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CAPÍTULO 7 - O Lorde Perverso de Morata 

 

 Tenbain, uma masmorra desconhecida no Norte. 

 Contra os surtos de monstros do tipo fantasma, que carregavam foices, havia uma tropa 

avançando para se opor a eles. 

 “O desarmamento das armadilhas está completo!” 

 “Uma horda de monstros, 30 metros à frente. Cerca de 25 deles”. 

 “Clérigos, abençoem. Os Guerreiros equipados com armaduras completas, liderem o 

avanço”. 

 O Herói da Linhagem, Deimond, liderando a Guilda Predators of the Land (NT = Predadores 

da Terra). 

 O poder de uma das 50 principais guildas do Continente Central. 

 De posse de três castelos, todos com altas taxas de impostos definidas. 

 Os usuários vivendo lá haviam emitido as suas queixas, mas todas eles foram suprimidos 

pela força esmagadora da guilda. 

 Aqueles que resistiam eram frequentemente punidos. 

 Porém, isso não é tudo. Quer eles fossem usuários de outras guildas ou de outros reinos. 

Os Predators of Land iriam matar todos eles, indiscriminadamente. 

 “Matem eles. Assim eles não poderão botar os pés em nossas terras novamente!” 

 Enquanto cresciam com uma falta de equipamentos e dinheiro, os assim chamados de 

Outlaw Guild (NT = Guilda dos bandidos). 

 Com base em suas forças, eles saíram triunfantes, mas no final do ataque das alianças das 

guildas, eles encararam a sua destruição. 

 Agora, eles foram forçados a se tornarem andarilhos, longe do Continente Central. 

 Eles andaram e fizeram o seu caminho através do Norte. 

 “Sim. Ele deve ser o Chefe dos Monstros, o Death Lord (NT = Senhor da Morte), desse 

lugar”. 

 A motivação de Deimond disparou. 

 Possuir castelos ou cidades, essa era a parte fácil. Não necessitando pensar sobre manter 

alianças com outras guildas, nem ter cuidado com o crescimento considerável do clã, tudo que eles 

precisavam era se concentrar apenas na caçada e questionarem a si mesmos! 

 O crescimento do poder dos Predators of the Land continuava em pleno andamento, sem se 

importarem em influenciar os castelos ou cidades mais robustas, nada poderia derrotar o prazer 

deles em jogar Royal Road. 

 “Suban, preste bastante atenção. Maban, ataque!” 

 O Guerreiro Bárbaro Suban ferozmente empunhou o seu machado com ambas as mãos. 

 Os monstros estavam se reunindo até ele. 

 O ladrão Maban escondeu se nas sombras dos monstros e os atacou com adagas 

envenenadas. 

 Predators of the Land, embora o número fosse muito maior do que qualquer outra guilda, o 

trabalho em equipe entre eles era excelente. 

 Enquanto liderava os combatentes da Predators of the Land, Deimond os conduziu até o fim 

da masmorra Tenbain, caçou o Death Lord e, em seguida, como recompensa, eles receberam um 

comunicado: 

 



Irá injetar medo em todos se você andar sobre a Estrada da Morte e, em seguida, 

encontrar o templo que desapareceu das memórias da humanidade. 

 

 Deimond coçou a sua cabeça e começou a investigar. 

 “Criar medo. Templo perdido. O que diabos é isso?” 

 Embora ele gostasse de saquear e matar, Deimond não tinha o raciocínio lento. Mesmo se 

fosse algo aparentemente trivial, a frase tinha um tanto de presença, desta forma, não era 

desprezível. 

 “Se nós formos e verificarmos a história do Continente de Versalhes, não irá ajudar, pois 

afirma aqui...’desapareceu das memórias da humanidade’...” 

 Suban também mostrou sinais de estar intrigado. 

 “Muito original, huh? Onde quer que olhemos ou perguntemos, não haverá uma explicação 

concreta sobre isso”.  

 “Então é melhor mudar nosso foco para o templo perdido, sim? Se não, então nós temos 

que recolher mais pistas sobre isso”. 

 Deimond, junto com seus colegas, sondaram secretamente os quartos ocultos da masmorra 

em busca de informação. Eles casualmente pegaram objetos aleatórios e com escritas 

desconhecidas e agregaram um monte. 

 

Ohhh! Este mundo está envolto em trevas. A destruição do império... parece que o 

Continente de Versalhes pode encontrar o seu fim neste ano. (NT = Nota Antonio: de 

Treta is coming)  

 

Não há absolutamente nada ou alguém que possa escapar das mãos da morte. (NT = 

Nota Antonio: vai falar isso com Weed ahsuahusahsu) 

 

A prisão da morte deles e seus seguidores estão crescendo exponencialmente. 

 

 Eles listaram muitas das lendas estranhas a partir de uma variedade de moradores de várias 

aldeias próximas. 

 “O avô do meu avô uma vez disse, a história tem sido passada a diante por um longo tempo 

desde antes de meu avô. Por alguma razão, as pessoas não poderiam descuidadamente falar sobre 

o passado dos dias anteriores ao Império Niflheim”. 

 “Anormalmente há um monte de traços de castelos destruídos que estão junto às ruínas do 

Império Niflheim. Por que há uma grande quantidade de vestígios? Se não fosse pela invasão de 

um monte de monstros, então os fortes ou os castelos deles não teriam caído”. 

 Eles conseguiram mais e mais pistas. 

 Na casa de algum avô, ele mostrou um folheto que tinha sido herdado. 

 

Conduzindo a Estrada da Morte. 



Era uma época, na qual o desejo e a ganância dos seres humanos em ter mais poder foi longe 
demais. 

O feitiço que não deveria ter sido feito, a magia que não deveria ter sido espalhada. De pestes à 
morte, a proibição dos Sacerdotes que comandam os monstros! 

Arrastando aqueles que caminham sobre a estrada da morte, o continente cairá dentro das trevas 
ao longo de seu caminho. 

 

História do Império XX Ano XX Dia. 

Eles estão vindo. 

A cidade caiu em um estado de pânico. 

O Lorde que pegou a sua família e fugiu, retornou em um corpo apodrecido. Seu corpo foi 
infectado por algum soldado desconhecido. Ele estava apodrecendo. 

A comida acabou. 

Tem sido aqui por 200 anos, na parte árida inferior do poço, que não tinha sido exposta, agora 
estava preenchida com ratos. 

Finalmente, eles se revelaram. 

Os soldados e cavaleiros tentaram combatê-los a partir das muralhas do castelo. 

Embora não houvesse antecedentes, esta era a luta final para sobreviver. 

Sim. Do meu ponto de vista, esta é uma luta dura. 

O exército deles... 

No momento em que escrevo, as muralhas do castelo entraram em colapso. 

Eles a destruíram através do uso de magia perversa. Pilhas de soldados esmagados e cavaleiros 
gritando gerou o nosso definhamento contínuo de poder. 

 

 Ding! 

 

O Sacerdote da Morte 

O ceifador e o sangue, a lenda do Sacerdote que ganhou o Poder da Morte. 

Encontre o templo perdido a partir das memórias humanas para desbloquear o segredo do 
Sacerdote da Morte. 

Para aqueles com ganância, será oferecido o poder mais forte condizente com eles. 

Para aqueles com sabedoria e coragem, glória e honra os aguarda. 

Se você escolher o caminho de perseguir com ganância o poder dos Sacerdotes da Morte, então 
você será submetido ao medo e ao ódio dos seres humanos e de todas as outras espécies 

similares. 

O mapa do templo desaparecido foi dividido entre os monstros que o tomaram. 

Dificuldade da Missão: 
Grade S (NT = Nota barafael: pô! A primeira missão grade S e 

não é do Weed) 

Compensação: Os seguidores da Igreja da Morte. 

Restrição da Missão: 
Nenhuma restrição sobre a reputação ou nível. Encontre o 

templo antes que outros o achem. 

 

 “Missão de categoria S de dificuldade!” 

 Deimond explodiu em êxtase. 



 Missões de categoria B eram normais para eles, visto que eles têm encontrado uma 

quantidade substancial delas. 

 Missões de categoria A eram pedidos que davam grandes recompensas, poderes ou até 

mesmo afetava o balanço do Continente de Versalhes. 

 Portanto, isto não era algo que alguém pode convenientemente obter, pois havia a questão 

de arriscar muitas vidas da guilda, o que precisava ser abordado. 

 A razão de Jeonshin Weed ter recebido uma enorme quantidade de interesse do público foi 

devido a ele ser o primeiro a resolver uma missão de categoria ‘A’, a da Legião dos Mortos-Vivos. 

 A emoção do Shaman Elemental da guilda, Imperial, também foi deflagrada. 

 “É uma missão de categoria S, é algo que precisa ser aceito incondicionalmente”. 

 A Bruxa Nardo estava sendo cautelosa. 

 “A nossa quantidade atual de poder é pequena. Isto não é como no Continente Central”. 

 A guilda dos Predators of the Land estava atualmente isolada do Continente Central, mas 

se fosse necessário para uma luta, o número de apoio que eles poderiam ganhar para a cooperação 

não era pequeno. 

 Por exemplo, os lutadores que disputam seus saques! Eles poderiam pedir ajuda dos 

mercenários ou pedir a ajuda de um exército. 

 Era difícil para eles julgarem o sucesso da missão se a guilda deles estivesse sozinha. 

 “Então é melhor ter mais pessoas para aceitar a missão, huh? Já que isto veio de um monstro 

como o Death Lord, então significava que essa é uma missão incrível. Nós provavelmente 

receberemos uma grande recompensa se nós a resolvemos por contra própria”. 

 “Nós não sabemos quantos monstros do tipo chefe entrarão na missão... se o monstro for 

um dragão, então nós seremos aniquilados”. 

 “Aniquilados? Você está com medo de algo como sermos aniquilados?” 

 “Eu não quero dizer isso, mas...” 

 “Uma vez que é uma aventura, não vamos medir palavras por mais tempo”. 

 A opinião do grupo estava se adequando em direção a abraçar a missão. 

 Eles podem ter corrido de castelos e cidades, mas cada um deles nunca tinha abandonado 

a pura alegria de um desafio ou de uma luta. 

 A ambição de Deimond pulsava. 

 ‘Nós iremos atravessar tudo’. 

 Os castelos deles no Continente Central foram tomados e eles não podiam mais assumir a 

bandeira cheia de vergonha dos Predators of the Land. Eles também podiam depositar atrás deles 

a esperança dos momentos em que eles tinham influenciado o Continente de Versalhes e as 

memórias do passado. 

 ‘Eu acho que a minha chance chegou’.  

 Uma oportunidade de transformar tudo ao seu redor depois de retornar à estaca zero! 

 Através do uso da missão dos Sacerdotes da Morte, eles podiam ficar de pé novamente no 

meio de tudo. 

 Deimond apertou firmemente seu punho. 

 “Quanto a mim, eu quero o poder dos Sacerdotes da Morte. Qualquer um que entrar em meu 

caminho será varrido, eu quero segurar o Continente de Versalhes dentro da palma da minha mão!” 

 

Você aceitou a missão. 

 



*** 

 

 Apenas quando o sol nascente indicar que era meio-dia, que Weed poderia se encontrar 

com o Ancião da aldeia no castelo do Lorde. 

 “O meu velho eu poderia ter aceitado muitas coisas, mas para você ir e brincar ao redor e 

apenas se encontrar comigo agora, wow”. 

 Tão logo o ancião da aldeia viu Weed, ele se queixou: 

 “A chegada repentina de pessoas entrando em Morata... com o crescimento dos moradores 

há montanhas de coisas que precisam ser feitas...” 

 Ele estava ranzinza. 

 O segredo incomparável de Weed de como se dar bem com aqueles que resmungam no 

mundo! 

 Em momentos como esses, você não dá desculpas em vão.  

 ‘Nada a dizer aqui’.  

 Entra por um ouvido e sai pelo outro! 

 Somente após o longo discurso terminar, o Ancião da aldeia se apressou e disse: 

 “Você deve tomar conta dos assuntos e da segurança de Morata. Agora que o castelo se 

tornou de alguma forma sustentável, o Lorde-nim deve tomar diretamente uma posição sobre o que 

você quer de nossa Morata. O fundo restante da província de Morata é de 39.854 moedas de ouro”.  

 Ding! 

 

Você quer usar o Modo de Assuntos do Lorde? 

 

 O modo que permite que o Lorde mantenha a condição interna das questões! 

 Weed aceitou: 

 “Sim.” 

 

A vista na tela irá mudar para o Modo de Assuntos do Lorde. 

 

 A partir da sala vazia no castelo, na qual Weed tinha uma conversa com o Ancião, 

subitamente as coisas mudaram. 

 Agora, ele teve uma visão geral da região de Morata. 

 A coisa que ele via abaixo dele, enquanto permanecia no céu, era uma visão de Morata. (NT 

= Nota Antonio: que massa vey!) 

 “Bem, agora o que eu deveria fazer...” 

 Weed silenciosamente olhou para Morata. Tudo estava perceptível para ele, desde o 

movimento das pessoas nas ruas, nos edifícios, até mesmo a paisagem a partir das muralhas do 

castelo. 

 Se ele quisesse, ele poderia mudar seu ponto de vista e dar uma olhada mais de perto, era 

possível até mesmo ouvir as vozes das pessoas. 

 O Modo de Assuntos Internos que estava disponível apenas para o Lorde! 

 

Forças Armadas: 22 Economia: 260 



Cultura: 570 Tecnologia: 190 

Desenvolvimento Urbano: 97     

Saneamento: 36 Segurança: 72% 

Fundos: 39.854 moedas de ouro 

 

 Uma janela de mensagens apareceu para informá-lo do estado atual de Morata. 

 A partir de coisas como a construção civil, desenvolvimento comercial, forças armadas e 

mudança na tributação. Atualmente, tudo estava sob o comando de Weed. 

 “Primeiro, eu tenho que cuidar das residências pobres em Morata, hmm”. 

 Weed procurou os edifícios que precisavam de construção. 

 Então, neste momento, mais de 300 nomes e formas de edifícios apareceram diante dele. 

 A partir de coisas como manutenção do Castelo do Lorde e um número de construções de 

tipos específicos para os moradores foram chegando. 

 Weed olhou para a prioridade da lista, o palácio, e leu as suas descrições: 

 

Palácio do Lorde 

O auge do luxo e da festança! 

O palácio que convém apenas ao Lorde, disseminará e aumentará a autoridade e a reputação do 
Lorde. 

Enquanto reduz a lealdade dos soldados e habitantes, a ameaça de criar atrito com aqueles 
filiados ao reino pode aumentar. 

Custo de Construção: 70.000 moedas de ouro 

 

 Morata não pertence a nenhum reino. 

 Embora tenha sido dito que a terra outrora pertenceu ao Império Niflheim, desde a queda 

desta nação, cada aldeia tinha que sobreviver apoiando-se em si mesmos. 

 Portanto, não haverá qualquer atrito com aqueles afiliados com o reino. 

 Porém, Weed levemente sacudiu sua cabeça. 

 ‘Eu não preciso de uma coisa dessas’. 

 A condição da aldeia estava em seu desenvolvimento inicial, não havia uma boa razão em 

sã consciência para construir um grande palácio apenas para o Lorde. Parecia mais como um 

desperdício de dinheiro, enquanto as árvores plantadas na beira da estrada pareciam mais bonitas 

do que um palácio onde o Lorde poderia congelar até a morte. 

 Enquanto estivesse vivendo a vida simples como um Lorde, ele absolutamente não tinha 

interesse em mostrar o seu melhor. 

 

Campo de Golfe apenas para o Lorde 

Tudo será cuidado pelas empregadas, enquanto você confortavelmente joga golfe. 

Pode se gabar para os outros Lordes ou nobres. 

Precisa de uma grande área para o campo, aumentará o ódio das pessoas. 

Custo de Construção: 40.000 moedas de ouro 

 



 “Que inferno?” 

 Weed imediatamente desligou a maioria das instalações disponíveis para o Lorde. 

 Agora, no topo da lista de prioridades, estavam apenas as construções necessárias. 

 

*** 

 

 O Refúgio dos Aventureiros. 

 O único lugar para beber um liquor em Morata, onde as pessoas permaneciam em pé nas 

filas a espera por vagas. 

 Pale, Maylon, Mapan, bem como os outros colegas, também estavam esperando para que 

eles pudessem comer e beber. 

 Porém, eles tinham esperado por uma hora e ainda não havia vagas. 

 “Cara, nós podemos mesmo sentar para ter uma bebida no final do dia?” 

 “É a hora do almoço também, então está lotado de pessoas”. 

 Enquanto reclamavam, eles não podiam deixar as suas posições. 

 Não havia outro lugar em Morata em que eles poderiam aproveitar o álcool se eles 

deixassem o Refúgio dos Aventureiros. 

 Se houvesse um grupo de caça no Norte, então o primeiro lugar que eles iriam visitar, após 

retornar, seria a Taverna. 

 Enquanto bebiam água de coco, vinho de frutas, cerveja e coisas do tipo, eles podem 

espantar o cansaço, assim como se aproximar de colegas em muitos outros grupos. 

 “Quando eu poderei pegar um lugar...” 

 Zephyr estava reclamando enquanto suspirava. 

 Ele estava em uma situação grave uma vez que este era o único lugar onde as garotas não 

se importavam com ele se colando perto delas para conversar. 

 Em seguida, o teto do bar de repente foi arrancado. 

 Um lado inteiro da parede desapareceu completamente. 

 “Mas o que?” 

 “O que está acontecendo?” 

 Os usuários que estavam comendo e bebendo ficaram totalmente surpresos, como se eles 

tivessem sido acertados por um raio. 

 Uma reação natural para algo tão repentino. 

 Desde a conclusão do desmantelamento do bar, paredes, colunas e o teto foram criados a 

partir de uma forma mais expandida. 

 Agora, o lugar era capaz de acomodar até 2.000 pessoas! 

 Ele havia se convertido em um super taverna. 

 Só então os usuários compreenderam. 

 “O Lorde”. 

 “O Lorde de Morata está trabalhando nos assuntos internos!” 

 

*** 

 

 Usando terrenos baldios, Weed estendeu a taverna e a pousada e, ao mesmo tempo, 

construiu um grande refeitório. 

 Nas terras mais compartimentadas, centenas de edifícios ainda estavam sendo erguidos. 



 A renovação da taverna custou 12.000 moedas de ouro, a da pousada custou 9.300 moedas 

de ouro e a construção de um grande refeitório custou 16.000 moedas de ouro. 

 Várias janelas informando as estatísticas de Morata apareceram. 

 

Com a expansão da Taverna: Economia +2, Segurança pública -1%. 

 

Com a expansão do Hotel: Economia +1, Higiene +3. 

 

Ao longo de ser capaz de suportar a construção do refeitório: Cultura +3, Economia +2. 

Para os próximos 3 meses, a produtividade da cidade aumentará em 1%. 

 

Forças Armadas: 22 Economia: 265 

Cultura: 573 Tecnologia: 190 

Desenvolvimento Urbano: 97     

Saneamento: 39 Segurança: 71% 

Fundos: 2.554 moedas de ouro 

 

 Enquanto modificava, ele podia ver o efeito imediato ocorrendo. 

 Foi revelado a partir de coisas como as estatísticas atuais nas Forças Armadas, Economia 

e Higiene, que acompanharam a criação do novo refeitório, que todas estavam severamente baixas, 

afetando o fluxo das pessoas negativamente. 

 Quando a Segurança está baixa, a taxa de crimes irá aumentar bem como os problemas no 

desenvolvimento comercial. 

 “A próxima coisa...” 

 Os olhos de Weed se viraram para a Praça Central e com 100 moedas de ouro ele abriu 

cinco barracas. 

 Barracas que vendiam simples lanches. 

 Embora elas tenham um impacto menor na economia, elas desempenham um papel 

importante para melhorar o rendimento da cidade. 

 Junto com o ímpeto deste ato, a Praça Central foi tendo um tumulto. 

 “Lorde, por favor faça uma Guilda Blade Master! (NT = Domínio da Lâmina)” 

 “Loja de aventureiros...” 

 “Eu espero que você construa casas particulares e armazéns”. 

 “Uma associação de viajantes deve ser feita em Morata!” 

 Todos estavam falando sobre suas necessidades específicas, assim como aves jovens 

barulhentas piando com ambas as asas levantadas querendo um pouco de comida. 

 Evidentemente revelou que eles desejavam ter muitas coisas grandes. 

 Mesmo se o Lorde não iniciar as construções, os moradores ou os arquitetos são capazes 

de construir as coisas que eles precisam por eles próprios. Porém, no Continente de Versalhes, o 

número de arquitetos é extraordinariamente baixo, porque não é fácil construir lojas e casas para 

colocar à venda. 



 Geralmente, quanto ao Lorde, se ele quiser manter e construir edifícios de acordo com a 

cidade e com o castelo, isso significava um desenvolvimento para criar uma cidade. 

 Se o Lorde do castelo fosse um Mago, então ele faria um monte de Guildas e Lojas voltadas 

para as classes mágicas de acordo com seus traços. Se fosse um Shaman Elemental, então, 

madeira e água seriam abundantes no castelo comandado, junto com o fato de se tornar amigo da 

natureza. 

 Desenvolvimento sob a acomodação do Lorde! 

 Enquanto apenas estava ouvindo o murmúrio dos usuários, Weed também teve que 

escolher. 

 No entanto, o fundo da aldeia era de apenas 2.045 moedas de ouro. 

 Deixando apenas 100 moedas de ouro em seu fundo privado, Weed começou a investir 

totalmente em Morata. 

 Até agora, a grande quantidade de dinheiro que ele usou para a construção foi o próprio 

Fundo de Morata. 

 Cabanas! 

 Novas casas eram necessárias por causa do aumento explosivo da população de Morata. 

 Colinas e montanhas de árvores foram simultaneamente desintegradas em conjunto 

formando cabanas. 

 Cada cabana era de meras 30 moedas de prata por família. 

 “Torna-la uma cabana dos sonhos também!” 

 Weed fez um investimento de 3.000 moedas de ouro dentro de 10.000 mobílias. 

 Os usuários do Morata foram surpreendidos com as alterações feitas. 

 “Woah!” 

 “Este Lorde louco!” 

 “Estas são apenas cabanas, mas elas são enormes!” 

 Cabanas também apareceram na Praça Central. 

 Aquelas que foram construídas perto do topo da montanha foram colocadas bem juntas. 

 A próxima coisa que Weed escolheu construir foi o Intercâmbio de Mercadorias. 

 Isto desempenhava um papel similar ao dos postos de comércio, mas este tem a 

possibilidade de executar transações comerciais de grande escala. 

 Morata já exportava seu material para outros lugares e este edifício pode efetivamente 

abastecer aquelas cidades carentes! 

 Armazéns de comerciantes e áreas apanhadas foram ampliadas. 

 Isto foi muito bem recebido pelos comerciantes. 

 “Lorde de Morata sabe o que fazer”. 

 “Se você ignorar os comerciantes então o crescimento da cidade não aumentará”. 

 Ele também concebeu uma união para os comerciantes. 

 Mesmo quando há uma grande quantidade de trabalho ou de aquisição necessários, eles 

poderiam dividir a incumbência entre os comerciantes dentro da união! 

 O edifício é a parte fundamental da Guilda Mercante. 

 Um monte de edifícios surgiu no terreno baldio perto da Praça Central de Morata. 

 Loja de Armas, Loja Armaduras, Loja dos Turistas, Loja dos Aventureiros, Grupo de 

Cartografia, Mercado de Frutas e, incluindo as Mercearias, todas elas foram construídas. 

 Fileiras de edifícios foram construídas sobre as ruas outrora vazias de Morata, causando a 

satisfação dos usuários. 

 “Hurrah!” 



 “Será muito conveniente agora, huh”. 

 As outras cidades competitivas estavam em uma qualidade medíocre. Mesmo com o 

advento de alguma guilda famosa dominando as cidades, o que conseguia a atenção dos usuários 

por um tempo, o número de usuários não era algo comparável àqueles de Morata. Ser capaz de 

comprar itens a partir de Morata os fez ficarem um pouco mais confortáveis. Até aqui todo mundo 

ficou encantado. 

 Porém, este não foi o fim da construção de Weed. 

 Kuuuung! 

 A terra soou um ruído ensurdecedor enquanto os materiais foram se acumulando no terreno 

baldio ao lado da Ferraria. 

 “O que, o que é aquilo?” 

 “O que ele está tentando fazer?” 

 Assim como um lugar para a fabricação de armas e armaduras, a Ferraria ostentava uma 

área muito espaçosa. Um edifício cinco vezes maior do que a Ferraria estava sendo montado no 

lote vago. 

 Um grande edifício com uma grande chaminé. 

 Assim que o edifício foi concluído, os ferreiros, que eram incapazes de superar a curiosidade, 

agilmente andaram em direção a ele. Eles entraram e, em seguida, pularam e gritaram para todos 

ouvirem: 

 “Lareira enorme!” 

 “A lareira pode retirar a alta qualidade do ferro a partir de apenas minério de ferro!” 

 Se não houver uma grande lareira, então apenas os ferreiros qualificados seriam capazes 

de extrair o ferro e, mesmo assim, levaria uma grande quantidade de tempo. Por essa razão, se 

eles querem fabricar qualquer coisa, então terão que dissolver um monte de outras espadas e 

armaduras a fim de fazê-lo. 

 Porém agora, quando eles obtiverem apenas o minério de ferro a partir das caçadas, eles 

poderiam vir a esta grande fornalha e, rapidamente após, extrair ferro com alta pureza a partir 

daqueles. 

 Se o fornecimento de ferro disparar, os ferreiros poderiam fazer armas de melhor qualidade, 

bem como aumentar a quantidade delas. 

 Isso era algo que os fabricantes precisavam desesperadamente! 

 Embora isso tenha absorvido 50.000 moedas de ouro, Weed não hesitou usando o dinheiro, 

pois com mais ferreiros e joalheiros utilizando a lareira, haverá um aumento na produção de armas 

e armaduras, sendo desnecessário disser que o fluxo da receita fiscal que vem com eles 

aumentaria. 

 Para os usuários ignorantes, fora da Aldeia de Morata, outros projetos de construção 

estavam acontecendo. 

 As Minas de Ferro, Cobre e Prata que outrora pertenciam ao Império Niflheim do passado! 

 Weed estava tentando transformar as minas que foram negligenciadas. 

 Ele reparou o sistema de tuneis novamente. Alguns aldeões tiveram que se mudar para o 

local enquanto seguravam picaretas. Os Paladinos de Freya também foram incluídos entre aqueles 

aldeões a fim de caçar os monstros que atualmente estavam habitando aquelas minas antigas 

abandonadas. 

 “Ele tinha estado negligente em relação a Morata. Finalmente ele voltou com a mentalidade 

de ser o Lorde dela”. 

 “Eu acho que agora nós estamos tendo um pouco de progresso”. 

 A base de usuários como um todo estava com rostos sorridentes, mas as mudanças não 

param por aí. 



 Kuuuuuung! 

 Desta vez também, materiais empilhados estavam aparecendo em outro terreno baldio. 

 As ervas daninhas exuberantes que haviam crescido lá foram limpas com a fundação de 

uma guilda. 

 A Guilda dos Alfaiates! 

 Havia um monte de alfaiates que estavam muito à frente no domínio da habilidade e que 

poderiam tirar vantagens do couro e dos tecidos avançados de Morata. 

 Enquanto eles fossem habilmente experientes, várias outras guildas foram construídas, as 

quais também poderiam ajudá-los. 

 A Guilda dos Agricultores e o Altar da Igreja de Freya foram construídos. 

 Se a oferenda deles ao altar excedesse o que foi solicitado, maldições poderiam ser curadas, 

além do aumento temporário na sorte. 

 Enquanto os Clérigos da Igreja Freya ficaram muito felizes, os usuários Clérigos, Sacerdotes 

e Aventureiros correram ardentemente para este edifício. 

 “Até mesmo um Altar! Isso é realmente excelente”. 

 “A caçada em Morata é ótima”. 

 A Guilda Blade Master também foi criada. 

 “O Lorde deve ter usado um monte de dinheiro”. 

 A Guilda dos Ladrões foi fundada. 

 “Este Lorde louco, ele está apenas jogando dinheiro de um lugar para o outro”. 

 Os usuários que estavam na aldeia aplaudiram muito. 

 Não era a aldeia deles, mas era um lugar onde eles ficavam principalmente enquanto se 

aventuravam, tornando a aldeia cada vez mais desenvolvida, situação que estava se tornando 

confortável para eles. 

 A Guilda dos Guerreiros emergiu enquanto eles estavam distraídos conversando. 

 A Guilda dos Bardos, dos Arqueiros, dos Assassinos, dos Mestres em Kung-fu e a Guilda do 

Punho também. 

 As Guildas das Classes Mágicas não foram construídas porque cada uma custava 40.000 

moedas de ouro. Contudo, quase todas as guildas baseadas nas classes de combate foram 

construídas. 

 Uma enorme quantidade da posse oculta de Weed foi investida na aldeia. 

 Todos os itens e materiais que ele ganhou em Todeum resultou em 340.000 moedas de ouro 

ao utilizar as habilidades de Ferraria e Alfaiataria e o diamante que ele recebeu em troca de fazer a 

estátua era avaliado em 145.000 moedas de ouro. 

 Juntos, a soma era de 485.000 moedas de ouro. 

 Enquanto o dinheiro obtido com aqueles que queriam participar da criação da estátua junto 

com a venda do mingau excedeu 150.000 moedas de ouro, o custo de produção da estátua resultou 

em 160.000 moedas de ouro, o que fez Weed sangrar. (NT = Nota Antonio: Deve ter saído lagrimas 

de sangue ashuahsuahsuahsa) 

 Mas ainda assim, o dinheiro ganho da caçada, combinado com o dinheiro que ele já tinha 

ficou em mais de 500.000 moedas de ouro. 

 Ding! 

 

Você provocou o desenvolvimento de uma nova cidade na Província de Morata. 

Morata tem se destacado por si própria na área do antigo Império de Niflheim. 

A flor da cultura está florescendo suavemente e a fé está firmemente introduzida. 



Um monte de dinheiro foi investido em lugares que estão economicamente subdesenvolvidos. 

Os habitantes de Morata, com os ensinamentos da Deusa Freya, tentarão melhorar as suas vidas. 

A produtividade aumentará por 45% por 2 meses. 

Com a expansão e desenvolvimento, Morata está caminhando em direção à urbanização. 

Junto com o desenvolvimento, o fluxo de migrantes está crescendo. O número de residentes está 
rapidamente aumentando, mas até que eles possam conseguir empregos, a segurança pública irá 

decair e recursos financeiros serão gastos para apoiá-los. 

Há mais necessidade por comida devido ao aumento dos habitantes, mas, ao mesmo tempo, os 
limites da cidade irão aumentar. 

Seguindo a melhoria do Castelo do Lorde, ele será capaz de exercer a liderança política em relação a 
outras províncias através da diplomacia além da Cidade de Morata. 

Forças Armadas: 22 Economia: 297 

Cultura: 579 Tecnologia: 196 

Desenvolvimento Urbano: 108    

Saneamento: 42 Segurança: 68% 

Fundos: 79.014 moedas de ouro 

 

 Weed ainda não deixou o Modo de Assuntos Internos, visto que ainda havia muitos edifícios 

necessários para construir. 

 “Há tanto quanto 12 minas capazes de minerar..." 

 Gerar o desenvolvimento de uma mina custava 50.000 moedas de ouro. 

 Por enquanto Morata não tem o dinheiro para desenvolver as 12 minas, mas quando elas 

forem cultivadas, o valor de cada minério valerá como lixo e será descartado. 

 Em relação à Higiene, muito de seu valor irá diminuir ainda mais em comparação com 

quando os moradores eram apenas agricultores e, em outras áreas, a produtividade no trabalho 

também irá cair por causa da mineração que eles farão. 

 A produção de materiais, a força econômica e a fonte das forças armadas são todos recursos 

importantes subsidiados devido aos moradores. 

 Se houvesse um tipo de coisa como uma Mina de Mithril ou de Pedra de Manas, eles 

escavariam incondicionalmente, mas, infelizmente, estes recursos de alto grau não existiam em 

Morata ou nunca foram encontrados. 

 Mas ainda assim, era uma sorte que eles tivessem Marfim. 

 Enquanto ele estava observando a Província de Morata, em uma pradaria localizada ao 

noroeste da sua proximidade, Weed achou uma grande manada de elefantes. Se eles forem 

autorizados a caçar elefantes, então seriam capazes de obter marfim de alta qualidade. 

 Marfim é algo que poderia ser chamado de a ‘joia da vida’. ' 

 “Tenho que os pegar com moderação”. 

 Agora era a hora de nutrir os soldados. 

 Morata ainda tinha sete meses restantes da proteção recebida da Igreja de Freya, mas os 

soldados precisam de muito mais tempo do que isso, a fim de crescer. 

 “Eu preciso recrutar cerca de 100 Soldados e 10 Cavaleiros”. 

 A Estação de Recrutamento e o Campo de Treinamento foram construídos para recrutar 

soldados e lhes dar treinamento básico. 

 Não era possível ter uma instalação de treinamento adequada para os cavaleiros, então ele 

ordenou que os cavaleiros contratados fossem se aventurar. 

 Weed terminou com as mudanças no exército. 



 Francamente falando, o raciocínio de qualquer guilda era o de liderar usuários de qualquer 

grupo. No entanto, era diferente para os Lordes de qualquer cidade ou castelo. Ao usar os recursos 

para conduzir a cidade, ele possuirá o seu próprio exército. 

 

*** 

 

 Foi quando os usuários de Morata estavam estourando de alegria conforme a cidade 

passava pelo seu desenvolvimento. 

 Usuários envoltos por luz apareceram na Praça Central. 

 “Ah!” 

 “É desta forma que eu movo o meu corpo?” 

 “Isto é Royal Road!” 

 Eles eram novatos completos. 

 Morata tornou-se um lugar onde novos usuários poderiam começar. (NT = Nota Antonio: 

Agora que a dinastia de Weed vai começar ashuahsuahsuah) 

 “Este é o Norte?” 

 “Uau! Então é assim que as aldeias do Norte se parecem”. 

 Novos usuários acompanhados pela luz foram constantemente gerados. 

 Este era o único ponto de partida para os iniciantes no Norte. 

 Uma quantidade enorme de novos usuários que viram a Aldeia de Morata, a escolheram 

como seu lugar inicial. 

 “Uwahhhh!” 

 “Novatos”. 

 No meio da agitação dos iniciantes, os usuários comuns, que outrora se sentiram solitários 

e abandonados, também se tornaram mais satisfeitos. 

 Mesmo que eles fossem apenas iniciantes, o valor deles é enorme. 

 Enquanto caçam raposas, veados, coelhos e similares, eles podem abastecer a cidade com 

a carne e couro que eles economizam. 

 Isso não é semelhante aos usuários de alto nível que caçavam carne e couro para fins de 

produção, estes eram materiais úteis para os iniciantes obterem dinheiro e armas. 

 Assim, eles se tornaram uma força para obter uma enorme quantidade de alimentos e 

materiais para armas e armaduras para a cidade. 

 Quer fosse um pedaço de madeira, uma pequena quantidade de minério ou uma erva barata, 

eles servem como uma força condutora para o desenvolvimento da cidade enquanto esses novos 

usuários venderem o que eles puderem. 

 Isto também torna mais fácil para os comerciantes e classes de produção economizar tempo 

coletando materiais, tornando excelente para eles fazerem confortavelmente suas mercadorias para 

venderem em atacado. 

 Embora não houvesse um lugar em que os iniciantes pudessem conseguir ajuda 

imediatamente, os locais normalmente específicos para trabalhos de combate se tornaram lojas 

convenientes para vender diversas armas e armaduras para os iniciantes usarem. 

 Os usuários novatos sentiram-se muito bem-vindos enquanto os clérigos, sacerdotes e 

cavaleiros eram capazes de ganhar pontos de honra, fé e devoção enquanto os ajudavam. 

 

*** 

 

 Kang Jin-Cheol estava em grande angustia enquanto verificava o quadro de Royal Road. 



 “Isso é realmente bom? Está tudo bem deixá-lo crescer?” 

 No Continente de Versalhes, ele se passava por Mapan e tinha um pouco de sucesso 

comercial. 

 Porém, ele estava se sentindo severamente arrependido no momento em que a sua 

consciência abateu-se sobre ele. 

 “Mesmo os iniciantes estão vindo para Morata...” 

 No quadro de avisos, ele podia ver muitos artigos crescendo em relação ao assunto. 

 

- Informações sobre o nascimento da fronteira da Aldeia do Norte. 

 

- Iniciantes, comecem em Morata. 

 

- Mapa básico de Morata, informações dos edifícios e missões básicas. 

 

- Um território rico em caça. Por favor, note que apesar da informação ter riscos, a 

caçada em Morata é uma oportunidade de ter uma aventura. 

 

 Informações de Morata acumulavam-se no quadro do site. 

 As reações dos usuários eram de entusiasmo. 

 

- Começando em Royal Road agora, Morata é realmente um bom lugar? 

 

- Eu estou criando um personagem em Morata. Estou pensando em criar um campeão. 

Procurando pessoas para irmos juntos. 

 

- Eu! 

 

- Quais são as características dos oficiais de Freya? 

 

- Ouvi dizer que se você for para Morata, eles lhe dão mingau de graça... 

 

 Perguntas e respostas ocorriam em tempo real. Grande parte do núcleo de interesse das 

pessoas era em direção a Morata. 



 A cidade era um eixo que cobria as trocas comerciais, caçadas e incumbências de todo o 

Norte! 

 Ela ainda era uma cidade pequena que tinha pouco desenvolvimento, contudo ainda havia 

um monte de pessoas querendo iniciar nesta Morata. 

 Kang Jin- Cheol lamentou: 

 “Essas pobres almas continuam a migrar”. 

 A Ferraria, Taverna, Posto de Troca e coisas do tipo, que foram estabelecidas por Weed, 

mostravam que os preços eram mais baratos. 

 Na grande Ferraria, os ferreiros residentes foram regularmente empregados para produzir 

coisas. Se eles continuarem a aumentar cada vez mais os bens luxuosos, então as habilidades 

deles poderiam aumentar resultando em mercadorias cada vez melhores. 

 Desta forma, o Lorde que diretamente construiu os edifícios poderia ganhar uma quota de 

cada local e colher o lucro. 

 Os preços na Taverna dificilmente podem ser chamados de justos, enquanto a Pousada 

tinha as suas próprias taxas. 

 Como a cidade acolheu os pobres usuários novatos e deu-lhes paz de espírito, foi um 

momento crítico para atraí-los a começarem em Morata. 

 Porém, como uma tempestade repentina chegando a qualquer momento, assim será o futuro 

deles de serem expostos à exploração! 

 “Eu não posso deixá-los ir!” 

 Kang Jin Cheol decidiu dramaticamente. 

 Não era uma coisa ruim para ele que Morata se tornasse mais desenvolvida. Como um 

comerciante que tinha investido aqui e ali em Morata, ele só iria aumentar a sua renda ainda mais. 

 Ele escreveu, já tendo se preparado por esta punição. 

 

Título: Iniciantes, JAMAIS comecem em Morata. 

Vocês todos compreenderam muito mal. 

Morata é um lugar que pode, de fato, ser chamado de o 'antro do mal'. 

A fronteira da cidade é minúscula e se você deixar ela, haverá uma abundância de monstros. É 
muito perigoso para os iniciantes. 

A Torre de Luz ou a Estátua da Deusa? 

Não esperem muito a partir dessas esculturas. 

Se acontecer de você ver as esculturas todos os dias, então muito em breve você terá o suficiente. 
Agora, apesar dos preços estarem medianos ou baixos, mais tarde o Lorde aumentará as taxas 

significativamente. Então, absolutamente, não venham para Morata. (NT = Nota barafael: Mapan 
é um vira-casaca). 

 

 “Está feito agora”. 

 Ele estava ansioso com o artigo escrito, mas muito em breve comentários maliciosos foram 

se acumulando. 

 

- Outras pessoas que estão neste caminho não me preocupam, mas você está 

atualmente tentando ter uma caçada prazerosa em Morata? 

 



- Este post foi escrito por uma pessoa, por isso é evidente que ele foi golpeado com um 

enorme imposto pelo Lorde no Continente Central. 

 

- Ele deve ser algum tipo de Lorde! Provavelmente um líder de uma pequena aldeia ou 

algo assim! 

 

- Parece como um novato completo tentando sujar a água para mim. Qualquer um que 

conhece apenas um pouco sobre Royal Road sabe como é vantajoso para os iniciantes 

começarem em Morata. 

 

- Devo informá-lo? Grande número de esculturas, locais de caçada, usuários de alto 

nível, não há ninguém que não receba uma missão. Pegue minhas palavras, pois vale a 

pena, Morata é um lugar de esperança e é um paraíso. 

 

- Saia daqui! 

 

 “Keuheuk! ” 

 Kang Jin-Cheol agarrou o seu peito, que batia forte. 

 Já que ele estava apenas lendo os comentários negativos que vinham em tempo real, ele 

não ficou externamente ferido.  

 Apesar dele ter sido batido, coisas extremamente estranhas estavam acontecendo. 

 Além Kang Jin-Cheol, diversos artigos de outras pessoas estavam tentando desencorajar a 

base de usuários a iniciar em Morata ou de vir para Morata. 

 Eram mensagens que não eram possíveis se não conhecessem as pequenas coisas sobre 

Weed! 

 Porém, à medida que tais artigos apareciam, eles foram fortemente atingidos por 

comentários negativos, tanto é que eles excluíram os artigos uma vez que cada um deles estava 

engordando com acusações, visto que os autores foram transformados em antagonistas. 

 “Ahh.” 

 A percepção despontou sobre ele. 

 Não era só ele que tinha uma consciência, mas Pale, Maylon e os outros também. (NT = 

Nota Antonio: Bando de amigos da onça .-.) 

 Eles também tentaram ser salvadores, mas não conseguiram virar a maré. 

 Eles quase foram capazes de mudar a situação atual. 

 Ao atacar Morata, eles enfrentaram uma procissão de usuários! 

 A definição definitiva do mal estava vencendo. 

 O mundo é dominado pela má-intenção (NT = Nota Antonio: Nenhuma boa ação fica sem 

Punição) e de pé no ápice de toda a maldade estava Weed! 

 



 

Tradutor: Antonio Pinheiro e barafael 

Revisão/Adaptação: Gabriel Uchôa e barafael 

Formatação: Antonio Pinheiro 

Edição: barafael 

Fonte da tradução: http://lmstranslation.blogspot.co.il/p/1307nov-8.html  

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

 

 

http://lmstranslation.blogspot.co.il/p/1307nov-8.html
https://lmsnovelbr.wordpress.com/

