natureza não é boa hein”. 

 “Deixe-o ser. Todos os artistas são desta forma”. 

 “Deve ser a angústia de um escultor pensando em algo para esculpir”. 

 Felizmente, os usuários mostraram entendimentos e seguiram em frente. 

 Ainda assim, Weed estava quase doente com a festa que estava acontecendo dentro dele. 

 “Torne-me uma peça, eu!” 

 “Você não irá me esculpir? Isso seria uma grande honra para você...” 

 “Escultor ignorante, nos liberte”. 

                                                           
19 NT = Nota Antonio: Além de escultor, pintor, ferreiro e alfaiate o cara agora é arquiteto e engenheiro. 
20 NT= Parque do Lago. 



 Apesar de não dizer a Weed como eles queriam ser esculpidos, eles constantemente o 

aborreceram para ele usar a sua habilidade para cria-los. 

 Embora ele tivesse assumido tantas quantas centenas de maldições, a sua vida não estava 

em perigo devido a ajuda das habilidades de proteção. 

 Mais tarde, ele foi capaz de ser libertado das maldições com a ajuda dos Clérigos, mas 

devido à grande quantidade de sofrimento, ele não pôde executar o ritmo normal que ele poderia 

ter tido em relação a esculpir. 

 Muitos outros não teriam sido capazes de aguentar as reclamações, mas para Weed, os 

sons não eram apenas barulhos aleatórios. 

 ‘Eu sinto que, uma vez que não é uma escultura obvia, deve ser algum tipo de missão’. 

 Weed percebeu que era algo incomum, mas era difícil relacionar o assunto com algo 

específico. 

 Desde de Todeum, depois de sua habilidade em Esculpir ter alcançado o nível avançado 5, 

que ele começou a ouvir essas vozes. Então ele deduziu que deve haver algum tipo de correlação. 

 Porém, ele não sabia o que fazer. 

 Naquela época, durante os intervalos entre a criação e as reparações das estátuas, ele levou 

o seu tempo e calmamente esculpiu estátuas de homens e mulheres. 

 “Não. Não é isso”. 

 “Como qualquer um de nós pode parecer tão descaradamente pobre quanto essas 

porcarias...” 

 “Você não é um escultor muito talentoso”. 

 As vozes não identificadas revelaram seus desapontamentos e raiva assim que eles o viram. 

 Weed sentiu que o mistério deveria ser resolvido em breve. 

 ‘Se sempre que eu começar a esculpir as maldições eclodirem, isso tornará mais difícil para 

que eu me concentre a longo prazo’. 

 Ele iria esculpir pequenas esculturas durante o tempo em que ele estivesse descansando 

entre as caçadas. 

 Mesmo que sua profissão fosse a de um escultor, ainda é um pouco difícil de esculpir, visto 

que cada escultura que ele fizesse poderia levar um longo tempo para ser concluída. 

 Mesmo que Weed tivesse criado obras-primas, clássicas e até mesmo magnum opus, isso 

foi devido a experiência que ele acumulou ao fazer muitas estátuas. 

 “Keukeokeokeo. Homem tolo”. 

 “Este Escultor que não sabe nem mesmo de nossa glória está sobrecarregado para nos 

fazer”. 

 A angústia de Weed, enquanto ele assumia mais e mais condenações, crescia mais a cada 

dia. 

 Ele estava lutando duramente com a progressão da criação da Estátua de Freya. 

 Weed foi forçado a usar a habilidade Stone Skin21, enquanto ele trabalhava densamente 

através da provação. 

 Seu corpo ficou mais pesado por milhares de quilos. 

 Ttaddak! 

 Eventualmente, devido as maldições sobrecarregarem a sua estamina, ele aranhou a 

estátua que ele estava esculpindo com a sua talhadeira. 

 ‘Este é um grande negócio’. 

 Suores caíram da espinha de Weed. 

                                                           
21 NT = Pele de Pedra. 



 Se a estátua falhar, ele arruinará a missão. 

 Haveria um declínio de sua reputação como escultor, bem como em sua familiaridade com 

a Igreja de Freya, sem mencionar as queixas que serão apresentadas pelos muitos usuários que 

participaram da missão. 

 Weed se assegurou que o arranhão não seria algo grande, mas foi um erro, visto que ele 

continuou. 

 A agonia! 

 Com a saúde debilitada em que seu corpo se encontrava, as maldições estavam fazendo 

seu corpo enrijecer, causando incidentes menores em rápidas sucessões. 

 ‘Eu posso dizer que isto está longe de ser uma magnum opus, mas, por favor, não deixe isso 

falhar’. 

 Weed foi forçado a despejar ainda mais concentração na estátua enquanto ele esculpia. 

 

*** 

 

 Perto de Morata, mortalhas22 pretas estavam se formando. 

 O sol não tinha se levantado enquanto a noite continuava a dominar a terra. A escuridão 

sinistra parecia agigantar-se à medida que intensificava o poder dos monstros. 

 “O que é aquela coisa?” 

 "Não sei. Eu acho que algo grande irá acontecer”. 

 “Eu posso sentir uma aura incomum vindo daqueles usuários astutos. Eles estão fazendo 

uma comoção por algo”.  

 “Esta região é nossa”. 

 “Este não é um lugar para os seres humanos invadirem”. 

 Monstros do tipo betas, cobertos com pelos da cabeça à cauda, propensos à magia. Goblins 

e Lobisomens que se transformaram com o surgimento da lua, grupos de ladrões que vivem e se 

escondem em cavernas junto com outros predadores como uma nuvem descendo sobre Morata23.  

 Os monstros no Norte tinham aumentado em grande número e, para provar este ponto, 

enquanto a número estava na casa das centenas de milhares, eles investiram contra Morata. 

 “Uma legião de Monstros”. 

 “Eles estão visando nossa aldeia”. 

 Para todos que estavam fora das muralhas, o suor estava correndo por suas espinhas. 

 Isso era algo semelhante a alguns cercos que eles tinham assistido antes e, para a maioria 

deles, o cerco que eles tinham visto na televisão já era excitante o suficiente. 

 No entanto, para estarem diretamente em confronto com uma horda de monstros que se 

aproximavam, eles estavam completamente intimidados. 

 “Poderia o exército de Morata se defender contra isso?” 

 “Não. Morata não tem uma força militar...” 

 Havia Paladinos e Clérigos da Igreja de Freya, mas eles sozinhos não poderiam prevalecer 

contra uma força desta magnitude. 

 “Por que diabos os monstros estão repentinamente atacando desta forma? Deve haver um 

porquê para que mesmo a raças que mal tem afinidade entre si, se juntarem desta forma...” 

 “A estátua! Você acha que a estátua tem algo a ver com isso?” 

                                                           
22 NT = Nota barafael: pano ou vestimenta que envolve os cadáveres, utilizada aqui na frase no sentido 
figurado para expressar que estava anoitecendo ou que as trevas estavam por vir. 
23 NT = Nota Antonio: Agora o bixo vai PEGAR!!!!! 



 Os usuários que outrora aceitaram a missão sem uma única preocupação, finalmente 

compreenderam o risco relacionado à criação da estátua. 

 “Esta é uma missão realmente perigosa”. 

 A situação cresceu para algo ainda mais assustador do que a montar sobre um tigre. Ao 

mesmo tempo, era um desperdício de esforço se eles desistissem no meio da missão, nem havia 

um lugar onde eles pudessem se esconder a partir desta invasão. 

 Pale e os outros arqueiros agruparam-se sobre os muros. 

 “Você tem que sobreviver”. 

 Maylon, o amor de Pale, estava segurando a sua mão. 

 “Sim, Pale-nim também”. 

 Romuna partiu para a ofensiva enquanto permanecia perto dos arqueiros. Irene estava 

ocupada fazendo uma benção completa em todos os usuários que estavam participando da batalha, 

o que incluía Surka, que estava perto do portão para intercepta-los. 

 Os usuários que estavam lutando pela Igreja de Freya, bem como protegendo Morata, se 

reagruparam! 

 “Nós não podemos recuar diante desses monstros. Lutem! Lutem pela vitória!” 

 “Esta é a cidade pioneira do Norte! Se nós perdemos este lugar para os monstros, então nós 

essencialmente perderemos o Norte. Posteriormente, eles mover-se-ão em direção ao Continente 

Central também”. 

 Os cavaleiros que estavam a cavalo berraram para incentivar. 

 Semelhantemente, a legião dos monstros avançou. Entretanto, em oposição aos lugares 

vulneráveis nas paredes de Morata, eles preferiram ir em direção à estátua para cercá-la. 

 Plop. Plop. 

 Eles mergulharam dentro do lago em sua tentativa de esmagar a estátua. 

 O grande lago, que teve escavado o seu solo, o qual será vendido mais tarde para o 

paisagismo. 

 “Eopu, eopu!” 

 “Kkorororeuuu”. 

 Contudo, os monstros precisaram de uma quantidade considerável de tempo a fim de 

atravessar o lago, visto que seus corpos eram muito mais pesados do que o de um humano 

mediano. 

 Depois de fazerem um terço do caminho para a estátua, os monstros foram submetidos às 

flechas dos arqueiros, que estavam voando livremente em em direção a eles. 

 “Eles são alvos lentos e estão dentro da água”. 

 “Atirem!” 

 Um ataque de flechas densamente comprimido. 

 As tropas mágicas também se moveram vigorosamente. 

 Em comparação com as armas empunhadas pelos guerreiros, o dano vindo a partir dos 

magos são mais fortes do que o dano físico em cerca de 5 ou 6 vezes. Adicionalmente, se um mago 

usar até mesmo a magia mais forte, as diferenças entre os danos podem chegar a até 30 vezes. 

 É claro, eles eram submetidos a desvantagem de ter que dedicar um grande tempo para 

preparar o uso dessas magias de grau mais elevado. 

 “As incessantes chamas da dor do fundo do inferno, Flame of Hell24!”  

 A chama envolveu a cabeça dos monstros que estavam tentando se manter flutuando. 

                                                           
24 NT = Chama do Inferno. 



 Ainda assim, mesmo dentro água, havia monstros que fizeram uma tentativa de ataque aos 

moradores que estavam em uma distância impressionante. Contudo, os ataques poderiam 

facilmente ser evitados, já que os moradores podiam se espalhar. 

 Entre o momento em que os magos tinham que se recuperar e aquele em que eles tinham 

que causar destruição, havia aqueles que não tinham nada para fazer. 

 “Droga”. 

 “Quer saltar dentro do lago?” 

 O profundo campo de batalha dentro do lago! 

 Entre os monstros havia aqueles que sabiam como lutar de baixo d’agua, bem como os do 

tipo lagartos. 

 Os Cavaleiros e os Guerreiros com suas vestimentas pesadas se reuniram. 

 “Vamos matá-los. Espero que nós consigamos bater em alguém”. 

 Até o fim, flechas voavam para o lago. 

 Os monstros que se aproximavam enfrentaram quase a aniquilação. Um número 

intransponível de flechas e explosões mágicas voaram para dentro do lago, acrescentando um 

efeito de grande esplendor. 

 “Isto é novo”. 

 “É interessante”. 

 Não havia muitas oportunidades para esses caras experimentarem algo novo. 

 Alguns monstros vieram próximos aos arredores da estátua, mas encaram ferozmente a 

impenetrável resistência dos Cavaleiros e similares, sendo derrotados em um instante. 

 O exército de monstros teve de se retirar, deixando muitas vítimas, mas, repetidamente, eles 

continuaram a invadir de dia e de noite. 

 Enquanto isso, Weed estava enfrentando um aumento na dificuldade com a crescente 

ascensão da estátua. Tendo concluído os quadris e a cintura, agora ele estava indo criar o busto e 

os ombros. 

 A partir da forma grosseiramente construída, ele estava dando detalhes mais finos às 

regiões. 

 “Moonlight Blade25!”  

 Um rastro delicado de luz trilhou o caminho da sua escultura. 

 Desde que alcançou o nível avançado 5 na habilidade de esculpir, ele era capaz de usar a 

habilidade para esculpir enfraquecendo o poder. 

 Batida após batida, a forma da estátua amadureceu com curvas suaves, fluídas e com mais 

refinamento. 

 Uma vez que a estátua tem um efeito direto sobre quando a invasão dos monstros chegará 

a um fim, Weed continuou incessantemente enquanto ele esculpia no meio da noite. 

 Ele agarrou-se nas cordas enquanto trabalhava. As imediações da estátua para ser 

concluída estavam preenchidas com luzes difusas que estavam se aglomerando. 

 Um espetáculo irreal foi dado para a estátua conforme ela coletava a luz do luar e das 

estrelas para si. 

 “Esculpir é lindo”. 

 “É realmente romântico”. 

 Homens e mulheres solteiros e casais dentro da base de usuários selecionaram bons 

lugares para se sentarem enquanto assistiam à escultura de Weed se desdobrar. 

                                                           
25 NT = Lâmina de Esculpir o Luar. 



 A mão esquerda da estátua estava segurando um saco de dinheiro, enquanto a sua mão 

direita mantinha-se no alto do céu. 

 A estátua estava segurando uma tocha! 

 A Estátua da Liberdade de Freya. 

 “Waaaa! Incrível”. 

 À medida que eles assistiam a forma da estátua tornar-se mais definida, suas bocas abertas 

foram caindo, tudo ao mesmo tempo. 

 Um simples momento antes da conclusão, a estátua elevou-se a uma altura de 160 metros. 

 A cabeça da estátua vestia uma joia enorme incorporada na coroa esculpida. A sua imagem 

parecia estar coberta por um casaco de peles. 

 Ela foi decorada com relógios de luxo, anéis, colares e, claro, não podia ficar sem brincos. 

 Ela era realmente um símbolo de riqueza e Weed estigmatizou cada um dos seus adornos. 

 

*** 

 

 A associação Music Box26 dos comerciantes da praça. 

 Uma Associação de Abastecimento e Demanda. 

 Mercador Mapan. 

 Ele recebeu as taxas de publicidade a partir das associações dos comerciantes ativos de 

Morata, bem como de todo o Continente de Versalhes, para registrar o que eles desejassem. 

 Aqui, o recebimento das taxas de publicidade resultou a ser maior do que o diamante que a 

Igreja de Freya pagou para as suas despesas. 

 

*** 

 

 Não importa quão dolorosa as maldições intermináveis continuassem, ele persistiu a fim de 

chegar a este ponto. 

 Weed, uma vez mais encontrou uma outra maneira de ganhar dinheiro a partir de esculpir! 

 Ele até mesmo embolsaria com tenacidade o dinheiro a partir outras fontes se eles 

escolhessem colocar meias e sapatos na estátua. 

 Finalmente, o rosto concluído da estátua era uma representação direta do rosto de 

Hwaryeong27. 

 O rosto de uma pessoa ocidentalizada ajustou-se bem à sensação luxuosa da estátua e ele 

apenas prosseguiu depois de pedir a ela a sua permissão antecipadamente. 

 Quando Weed lhe disse que queria esculpir o rosto dela, a face de Hwaryeong iluminou-se 

como uma maçã madura. 

 “Se é o Weed-nim... então...” 

 Ela tinha considerado que Weed era um ser bastante insensível. Ele estava muito ocupado 

ganhando a vida para sequer considerar coisas luxuosas, como o amor. As preocupações e 

pensamentos internos dele não eram muito acessíveis, o que tornava difícil desenvolver uma 

conversa profunda com ele. Ele era um homem em que tais coisas como encontros ou romance 

eram impossíveis. 

 ‘Eu estava errada sobre tudo’. 

 Hwaryeong não pôde dormir aquela noite. 

                                                           
26 NT = Caixa de Música. 
27 NT = Nota barafael: é agora que a Hwaryeong se declara. 



 A estátua gigante de Morata.  

 Ondas maciças de pessoas procurando respostas sobre o motivo do escultor ter esculpido 

o rosto dela! 

 ‘Este é o maior evento do mundo’. 

 Apesar de parecer que as fases do relacionamento entre os dois tivessem pulado algumas 

etapas, para Hwaryeong, este ainda era um momento muito auspicioso. 

 E agora, a estátua da Igreja de Freya alcançou a sua conclusão; 

 Ding! 

 

A Estátua de Freya foi concluída 

A Deusa Freya, a Deusa da beleza. 

A pedido da Igreja de Freya, a estátua foi erguida em Morata e se afirmará como a 
exemplificação da fé robusta, fazendo desta região a mais fértil já vista. 

Para comemorar a estátua incumbida pela Igreja de Freya, uma peregrinação anual à Igreja será 
organizada. 

Os Efeitos da Estátua 

Produção agrícola da área ao redor da estátua aumentará por 45%. 

A taxa de desenvolvimento comercial acelerará por 3%. 

A taxa de desenvolvimento industrial aumentará por 2%. 

Aliviará os danos decorrentes da seca, inundações e tempestades na área. 

A taxa de aumento da fé dos habitantes será duplicada. 

A felicidade dos habitantes aumentou. 

A complacência dos habitantes a pagar impostos aumentou por 12%. 

O poder divino dos Paladinos e Clérigos da Igreja de Freya aumentou por 30% dentro da Província 
de Morata. 
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