
Volume 13 

CAPÍTULO 6 - A Escultura de uma Filha 

 

 Lee Hyun logou no website da União dos Dark Gamers (NT = Jogadores Sombrios). 

 Felizmente, a criação da estátua foi concluída em segurança. Vídeos relacionados a criação 

foram postados no Hall da Fama e pareciam ser sensacionais, mas ele não podia se permitir a 

assistir ao vídeo. 

 Ele mudou a sua rotina diária de checar os preços para se dirigir direto às informações do 

forum. 

 “Eu não posso aguentar mais isso”.  

 O ataque de raiva dessas entidades desconhecidas! 

 Não apenas o fardo de ouvi-los em sua cabeça e ouvido, mas a sua concentração também 

foi afetada por eles. As maldições diminuíam seu lado criativo em relação ao começo da criação 

das esculturas e o que tornava mais insuportável era que ele percebeu que a sua taxa de 

recuperação de estamina também havia sido perturbada. 

 “Deve haver um segredo escondido sobre a Habilidade de Esculpir”.  

 Ele sabia o que o problema era, mas ele não sabia a resposta de como resolve-lo. Assim, 

ele veio ao website da União dos Dark Gamers procurar por informações. 

 A divulgação de informações de Lee Hyun foi ajustada para ‘categoria B’, que agora lhe 

conferia o direito de ver mais informações. 

 

- Flutuação esperada de materiais e metais preciosos.  

 

- Preço do Iron Ore (NT = Minério de Ferro) da cidade de Gamal, no Reino de Uto, está 

prevista a despencar. 

 

 Informações a partir de comerciantes apareceram. 

 Quanto a União dos Dark Gamers, havia uma variedade de classes.  

 Para a maioria deles, profissões comuns como a de guerreiros e caçadores eram difíceis 

para se fazer dinheiro, visto que eles não eram aptos ao cenário de combate e, se eles não 

quisessem caçar sozinhos em uma masmorra toda vez, então era melhor adotarem uma 

ocupação/classe não combatente. 

 Como resultado, muito dos Dark Gamers escolheram ser comerciantes. 

 Além disso, eles também escolheram classes secundarias tais como artesões, ferreiros ou 

um tipo de alfaiate, o que poderia significar algo lucrativo para eles, razão pela qual eles poderiam 

utilizar as habilidades da classe secundaria para coletar materiais, assim como criá-los e, em 

seguida, vende-los em suas lojas pessoais. 

 Convertendo a pilhagem comprada ao revende-la para os usuários. Através de tais maneiras 

enquanto coletavam capital, o que resultava em um grande lucro. 

 Para os comerciantes, dependendo de seu capital ou mesmo da fortuna que ele 

eventualmente irá ganhar, ele poderia contratar mercenários por meio da criação de uma empresa 

comercial que, em essência, estaria formando a sua própria força armada. É até mesmo possível 

para eles contratarem com a Guilda de Mercenários ou mesmo outras guildas. Então, para reiterar, 

haviam muitos Dark Gamers que eram comerciantes. 



 Quanto a estes comerciantes, eles tinham a maior frequência quando se tratava de 

intercâmbio de informações, mas, ainda assim, havia uma grande variedade de classes dentro da 

União dos Dark Gamers. 

 

- Jorbin Earl (NT = Conde Jorbin) está recrutando mercenários. Compensação generosa. 

Alto risco. 

 

- Atividades de monstros rebeldes na Montanha Kemal. Alta probabilidade de achar uma 

dungeon (NT = Masmorra). Procurando pelo aventureiro Uten. Queremos suporte. 

 

- Na capital do Reino Meda, procurando urgentemente por um NPC (NT = Non Player 

Character – Personagem não jogável) que costumava dar um escudo de classificação 

rara de nível 300 ou mais. Deve mostrar a missão. 

 

 ‘Não são esses’.  

 Lee Hyun procurou mais para baixo nas informações que estavam chegando em tempo real. 

 

- O livro de habilidades secretas ‘The Lancing Skill’ (NT = Técnicas de Lanças). Concedido 

a partir de Terian, do Reino de Thor. Nível 250, ele apenas ensina aqueles que estão com 

nível Intermediário ou mais nas técnicas de lanças.  

 

- Como treinar a habilidade de contabilidade: Classifique mais de 12 tipos de pedras 

preciosas, o domínio da habilidade de lapidação irá crescer em 5%. Depois disso, se você 

negociar as joias por mais de 15% de seu valor com um NPC do tipo Nobre, então você 

pode ganhar um monte de proficiência na habilidade e também ganhará reputação 

como um Revendedor de Joias.  

 

- Rápida examinação de arma, Sabre. Um largo corpo e arma curta... 

 

 Havia um monte de informações de várias classes sendo mostradas, mas apenas um pouco 

de informações sobre a classe de Escultor foi postado efetivamente. 

 

- O estudo da relação entre as habilidades de esculpir e o artesanato.  

 

- Estudo sobre a sinergia do efeito do Artesanato.  



 

- Distribuição dos escultores no Continente de Versalhes: características e efeitos. 

 

 E, elas eram apenas informações básicas também. Não havia informações sobre a presença 

desses seres desconhecidos, que estavam relacionados com as esculturas que Lee Hyun queria 

encontrar.  

 “Imagens!” 

 Lee Hyun sacudiu a sua cabeça. 

 No entanto, ele na realidade se sentiria decepcionado se a União dos Dark Gamers tivesse 

essas informações sobre a habilidade de esculpir. 

 “Seria problemático se houvesse mais um escultor excepcional além de mim lá fora”.  

 Enquanto um lado dele se sentia aliviado, o outro lado de Lee Hyun estava à procura de 

mais informações. 

 Mesmo se a informação não estivesse diretamente relacionada com o que ele queria 

encontrar, elas poderiam ajuda-lo indiretamente ao fornecer alguma pista. 

 

- Lacuna de competências dos ferreiros entre cada reino. 

 

- Missões de artesãos não resolvidas. 

 

- Característica de NPCs nômades. 

 

- Ferreiro do lendário reino. 

 

- O berço da arte. 

 

 Lee Hyun armazenou as informações cuidadosamente em sua cabeça. 

 Uma vez que as informações adequadas são obtidas a partir da União dos Dark Gamers, 

tudo o que restava era resolver o problema apresentado. 

 Posteriormente, quer fosse a biblioteca, a Guilda dos Escultores ou em qualquer outro lugar, 

ele tinha que descobrir a razão pela qual esses seres desconhecidos tinham que ser esculpidos. 

 Lee Hyun sabe da possibilidade de que há uma solução para tais presenças.  

 Ele deduziu que devem ser vestígios perdidos da Habilidade de Esculpir. 

 “Preciso voltar para Royal Road”.  

 Porém, antes disso, ele verificou as suas mensagens. Da última vez, ele enviou uma 

mensagem para uma pessoa que procurava a Lança Paskran. 

 



Enviado por: Hyperman 

Assunto: Você tem a lança de Paskran? 

 

 Foi a resposta da mensagem. 

 “Você respondeu bem rápido”. 

 Lee Hyun clicou no título que ele viu. 

 

 “Se você a tem, por favor, por favoooooooor venda-a para mim. 

Eu irei enviar para você o dinheiro.  

A quantidade de dinheiro que eu tenho agora é de aproximadamente 1.500.000 Won 

(NT = Nota barafael: U$ 1.200,00 – cotação de fevereiro de 2016). 

Se você tem a intenção de vender por mais do que isso, então nós podemos negociar de 

alguma forma o preço.  

Por favor responda rapidamente porque eu estou muito ansioso”.  

 

 “Keoeok! 1.500.000 Won!” 

 O coração de Lee Hyun pulou de seu peito.  

 A experiência que ele teve quando vendeu a sua conta por 3.900.000.000 Won (NT = Nota 

barafael: U$ 3.120.000,00 – cotação de fevereiro de 2016). O preço era um pouco extremo para ser 

considerado como algo realista. Porém, muito depressa, foi algo rapidamente privado dele. 

 De qualquer jeito, 1.500.000 Won parecia mais pragmático. 

 Uma enorme fatura de 15 parcelas de 100.000 Won (NT = Nota barafael: U$ 80.00 – cotação 

de fevereiro de 2016) para receber. 

 “Se eu colocasse esse dinheiro na poupança, então com juros de 7% sobre o dinheiro... eu 

poderia conseguir mais de 100.000 Won de retorno... eu perdi um jackpot!” (NT = Nota barafael: 

sorte grande, bolada, prêmio) 

 Lee Hyun estava tão triste. 

 Adultos frequentemente dizem que dinheiro não é tudo na vida. Lee Hyun também 

concordava com esse sentimento. 

 “O dinheiro não é tudo na vida. É mais ou menos 98%. Os outros 2% são desejos, 

consideração, amizade e promessas”. (NT = Nota Antonio: Weed filósofo) 

 Lee Hyun refletiu sobre a memória dolorosa que ele guardou, em relação aos 200 Won (NT 

= Nota barafael: U$ 0,16 – cotação de fevereiro de 2016) que ele gastou ao comprar o sal mais caro 

(NT = Nota barafael: kkkk ele nunca vai esquecer disso?). 

 Porém, ele perdeu a chance de conseguir 1.500.000 Won! 

 Lee Hyun não pôde dormir aquela noite. 

 “Ahhhhh meu dinheiro! Ohhh Deus nãooo! 1.500.000 Won!” 

 

*** 

 

 Junto com a Torre de Luz, logo a Estátua de Freya foi referida como uma das duas atrações 

principais de Morata. 

 “Esta é a Estátua de Freya, huh?” 



 “Esta estátua que varreu todo o continente não é nem mesmo rara. Apesar de cada religião 

ter a sua estátua construída, esta foi a primeira vez que uma coisa como essa foi feita por um 

usuário”.  

 “Os clérigos me disseram que eles receberam benefícios substanciais”.  

 “Eu ouvi que aqueles das classes de combate corpo a corpo não querem sequer deixar os 

arredores de Morata por causa da Torre de Luz”.  

 “Mesmo que haja um terreno de caça melhor em outro lugar, com o efeito da Torre de Luz, 

você não deveria sequer se preocupar em ir caçar em qualquer outro lugar mais longe, pois no 

tempo que você leva para chegar lá, as horas de duração do efeito já terão acabado”.  

 “Sim, se você está falando sobre efetividade dos campos de caça, então os lugares perto de 

Morata são os melhores. Você pode até mesmo achar membros para o grupo imediatamente na 

cidade”. 

 Enquanto olhavam para a Estátua de Freya, os usuários ficavam impressionados. 

 Tendo vindo para Morata, eles pensavam que a região era completamente subdesenvolvida. 

Exceto bares e ferrarias, estava faltando muitas construções essenciais. 

 Comerciantes e artesões também estavam em baixa quando se tratava da cadeia de 

fornecimento. 

 A adição da bela estátua foi um excelente toque para esta cidade carente.  

 Aproximadamente a 300 metros a partir da estátua, os arquitetos criaram uma escadaria em 

direção à Deusa. 

 Subir a escadaria significava que eles podiam ver a estátua de muito perto e, é claro que 

havia uma taxa de acesso, mas havia uma fila de visitantes. 

 A vista panorâmica da altura, acima da escadaria, era algo feito para ser comemorado com 

fotos ou vídeo. 

 “Ela foi feita por Weed, que fez a Torre de Luz. Eu acho que ela é mais impressionante do 

que eu pensava inicialmente”.  

 “Não apenas a habilidade de esculpir, ele também aumentou níveis significativos em outras 

habilidades também. Neste campo, ele pode ser a presença mais expressiva. Ele não teria problema 

em receber uma proposta para se juntar a uma guilda de prestígio. 

 “Não é difícil para ele agora? Outros usuários estão aprendendo como esculpir também”. 

 O usuário que disse isso estava tratando com desprezo os outros usuários em volta. 

 “Eu sei, em razão de eu ter visto o trabalho enorme e fisicamente penoso que ele fez. Você 

pode colocar tanto quanto trabalho Weed colocou?”  

 “Se for isso, então sim”. 

 “Há limites cara, mesmo para um escultor. Como para quaisquer outras classes lá fora”.  

 Guerreiros resistentes têm sido resistentes porque eles sempre estão na linha de frente, 

lutando pela sobrevivência.  

 Se os cavaleiros perderem a honra, então eles serão enfraquecidos. 

 Uma fraqueza fatal dos arqueiros é serem vistos pelo oponente a uma distância pequena. 

 Magos têm um grande ataque, mas eles têm estatísticas de defesa ruins. Eles irão morrer 

se algo simplesmente passar por eles. 

 Mesmo que os comerciantes tenham poder se tiverem dinheiro, eles não teriam a força para 

se manterem por si próprios. 

 Mercenários tem a capacidade de sobreviver sob qualquer situação, mas como os seus 

contratantes aumentam cada vez mais a dificuldade de cada pedido, os seus equipamentos logo 

estarão ultrapassados e, eventualmente, eles estarão falidos. 



 Os aventureiros devem aproveitar as aventuras. O espirito de exploração, que é algo pelo 

qual não se desiste mesmo depois de dez dias em um labirinto enquanto você luta na tentativa de 

encontrar um caminho para sair, é algo necessário. Se você tiver sucesso, então você irá conseguir 

toda fama e dinheiro, mas se até o final você não tiver conseguido nada da masmorra, então você 

irá se tornar um dos muitos casos que entrarão em colapso pelo sofrimento. 

 Incluindo estas profissões, todas as outras têm as suas vantagens e desvantagens. 

 No caso dos escultores, eles podem fazer esculturas maciças. 

 Eles podem produzir maravilhas em uma região, com peças clássicas e magnum opus. 

Obviamente que elas terão efeitos incríveis, mas há limites para elas também. 

 Normalmente eles colocam esforços maciços e nem todas as esculturas concluídas se 

tornam peças raras. Sem a ajuda dos outros, a Estátua de Freya também estaria paralisada por, 

pelo menos, alguns meses. 

 A fim da escultura ser um sucesso, você deve descartar toda as outras interrupções e apenas 

se concentrar em esculpir. 

 Absolutamente nunca se deve perder a concentração em qualquer trabalho ou então o 

trabalho será todo em vão. 

 

*** 

 

 Weed se aproximou da Estátua de Freya. 

 Isso foi no meio da noite quando ele reconectou. Ele podia ver a Torre de Luz de longe, 

marcando a fronteira da aldeia, enquanto ela coletava a luz do luar no centro de si mesma. 

Numerosos raios de luz eram atirados para dentro céu como se estivessem dançando. 

 Uma coreografia de luz. 

 Era uma hora para apreciar as belezas artísticas de Morata. 

 A luz que se espalhava na noite, era similar ao desenvolvimento gradual da Aldeia de 

Morata, que estava mudando! 

 A estátua também foi coberta com a Moonlight Blade (NT = Lâmina de Esculpir o Luar), 

então também estava coletando a luminescência da noite. Ao receber a luz do luar, uma luz rica 

estava iluminando tudo ao redor da estátua. 

 Por causa da Torre de Luz e da Estátua de Freya, Morata não dava a impressão de ser uma 

área desolada. 

 Weed também viu o que isso tinha se tornado. 

 “Isto é como um clube noturno agora”.  

 Uma mulher segurando uma tocha enquanto dançava sob a luz! 

 Se você não tem a sensibilidade de Weed, então é um pouco difícil de ver. 

 De qualquer forma, ele tinha algo que ele deveria fazer. 

 Weed percorreu seu caminho através da multidão de visitantes se aproximando em direção 

à estátua. 

 “Mas que…” 

 “Ele não vê que tem uma fila de pessoas esperando aqui?”  

 Os turistas protestaram loucamente, mas então, quando ouviram que ele era o Weed, eles 

se tornaram silenciosos. 

 Ele foi o escultor que diretamente fez a estátua, bem como é o Lorde de Morata. 

 Portanto, ele chegou mais perto do altar abaixo dos pés da estátua. 

 “O que ele está fazendo?” 

 “Não sei. Apreciando o seu próprio trabalho?”  



 Muitos espectadores ao redor da estátua prestaram atenção ao comportamento de Weed. 

 Weed colocou uma maçã madura em cima do altar. 

 Uma oferenda para a Deusa Freya! 

 Posteriormente, ele se curvou. 

 “Para a Deusa Freya, o Lorde de Morata reza a ti”. 

 Um lugar onde você pode orar, uma vez que ocorra a mudança da estação climática! 

 Em torno da estátua, centenas de luzes auspiciosas se reuniram. 

 A luz agora estava em uma dimensão diferente comparada àquelas coletadas por meio da 

habilidade de esculpir de Weed. 

 

O tratamento da Deusa. 

Toda a energia ruim do corpo é purificada. 

HP é restaurado ao seu máximo. 

Mana é restaurada ao seu máximo 

Todas as habilidades físicas aumentam por uma semana. 

O nível da sorte irá crescer por uma semana. 

Breve ganho na produção e envolvimento da capacidade para governar. 

Fé cresceu por 10. 

 

 O tratamento da Deusa para desfazer toda e qualquer condição negativa! 

 Enquanto oravam, as pessoas nesta situação estavam esperando para receberem este 

efeito adicional. 

 Se Weed soubesse de antemão, ele teria trazido seus amigos com ele aqui. Então, 

novamente, ele não viu nenhum deles fazendo orações. 

 Não era qualquer um que podia fazer um desejo, apenas um governante local da área, que 

tem o ponto de referência, pode fazer apenas um desejo, dependendo da estação climática. Apenas 

um outro símbolo religioso em Somren, a Cidade da Liberdade (NT = a versão americana fala em 

‘Sudona’, mas o nome da cidade é Somren, tendo sido mencionado pela primeira vez no capítulo 4 

do volume 3; é a cidade onde está localizada a sede principal da Igreja de Freya), se comporta 

dessa maneira, e até mesmo o chefe da guilda mais prestigiosa lá não poderia fazer o desejo. Eles 

só ouviram falar disto a partir dos clérigos e padres de lá. 

 Weed foi o primeiro dos usuários a fazê-lo. 

 “O que está acontecendo?” 

 “Vamos nos aproximar”. 

 Os usuários tentaram se aproximar da estátua, mas uma força invisível os empurrava para 

longe do altar, no qual Weed atualmente estava presente. 

 

“Mestre de Morata, fale o seu desejo”. 

 

 Atrás da estátua, uma revelação feita de luz podia ser identificada. 

 A reencarnação da Deusa Freya! 

 Weed levantou a sua cabeça para olhar para a visão. 

 ‘A Deusa deve ser imensamente bonita’. 



 A Deusa Freya que foi julgada a ter uma abundância de riqueza e beleza. Uma beleza dita 

ser o suficiente para fazer os homens ficarem cegos. 

 Porém, apesar da expectativa de Weed, ele não conseguia compreender as características 

faciais exatas da Deusa. 

 No entanto, ele teve uma impressão de que ela parecia ser mais gordinha do que o esperado. 

(NT = Nota Antonio: Quero ver o Weed falar isso para ela ahsuahsuhaus) 

 Weed disse a ela o seu desejo. 

 “Eu gostaria de saber mais sobre a habilidade de Esculpir”. 

 O desejo de Weed não era de uma colheita abundante, benefícios a partir da mineração ou 

um ritmo mais acelerado do desenvolvimento comercial. Embora ele quisesse muito alcançar tais 

coisas, ele estava mais desesperado sobre a habilidade. 

 “Eu gostaria de saber sobre o método desconhecido de como esculpir as existências 

desconhecidas”. 

 Devido às perturbações causadas pelos usuários próximos, todos tornaram-se tardiamente 

conscientes da aparência da Deusa Freya e, em todos os lugares em Morata, os usuários correram 

como nuvens.  

 “Hey!” 

 “Espere!” 

 “O que está acontecendo agora?” 

 Apenas Weed podia ouvir a resposta da Deusa. 

 “Eles... desde o início eram seres sem formas, pessoas que amam esculturas. Você precisa 

fazer o seu caminho em direção ao reino deles, um lugar de orgulho dessas pessoas teimosas e 

sensíveis, este é o seu destino”.  

 A área ao redor foi ficando mais escura. 

 A luz sagrada que rodeava em torno da estátua estava desaparecendo. 

 Quando a luz se foi totalmente, a visão da Deusa Freya não existia mais. 

 Weed também fugiu da aglomeração de pessoas lá. 

 ‘O reino dessas pessoas limitadas, um lugar onde eles se sentem orgulhosos’. 

 Weed precisava chegar àquele destino, mas antes de sair ele tinha que se encontrar com o 

ancião da vila. 

 

*** 

 

 Black Castle (NT = Castelo Negro) de Morata! 

 Ele se aproximou da única manutenção feita de forma suportável no castelo do Lorde. 

 O amanhecer tinha deslizado para fora e agora estava um dia brilhante. 

 O lugar estava sempre cheio, acumulado com usuários, mas agora, havia um distúrbio de 

pessoas assistindo a estátua, o que tornou isso difícil. 

 Os membros da guarda local viram Weed e exibiram os seus interesses: 

 “Lorde-nim, você está retornando para o castelo?” 

 “Sim”. 

 “Eu irei deixar as pessoas saberem que o Lorde-nim retornou”. 

 A equipe foi puxar a corda pendurada a partir de cima, a fim de tocar o sino. 

 “Não há necessidade, eu não quero fazer eles se sentirem desconfortáveis em vão já que 

eles estão ocupados trabalhando”. 

 “Sim, mas é o retorno de Lorde-nim embora...” 



 “Hahaha, está tudo bem”. 

 Weed lentamente subiu o caminho da entrada. 

 Ele podia sentir a euforia do aumento do poder! 

 Weed odiaria ter que soltá-lo depois de ter agarrado firmemente este poder. Em seguida, ele 

foi parado. 

 “Há um banquete para toda a aldeia?” 

“Huh?” 

 “Um boi, um porco ou algo assim, onde todos possam comer tanto quanto eles quiserem”. 

 “.....” 

 Weed estava sem palavras. 

 O padrão educacional de Morata é realmente patético! 

 Não apenas os guardas, mas os soldados convencionais também, eles não eram 

disciplinados, nem mostravam lealdade. Mesmo em direção à Weed, que devia ter a maior 

familiaridade com eles, os gestos deles não mostraram nada do tipo. 

 Se o nível de educação deles é baixo, então o desenvolvimento técnico e comercial 

desacelerará um pouco. Além disso, os residentes terão mais dificuldade em se tornar Cavaleiros 

e Magos por causa disso. Tanto quanto a crença na religião está se espalhando rapidamente, a 

deterioração da segurança pública estava apenas a mesma coisa. 

 Tem sido dito que os residentes entre aqueles de outras cidades optariam, essencialmente, 

por não se tornarem renegados ou bandidos. 

 Quer se trate de uma aldeia, castelo ou metrópole, todos são difíceis de se desenvolver. 

 “Keuheum (NT = limpada de garganta). Eu me preocuparei com isso no futuro. Porcos... não 

apenas eles, mas eu apanharei os coelhos também”. 

 “Obrigado, Lorde-nim”. 

 Weed tossiu e foi andando ao redor para verificar o castelo do Lorde. 

 A primeira vez que ele veio aqui no passado, o castelo estava tomado pelo clã de Vampiros 

Jin Hyeo liderados por Tori. 

 Aparelhos quebrados, moradores transformados em pedras ou mesmo teias de aranha que 

preenchiam o lugar, tudo estava bem limpo. 

 “Eu vim para receber uma missão”. 

 “Eu vim para pegar o transporte”. 

 Tendo ouvido o rumor sobre a estátua, o castelo do Lorde estava cheio de comerciantes e 

mercenários. 

 Aventureiros estavam preocupados em relatar os seus despojos. 

 Uma vez concluída a manutenção básica, uma onda de moradores e aventureiros fizeram 

seu caminho até o castelo. Gestão da aldeia, subjugação de monstros, migração, atualização de 

registro, fixação da taxa de impostos, relatórios de pilhagens e de obrigações, tudo era possível. 

 O castelo do Lorde precisava de cuidados mais extensos. Porém era uma necessidade a 

sua utilização, mesmo nesse estado atual, a fim de governar. 

 Mesmo com apenas os espólios relatados pelos aventureiros, cada um dos seus relatórios 

levava a melhoria das informações sobre as áreas circundantes. O controle local também estava 

em ascensão, bem como ele afetava politicamente as outras imediações. 

 Weed visitou o castelo lentamente. 

 Embora houvesse muitos usuários, não havia nenhum deles no segundo andar. 

 Havia muitas vagas no primeiro andar também, mas o segundo andar estava completamente 

fechado. Era o lugar disponível apenas para o Lorde. 

 ‘A manutenção do castelo parece mínima aqui’. 



 Weed voltou para o primeiro andar, fazendo o seu caminho em direção à mesa da 

recepcionista. Neste lugar, ele teve de esperar por um tempo para obter a ordem. 

 “Você não é o Lorde-nim?” 

 Weed tossiu significativamente. 

 “Keoheom!” 

 “Atualmente, os pedidos restantes são subjugações de monstros, escoltar a carga que 

atualmente está saindo e pedidos para o desenvolvimento da mineração. Há a proteção das 

colheitas também, mas eu não acho que seja algo para você, Lorde-nim”. 

 Em razão do pessoal da recepção estar cuidando disso, ele estava totalmente em espera. 

 Tendo os privilégios de um Lorde, ele poderia proceder e assumir qualquer pedido em 

Morata. 

 O mais fácil era escoltar o carregamento de uma carga em movimento por uma longa 

distância, porque era muito mais confortável ficar sentado em uma carruagem, diminuindo o 

incômodo do trabalho. 

 Para o desenvolvimento da mineração, o grupo tinha de ser treinado com outros mineiros. 

 Embora protegido, você pode ir para baixo dos túneis. Você alcançará a sorte grande se 

encontrar joias, mithril, ouro, prata, ferro, cobre e outros! 

 O lucro seria distribuído entre todos aqueles que participaram no desenvolvimento da 

mineração, mas ainda era uma fonte de riqueza dos sonhos. 

 O papel de protetores da colheita era impedir javalis, pardais, alces, etc, era mais uma 

missão de iniciantes. 

 Em vez de receber uma indicação, Weed perguntou à recepcionista: 

 “Onde está o Ancião?” 

 “O ancião está patrulhando o lado de fora dos muros da vila com os Paladinos de Freya”. 

 “Patrulhando?” 

 “Sim, há um fluxo de larga escala de migrantes. Um monte de pequenas cidades formadas 

fora dos muros”. 

 “Quando ele retornará?” 

 “Ele disse que voltaria hoje quando estivesse concluído. Você gostaria de esperar aqui? Eu 

posso servir-lhe um pouco de comida”. 

 Weed não se importaria em esperar já que ele não tinha nada para fazer. 

 Ele pretendia eventualmente encher seu bolso de comida antes de retornar para as ruas. 

 

*** 

 

 Weed secretamente visitou os imóveis recém-construídos. 

 A taverna! 

 “Kyaaa! Bom”. 

 “Depois de vir para o norte eu não esperava provar estas bebidas boas”.  

 “É bom que eu possa beber álcool em Morata livremente”.  

 Havia um monte de beberrões entre os turistas. 

 Mercenários e aventureiros também evitavam a sua sede com simples bebidas. 

 Empregadas puras da Província de Morata carregavam as bebidas e os lanches para os 

convidados. 

 ‘Excelente’. 

 Weed assentiu. 



 A taverna era um edifício essencial para o desenvolvimento de Morata. 

 O mercado, postos de troca e janelas de informações de viagem não requeriam edifícios. 

Por causa do imposto de 60% sobre o álcool, a taverna tinha um enorme valor para os lucros e 

impostos de renda. 

 Weed usou o comando disponível apenas para o Lorde. 

 “Janela de gerenciamento da taverna!” 

 

Taverna 'O Refúgio dos Aventureiros' 

O único bar localizado na praça de Morata.  

Foi construído logo depois da limpeza. 

Espaço interior maior, mais de 500 assentos. 

Capaz de conseguir álcool e lanches a preços razoáveis. 

Vendendo: 

Todos os lanches básicos. 

Bebidas fermentadas a base de frutas. 

Bebida alcoólica e energética a base de cevada fervida. 

Cerveja. 

Empregados: 

Chefe Jenna. 

Mia. 

10 outros habitantes de Morata. 

Custo de Manutenção e 
Gestão: 

600 moedas de ouro. 

Visitas Diárias: Média de 7.200 convidados. 

Lucro Líquido da Última 
Semana: 

2.642 moedas de ouro, 43 moedas de prata e 56 moedas de cobre. 

 

 Este era o único bar em Morata. 

 Ela poderia ser a única taverna em toda a parte norte do continente. 

 Na cidade portuária do Continente Central, eles serviam sobretudo Aquavit (NT = Nota 

barafael: Akvavit ou aquavit é um destilado de origem dinamarquesa, que utiliza a destilação de 

batatas ou cereais com aromatizantes, tendo um sabor característico de especiarias e ervas - 

https://en.wikipedia.org/wiki/Akvavit), eles não vendiam bebidas alcoólicas como rum, ou bebidas 

mais populares, tais como o álcool fermentado, álcool destilado, nem cerveja. Mesmo assim, eles 

ainda desfrutam do boom econômico devido à sua exclusividade. 

 Os assentos dentro da taverna não eram suficientes para os convidados experientes que 

iam e vinham, junto com as esperas. 

 Depois disso, Weed virou-se para a pousada. 

 Aqui também, havia muitas pessoas indo e vindo. 

 Não havia nenhuma outra vila no Norte que tinha uma pousada maior do que aquela em 

Morata. Era difícil ter uma de tamanho considerável em termos de quartos, cujo número desta 

pousada era de 300. 

 Além disso, os quartos poderiam ser vendidos se alguém pagasse a remuneração. 

 As atividades do quarto eram as de recuperar totalmente alguém, que tivesse dormido, da 

fadiga e das capacidades físicas. Depois de uma noite na pousada, a taxa de recuperação da fadiga 

aumenta e, por causa do gosto bom da comida, ninguém partia para outra pousada. 

 O lucro líquido semanal da pousada era de mais de 4.000 moedas de ouro. 

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


 A cifra poderia ser, possivelmente, devido às vendas de refeições. 

 Os alimentos na pousada eram mais fáceis de digerir ao contrário daqueles na taverna e 

eles eram coisas que facilmente aumentavam à saciedade. 

 “Mais tarde, eu farei um restaurante. Se for isso, então mais dinheiro poderá ser ganho”. 

 Ele parecia estar em contato com a alegria de ser um Lorde sempre que um novo edifício 

aparecia. 

 Tomando vantagens dos moradores e usuários para desenvolver propriedades, ele cultivaria 

o impulso poderoso produzido através de tais meios. 

 Aventuras e missões poderiam ser chamadas de elementos interessantes do Continente de 

Versalhes, mas, como um Lorde, havia um sentimento mais satisfatório. 

 O orgulho de governar um lugar no Continente de Versalhes! 

 Apesar de ter a gestão direta da cidade e do castelo, era como se tudo estivesse se curvando 

diante de sua vontade. 

 Na parada seguinte, Weed se dirigiu para a fazenda e para o celeiro. 

 Nas proximidades de Morata, as terras que foram preparadas anteriormente estavam 

cultivando trigo. No celeiro, sacos de trigo foram empilhados ao lado um dos outros e os fazendeiros 

estavam trabalhando nos campos agrícolas. 

 Enquanto a colheita era colhida por eles, os preços dos alimentos na aldeia eram 

confiavelmente controlados, enquanto o excesso de comida era enviado para os vagões dos 

comerciantes e transportados para outras cidades da fronteira do Norte, para ser vendido a um 

preço alto. 

 A efetividade da Fé da Igreja de Freya melhorou o rendimento da colheita esse ano. 

 “Armazém de Grãos”. 

 

Armazém de Grãos (NT = Silo) 

Um armazém que está armazenando os grãos colhidos. 

Estoques de trigo e cevada estão reservados. 

Inventário: 

32.000 toneladas de Trigo. 

19.000 toneladas de cevada. 

 

 O espaço da agricultura de Morata era de 197.000 Py (NT = Nota barafael: Unidade de 

medição coreana – https://en.wikipedia.org/wiki/Pyeong - espaço de aproximadamente 651.239,66 

m2) 

 Para aliviar a escassez de alimentos, a política foi passada para uma expansão agressiva 

das terras agrícolas. 

 Visto que a terra era outrora coberta por um gelo espesso, o solo fértil foi criado no seu lugar 

à medida que o gelo derretia.  

 Enquanto os residentes e os recentemente introduzidos nômades confortavelmente 

cultivavam, houve uma propagação das terras agrícolas. 

 “Para a cevada, o número atingirá 1.000.000 rápido”. 

 Era um grito longe de ser doloroso, mas isso não significava que a cidade não tinha 

problemas. 

 Moradores imigrantes em Morata estavam aumentando excessivamente. 

 O número de casas protegidas pelos muros de Morata era de apenas 5.400! 

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


 Atualmente, o número de residentes era maior do que 60.000. 

 Destes, o número de usuários não registados era de 100 pessoas. 

 O número puro dos residentes era enorme. Excluindo-se aqueles que originalmente viviam 

em Morata, o número era de 53.000. 

 Enquanto eles estão cultivando confortavelmente o trigo, eles construíam casas pobres de 

palha para viver fora da cidade, o que se transformou em uma favela nas vastas terras recuperadas 

de Morata. 

 “Janela de gerenciamentos de habitação”. 

 

Distribuição da Habitação na Aldeia Morata 

Castelo de Morata: 1 

Casas de Madeira: 960 

Casas Pobres de Palha:  12.953 

Com a deterioração da higiene nas casas pobres de palha, há uma grande preocupação com a 
ocorrência de uma epidemia. 

Quando o clima se tornar frio no inverno, mais da metade das pessoas estarão mortas devido ao 
congelamento. 

Já que Morata não tem uma boa segurança pública, eles estão extremamente vulneráveis a 
ataques de monstros. 

 

 Se houver uma emergência com monstros, então os Paladinos de Freya interceptá-los-ão 

diligentemente para garantir a segurança dos moradores. Porém, ainda há muitas incógnitas no 

Norte, se houver uma grande marcha de hordas de monstros, eles estarão extremamente 

vulneráveis. 

 “Janela de informação regional”. 

 Ding! 

 

Província de Morata 

Uma província outrora pertencente ao Império Niflheim. 

No passado, era um lugar para a imperatriz viver para aliviar a si mesma da exaustão. 

Desde a queda do Império de Niflheim, ela foi governada por vampiros. 

Atualmente, possui uma aglomeração de mercenários e aventureiros, o que junto com a 
proteção da Igreja de Freya, está fazendo com que os residentes trabalhem juntos para 

reviver a esperança. 

Forças Armadas: 22 Economia: 260 

Cultura: 570 Tecnologia: 190 

Influência Religiosa: 83     

Política Local: 6 Influência sobre a Vizinhança: 83 

Influência do Império Niflheim*: 2% Desenvolvimento Urbano: 97 

Saneamento: 36 Segurança: 72% 

Recentemente, havia preocupações em relação a incursões frequentes de monstros. No 
entanto, os moradores não mais se afligem devido à conclusão da Estátua de Freya. 



Falta de instalação de água e de casas para os habitantes viverem. 

Há muitas pessoas com memórias do festival de Morata, que ocorreu há muito tempo 

Pode tornar a vida dos residentes mais feliz se lhes for dada uma grande quantidade de 
esculturas. 

A elegância da aldeia aumentou devido à confiança e apoio dado aos artistas. 

Enquanto os moradores estão orgulhosos de ter mais obras de arte do que qualquer outra 
aldeia, eles esperam por uma gama mais ampla de instalações culturais. 

Técnicas industriais de costura do passado estão se transformando progressivamente. 

Técnicas na área do ferro são relativamente rudimentares. Os ferreiros são muito imaturos na 
criação de armas e armaduras. 

A fé local acredita em Freya. A fé dos residentes é uma coisa boa e não oscilar-se-á 
facilmente.  

O impacto causado pela Igreja de Freya toma forma apropriada: amor é abundante e 
caracteriza as pessoas como trabalhadores árduos. 

Especialidade: Couro e tecido 

População Total da Província: 61.689 

Renda Mensal de Impostos: 27.860 moedas de ouro 

Gastos Operacionais da Aldeia: 

Forças Armadas: 2% 

Desenvolvimento Econômico: 34% 

Investimento em Cultura: 12% 

Incumbências Pagas para Subjugação de 
Monstros: 15% 

Conservação da Aldeia: 22% 

Oferenda à Igreja de Freya: 15% 

* A influência afeta tais áreas: militar, econômica, cultura, tecnologia, religião, população e 
incumbências. 

 

*** 

 

 Mesmo que atualmente haja alguns problemas, Morata tinha crescido além de seu passado. 

 ‘Investimento em cultura? O que está acontecendo aqui? Eu nunca investi em tal categoria’. 

 Weed estava indo aos arredores da entrada sul da aldeia, gastando tempo perguntando-se 

com espanto sobre o motivo de tal investimento. No meio disto, um homem parecido com um 

bandido, com um grande físico e barba aparente, se aproximou dele. 

 “Me perdoe, você é um escultor?” 

 Weed reflexivamente verificou o corpo do homem em seu modo Jeoshin. 

 Botas de Mithril! 

 Por outro lado, as roupas de couro e a capa, que não eram apropriadas para viajar, tinham 

camadas de detritos. 

 ‘Na maioria dos casos as pessoas não gostam de problemas, então elas mudam as suas 

roupas para algo não distinguível quando estivessem entrando em uma cidade, a fim de esconder 

os seus níveis elevados’. 

 Incluído as botas de mithril, o homem não mudou a sua aparência geral como uma pessoa 

normal. Se as botas de mithril tivessem um efeito de velocidade de movimento, então o preço base 

do item seria de, pelo menos, 3.000.000 Won! (NT = Nota barafael: U$ 2.400,00 – cotação de março 

de 2016) 

 Depois de Weed terminar calmamente a sua verificação, ele cuidadosamente respondeu: 

 “Está correto”. 



 Havia algumas coisas em sua mente que seriam as causas para o alarme. No entanto, houve 

uma complacência em responder devido a uma coisa: o homem perguntou por um escultor. Já que 

era uma questão de saber se Weed era um escultor ou não, então, provavelmente, o pedido dele 

estaria de alguma forma associado a esculpir. 

 Weed não passou um dia ou dois sem parasitar os outros para sobreviver. 

 ‘Talvez seja sobre quando eu enganei ele antes? Talvez eu dei a ele uma falha? Se não for 

isso, então que outros negócios ele tem comigo?’ 

 O homem que era semelhante a um bandido soltou um suspiro de alívio, alheio a inquietação 

de Weed, que estava preenchido com várias intenções. 

 “Finalmente eu encontrei um depois de procurar por toda a vila. Eu procurei por você depois 

de ver o vídeo da escultura da Estátua de Freya. Eu preciso pedir um favor a você. Se é verdade 

que você é o Escultor Weed, então eu apreciaria muito se você me esculpisse uma escultura”. 

 Weed deu uma impressão de ser educado e sacudiu a cabeça. 

 “Obrigado por você ter me procurado, mas eu não tenho planos para fazer uma escultura no 

momento”. 

 Desde de que o rank dele parecia alto, Weed podia tentar extorquir algumas peças de ouro 

dele, mas, naquele momento, era difícil para ele esculpir absolutamente qualquer coisa, por isso ele 

recusou. Então, o homem parecido com um bandido algemou o pulso de Weed em suas mãos e 

suplicou para Weed: 

 “É um pedido vital. Por favor, esculpa minha filha”. 

 “Filha?” 

 As sobrancelhas de Weed se estreitaram. 

 Havia uma variedade de objetivos para esculpir, mas pedidos de esculpir um membro da 

família eram os mais difíceis. 

 ‘Se for muito bonita então eles não gostariam e se for mais feia do que eles são na vida real, 

então eles ficariam loucos’.  

 Quando se trata de seus filhos, os pais não permaneceriam gentis, mas sim como ouriços, 

querendo comidas deliciosas preparadas para a criança, ou incomodando alfaiates a fazerem 

roupas bonitas e confortáveis. 

 “Sim é isso. Minha filha, por favor esculpa ela para mim”.  

 O homem deixou escapar desesperadamente. 

 “Eu entendo”. 

 Weed não estava muito entusiasmado, mas ele supôs que ele poderia muito bem esculpir. 

Ele podia ver a urgência que vinha do homem. Além disso, o ancião da aldeia não tinha retornado 

até o momento. 

 Igualmente, os usuários ali de pé estavam estalando as suas línguas, esguichando palavras 

duras: 

 “Eu sinto muito por aquele tio”. 

 “Aquele escultor geralmente só trabalha por dinheiro huh...” 

 “Um passo em falso e aquele bandido pode rasgar até mesmo as roupas de suas costas”. 

 Havia muitos entre a base de usuários de Morata que pensavam daquela mesma forma, 

assim como Weed. Eles também assumiram que aquele homem era um usuário de nível elevado 

apenas por perceberem as botas dele. 

 ‘Eu posso apenas pedir para Alveron remover as maldições de qualquer maneira’. 

 Weed comentou em sua mente e disse: 

 “Então, por favor traga sua filha aqui”. 

 O homem sacudiu a cabeça, desanimadamente. 



 “Isso é impossível”. 

 “Bem, uma imagem de algum tipo...” 

 “Não há nenhuma”. 

 “Se é assim, então, você descreve como a criança é”. 

 Weed tirou um pedaço generoso de madeira grossa.  

 Enquanto ele escutava as descrições, ele tentará aproximar-se da imagem concreta para 

esculpir. 

 Isso era uma tentativa impossível se você nunca tivesse aceitado várias centenas de pedidos 

de esculturas no interior da aldeia! 

 Devido à característica da escultura, ele pode essencialmente detalhar estimativas 

aproximadas antes de ir para os aspectos mais finos das coisas. 

 ‘Eu não posso fazer o olho, nariz e a boca bem, visto que eu não ouvi nada sobre eles’. 

 Pode-se dizer que é o infortúnio de fazer uma pequena escultura de madeira. 

 Ir apenas pela descrição do homem não será suficiente e haverá uma concessão do que o 

homem, em última análise, quer fazer. 

 ‘Ele tentará tornar isso tão difícil quanto possível, então haverá um monte de coisas para 

cobrir’. 

 No entanto, em vez de descrever características, o homem, que tinha a aparência de um 

bandido, começou um diálogo. 

 “A mãe da criança é realmente bonita. Os olhos dela são muito claros, tipo ... uma esposa 

que é ... realmente muito boa para mim”. 

 “.....” 

 “Foi quando ela e eu estivemos casados por cinco anos. Embora tenha sido um pouco tarde, 

ela teve a gravidez há muito tempo esperada, nós tivemos um dia marcado para dar à luz também, 

você sabe, mas...” 

 “Mas?” 

 “Nós fomos para o hospital para ter um ultrassom feito e descobrimos que ela havia se 

tornado doente”. 

 O homem começou a derramar lágrimas. 

 “Nós estávamos determinados a curar a doença dela através de uma cirurgia, mas tivemos 

que desistir da criança. Devido ao choque no momento, o corpo da minha mulher se tornou incapaz 

conceber uma criança novamente”. 

 “.....” 

 “Por favor esculpa ela para mim. Então ela poderia ter uma criança. Nossa filha, nosso 

mundo, nossa mais amada filha, eu ficaria feliz com apenas um olhar da aparência de minha filha... 

esculpa ela para mim”. 

 Euheoheoheoheong! 

 O homem abaixou seu pescoço e chorou. 

 Os usuários que estavam ouvindo nas proximidades no meio da rua, também foram às 

lágrimas. 

 “Mer, da, mas que merda!” 

 “Eu vou ir caçar tanto quanto eu puder”. 

 “Danem-se os monstros. Eu irei matar todos vocês”. 

 Preenchido com tal esmagadora emoção, eles queriam extravasar sobre os monstros. (NT 

= Nota Antonio: pow os bixo tem nada a haver com a história vai pagar o pato .-.) 

 O rosto de Weed empalideceu com a tensão. 



 “Minha escultura ... você a manterá para si mesmo? Ou você irá mostrá-la à sua querida 

esposa também?” 

 “Eu mostrarei a ela”. 

 “Então ela está em Royal Road...” 

 O homem limpou as lágrimas com as mangas. 

 “Sim, ela está comigo e eu vim aqui ouvindo sobre a reputação do escultor-nim. Mas nós... 

não se preocupe conosco. Nós não somos loucos. Simplesmente, a nossa filha, nós só queremos 

ver a nossa filha mais amada, no mundo deste jogo, porque nós queremos pelo menos, partilhar as 

nossas despedidas. Desta forma, podemos ter a nossa paz de espírito, bem como algo 

inesquecível... nossa filha, nós queremos vê-la pela primeira e última vez. Eu sei, isso é tolo, 

desajeitado e estúpido. Eu sei, mas, eu..mas...” (NT = Nota barafael: pqp, será que o Weed fará o 

que eu to pensando e dará vida à escultura?) 

 O homem parecido com um bandido afirmou uma vez mais: 

 “O que você quer em troca de esculpir a minha filha? Vou dar-lhe a quantidade de sua 

escolha, apenas por favor esculpa a nossa filha para nós”.  

 Mais uma vez, o homem verteu uma grande quantidade de lágrimas enquanto ele implorava. 

 Weed falou enquanto ele suspirava: 

 “Eu não irei fazer uma peça para você agora”. 

 “Dinheiro, é por que me falta o dinheiro? Vou pagar-lhe 10, não, 20 vezes mais do que as 

outras pessoas”. 

 “Isso não é o que quero dizer. Para mim também, neste caso, eu não estou pronto e não 

acho que um pedaço de madeira é apropriado para esculpir a sua filha”. 

 “Então…” 

 Weed, uma vez fez uma escultura de gelo. Era de gelo: afiada e bonita, mas ainda estava 

fria. A frieza até mesmo podia penetrá-lo através de seu peito. 

 Ele se deu conta, então, que o material da escultura influencia a atmosfera de toda a 

composição. 

 “Um pedaço inanimado de madeira é uma coisa endurecida que não tem calor. Mesmo que 

seja apenas uma vez, é preciso de alguma forma simbolizar a linhagem. Então, para esse objetivo... 

uma peça de madeira não poderia ser utilizada”. 

 Weed continuou decisivamente: 

 “Algo que não é frio... algo que o calor da vida possa ser sentido... não algum material 

endurecido. Através desse significado, para vocês dois, a peça pode realmente ser a sua amada 

filha. Então eu tenho que me preparar. Eu farei o meu melhor, mas não posso prometer quando ela 

será concluída”. 

 O homem suspirou dramaticamente. 

 A situação era um pouco diferente do que ele esperava, mas ele podia sentir que as palavras 

de Weed não significavam uma desculpa para evitar ter de esculpi-la. 

 Ele sinceramente tinha a intenção de esculpir a filha que estava destinada a nascer pelo 

homem e sua esposa. 

 “Obrigado. Minha esposa e eu esperaremos ansiosamente por isso em Selchium, no Reino 

de Ritten e o meu nome é Mandol”. 

 “Meu nome é Weed, uma vez completada a escultura de sua filha, eu conduzirei ela a 

Selchium”. 

 “Mesmo se você não a trouxer mais, eu não irei lhe culpar. No entanto, qual é o preço da 

escultura?” 

 Mandol perguntou em um tom um pouco nervoso. 



 Weed respondeu com um sorriso suave. 

 “É uma moeda de cobre”. (NT = Nota barafael: Weed também tem coração kct, emocionante 

esse finalzinho de capítulo; algum ser invisível descascou cebolas aqui do meu lado)  
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