
Volume 14 

CAPÍTULO 5 - A luta contra o Death Hand 

 

 Weed foi capaz de iniciar uma fogueira graças a sua escultura. 

 A visão das lágrimas de uma donzela! 

 Era uma escultura que estava enterrada ao lado da estrada. 

 “Identificar!” 

 

Seu pai fazia machados todos os dias.  

Sua mãe costurava todos os dias.  

Eles nunca brincariam com meu irmão mais novo ou comigo.  

Não havia ninguém para brincar conosco. 

 

 Missão de dificuldade ‘E’. 

 Weed encontrou os anões. Entretanto, por causa da escultura ter sido feita há algum tempo 

atrás, a anã fêmea representada na escultura envelheceu e se tornou totalmente adulta. 

 Ela estava no meio da costura de alguma coisa. 

 “Com licença. Você se importaria se eu brincasse?” 

 Weed chamou por ela. Ele comprou algumas maças com sabor de hidromel (NT = Nota 

barafael: bebida alcoólica derivada da fermentação do mel diluído em água - 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Hidromel), as quais as crianças anãs adoravam e brincou com ela por 

cerca de 30 minutos. 

 “Meus sonhos de criança se realizaram. Estas são as roupas que eu fiz... eu darei elas para 

você”. 

 Um robe azul de anão feito à mão! 

 Ele era um robe mágico com uma exigência de nível 130, mas mesmo com o nível baixo das 

exigências, era um robe mágico muito importante. 

 Os magos não são significativamente conscientes de sua defesa, pois eles têm o dano mais 

poderoso e se concentram sobre a regeneração de mana e sobre o poder de ataque. 

 Na verdade, não importa quão bom ou ruim o robe seja, eles não dão nenhuma vida ou 

defesa extra. No entanto, este robe azul de anão foi feito à mão e era algo que todos os magos 

queriam. O robe tinha atributos para dar invocação rápida para magias e mana extra, de forma que 

poderia ser vendido por 7.000 moedas de ouro. 

 Mesmo que o cajado do Mago providenciasse a maior parte do aumento do poder de ataque, 

os robes mágicos eram raros e, portanto, eram mais caros. 

 Era por isso que a compensação por esta missão de estátua foi um absurdo. 

 “As esculturas podem ser comparadas com as flores da verdadeira arte!” 

 Weed elogiou a escultura de forma extravagante. 

 “Bem-vindo, Art Hand!” 

 “Olá estimados guardas. Estaria tudo bem se eu entrasse na casa por um momento?” 

 “Se é você, você é bem-vindo aqui a qualquer hora!” 

 Ele até mesmo visitou a casa dos anões guardas. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Hidromel


 Weed tinha uma afinidade para usar a bajulação, o que não custava nenhum dinheiro e, 

desta maneira, ele foi capaz de se familiarizar com os guardas. Havia uma escultura dentro da 

guarita. 

 Havia uma grande diferença entre os humanos e os anões de poucas palavras. 

 Em razão dos anões amarem esculturas e outros trabalhos de arte como as pinturas, havia 

sempre 1~2 esculturas em cada casa. Havia um pequeno número de esculturas que não tinham 

significado e foram feitas para exposição, mas também havia muitas esculturas que foram pedidas 

para serem feitas ou que simbolizavam alguma coisa. 

 “Esta parece ser uma escultura incrível”. 

 “Ah. É algo que os meus antepassados mantiveram sob domínio”. 

 “Eu posso dar uma olhada nela mais de perto?” 

 “Se um escultor tão hábil quanto você olhar para ela, isso me traria uma grande honra”. 

 “Obrigado”. 

 “Identificar!” 

 

Não há muitos anões que saibam a verdade a respeito do desagradável e maligno ser 

que está vivendo em Kurueso. 

 

 ‘Ser maligno…’ 

 Por alguma razão a missão parecia que iria ficar bastante problemática. 

 

Aquele ser maligno está se transformando e vagueando ao redor enquanto seduz os 

anões inocentes. 

Já que o ser maligno muda a sua identidade regularmente, ele não pode ser encontrado 

facilmente. Entretanto, ele normalmente tem a forma que se assemelha a de um anão 

brincalhão. 

Se um anão hábil criar um bom item, este ser maligno irá se aproximar dele. Ele sempre 

tentará se passar por um anão não qualificado e produzirá um item melhor depois de 

inspecionar e dominar as habilidades dos outros. 

 

 Um ato desprezível para os anões que trabalham duro para aumentar as suas habilidades! 

 Weed pensou que isto era completamente extremo. 

 ‘Eu também não seria capaz de perdoá-lo’. 

 Se enquanto alguém está fazendo 1 moeda de ouro, os vizinhos deste alguém estiverem 

fazendo 2 ou 3 moedas de ouro, isso irá causar um trauma mental irreparável. 

 

- Você deve se vingar daquele ser maligno. 

 

 Ele tinha que ter certeza que o ser maligno nunca pisaria no solo dos anões novamente. 

 No entanto, em razão dos anões defenderem os fracos e impotentes, ele não poderia apenas 

punir o ser maligno. Se ele fizesse isso, o orgulho da raça não seria restaurado. 



 Era melhor para ele identificar o ser maligno e, em seguida, o desafiar abertamente para 

uma competição de habilidades e derrotá-lo. 

 Felizmente, o ser maligno não era proficiente em todos os campos, de modo que havia uma 

chance definitiva de sucesso. 

 Desta vez, a dificuldade da missão era de categoria ‘C’! 

 “Eu acho que renderá uma boa recompensa desta vez”. 

 Em vez de lutar contra o ser maligno e espancá-lo, ele tinha que derrotá-lo em uma façanha 

que envolvesse a habilidade. 

 Weed imediatamente identificou um anão que era provavelmente o ser maligno. 

 Sempre que um jogador anão produzia um item, havia um outro anão que estava fazendo 

um item melhor ao lado dele. 

 O nome dele era Death Hand! (NT = Nota barafael: Mão Maligna) 

 “Keulkeulkeul”. 

 Ao contrário de um anão valente, ele faria barulho e, em seguida, criaria algo. Ele era um 

anão que era famoso em Kurueso por pedir coisas aleatórias. 

 ‘Se ele não beber qualquer cerveja, então não haverá dúvida’. 

 Depois de segui-lo por cerca um dia, Weed tinha certeza. 

 Um anão que não beberia nenhuma cerveja era anormal! 

 Ele achava que não havia dúvida porque, apesar de Weed ter ficado perto dele e bebido 

como se o estivesse convidando para beber junto, ele não mostrou nenhum interesse. 

 “Geez, você não poderia nem mesmo cortar uma melancia com este tipo de espada”. 

 “Keueuk...” 

 Havia um outro anão frustrado na frente de Death Hand. 

 Ele havia gasto todas as suas economias para obter a mais alta categoria de um osso. Uma 

espada feita a partir do osso de um monstro! 

 Depois de fazer uma espada bastante decente a partir do fêmur de um ogro, ele soltou um 

grito de alegria. 

 “Tudo certo! Eu finalmente completei a Espada do Ogro!” 

 Antes que ele pudesse até mesmo compartilhar essa felicidade com os outros anões, Death 

Hand se aproximou. 

 “Heh, isso parece ser muito complicado. Como você conseguiu fazer uma espada de um 

osso?” 

 Death Hand tentou fazer uma espada de alguns ossos de ogro que ele tinha e, depois de 

algumas falhas, ele finalmente conseguiu. 

 ‘De jeito nenhum’. 

 O anão que fez a espada de ossos do ogro tornou-se totalmente focado em Death Hand. 

 ‘Não pode ser. Não será assim desta vez’. 

 O ferro é o material mais fácil para se fazer uma espada. Era fácil mudar a forma do ferro 

depois de fundi-lo e de bater nele e é fácil de completar a espada devido à resistência dos materiais. 

A durabilidade da espada concluída também aumentará depois de ser afiada em uma pedra de 

amolar. 

 A espada de osso inferior não permitiria erros durante todo processo e o material por si 

próprio era especialmente sensível. 

 Mesmo que fosse um anão com habilidades em ferraria de alto nível, eles não poderiam 

fazer a espada se eles não soubessem como trabalhar com o material. Death Hand tinha produzido 

algumas falhas, mas subitamente tirou um osso de ogro. 

 “Isso estava na tesouraria, é valioso...” 



 E, em seguida, depois de trabalhar no osso por um curto tempo, ele inacreditavelmente fez 

uma espada de osso de ogro! 

 Era uma espada melhor e ela também tinha uma forma interessante. 

 Death Hand, no entanto, jogou a sua espada no chão e a esmagou como se fosse cerâmica. 

 “Droga, isto é uma abominação! Esta espada não cortaria nem uma melancia. Não cortaria 

nem uma maça e nem mesmo cortaria uma banana!” 

 “Keuheuheuheug!” 

 A última vítima do dia de Death Hand estava chorando amargamente. 

 

*** 

 

 Sem aviso, Weed andou orgulhosamente até Death Hand. 

 “Ahem, o que nós deveríamos fazer? Produzir itens deve ser difícil para você dada a sua 

falta de talento”. 

 As roupas de Weed exalavam o cheiro de um escultor novato e, com uma faca de esculpir 

para iniciantes e com habilidades que poderiam levar mais de 10 horas para esculpir um esquilo, 

ele começou a esculpir. 

 Esculpir a cauda levou 4 horas, a cabeça 2 horas e, mesmo que ele grosseiramente fizesse 

o torso, levaria um longo tempo e ainda havia as pernas para serem esculpidas. Era um esquilo, 

mas, sem saber onde o pé bonitinho estava, a escultura se assemelhava a um texugo ou a uma 

doninha. 

 O tamanho era próximo de um javali selvagem e a qualidade não valeria nem apena 

mencionar. 

 

Como resultado de uma escultura falha, a fama diminuiu em 23. 

 

 “Keulkeulkeul”. 

 Quando a escultura foi concluída, Death Hand riu. 

 Qualquer um que a visse podia dizer que a escultura do esquilo era um fracasso! 

 Weed mais uma vez pegou a sua faca de esculpir para iniciantes com uma recém encontrada 

motivação. 

 “O fracasso é bom, porque ele é necessário a fim de melhorar!” 

 Desta vez, ele planejava esculpir uma vaca. 

 Uma gentil, mansa e trabalhadora vaca. 

 Embora ele tenha colocado mais esforço para esculpir a vaca do que para esculpir o esquilo, 

ela ainda acabou se tornando tão feia, que não valia a pena nem olhar. 

 A espessura e o comprimento das pernas eram de quatro tamanhos diferentes e a cauda 

era de 1 cm de largura!  

 Felizmente, a cabeça foi bem construída mesmo que o resto do corpo fosse horrível. 

 Não havia nenhuma prova reconhecível de que ela era uma vaca. 

 *Woodangtang!* 

 Mesmo que fosse uma escultura completa, ela foi destruída por causa de suas pernas 

magras, as quais não podiam suportar o seu peso. (NT = Nota Antonio: Parece até o caso do 

Bingryong) 

 Foi uma visão horrível. 



 A habilidade de esculpir dele foi lentamente diminuindo! 

 

Como resultado de uma escultura falha, a fama diminuiu em 39. 

 

 “Keul-keul-keul-keul! keu-hi-hi-hi!” 

 Death Hand estava rindo ainda mais do que antes. 

 Ele gostava de ver a angústia dos outros e Weed foi a sua vítima favorita no momento. 

 ‘Provavelmente não há necessidade de me preocupar se for este tipo de escultor, mas…’ 

 Independentemente do que Death Hand pensasse, ele não queria parar de observar Weed. 

 ‘Eu deveria destruir ele, de modo que ele não fizesse mais nenhuma escultura!’ 

 

*** 

 

 Uma batalha de escultura entre Death Hand e Weed! 

 Na pequena cidade de Kurueso a informação viajou rapidamente. 

 Até agora, Death Hand tinha feito de tolo cada anão com capacidade. Entretanto, esta era 

uma batalha de esculturas, portanto o resultado era difícil de se prever. 

 Dentro da taverna enquanto bebiam suas cervejas, Weed era o assunto de todos os anões. 

 “Falando logicamente, quem você acha que vencerá?” 

 “Death Hand vencerá”. 

 “Não, eu acredito que Art Hand fará o trabalho, derrotando e esmagando aquele Death Hand 

arrogante e barulhento!” 

 Os anões guerreiros, que estavam com Weed na Caverna Shaspin, estavam torcendo por 

ele. 

 “Você acha que aquelas habilidades são fáceis de se obter? Você pode conspirar uma boa 

luta em uma batalha desfavorável, mas as habilidades de sua mão não mentem”. 

 “Mas Art Hand deve ser capaz de fazê-lo”. 

 “Quer apostar?” 

 “Tudo bem! O perdedor comprará álcool para o vencedor por cem dias, incluindo hoje”. 

 “Como quiser. Dois barris de cerveja aqui!” 

 Você poderia ocasionalmente ver as pessoas fazendo apostas enquanto todo mundo estava 

se divertindo. 

 

*** 

 

 Death Hand criou uma escultura do Ghost Knight of Balgest (NT = Nota Antonio: Cavaleiro 

Fantasma de Balgest). Um cavaleiro monstruoso e perverso que vai para a batalha montado em um 

cavalo imenso. 

 Quando o Knight of Balgest aparece, mesmo os monstros tremem em terror. Ele era um 

monstro de alta classificação que continha um poder absoluto. 

 “Keulkeulkeul”. 

 Death Hand estava completando o Knight of Balgest em um ritmo extremamente acelerado. 

Já que ele era enorme, ele reuniu um monte de argila para fazê-lo. 

 “Ah, esculpir é realmente difícil”. 



 Death Hand estava exagerando. 

 Weed fez ruídos para mostrar que ele estava sofrendo. 

 Apesar de, no início, Weed ter feito a espessura e o comprimento diferentes enquanto ele 

estava esculpindo as pernas, em razão dele não estar contente com isso, ele fez alguns reparos. 

Conforme ele esculpia as pernas, ele também esculpiu o torso e mudou as pernas de forma que a 

pata dianteira estivesse levantada. 

 A boca de Death Hand estava se contorcendo violentamente. 

 “Eu nem estava tentando fazer isso... minha sorte com certeza é boa”. 

 Ele ignorou os delicados músculos que o cavalo tinha e transformou a escultura em um 

esplêndido Ghost Knight of Balgest. 

 A partir da chainmail (NT = Nota barafael: armadura feita de anéis de metal, entrelaçadas 

entre si - http://ecx.images-amazon.com/images/I/71XlweOWvvL._SL1000_.jpg), da clava de ferro 

e das roupas rasgadas vestidas por cima, o Knight of Balgest foi recriado perfeitamente. 

 “Phew. E pensar que eu poderia apenas fazer algo como isso... há um escultor tão 

incompetente quanto eu? Um escultor comum como eu deveria morrer. Apenas a morte é 

adequada”. 

 Kkeukkkeuk, Death Hand chorou tristemente. 

 

A escultura dos Elite Knights of Balgest (NT = Nota Antonio: Cavaleiros de Elite de Balgest) 

Masterpiece! (NT = Nota barafael: obra-prima).  

O Cavaleiro Fantasma que arruinou o Reino de Balgest. 

Ela é uma escultura que mostra o rugido da guerra. 

Ela foi feita com argila inferior e foi coberta com tinta preta. 

Valor Artístico: 416 

Atributos Especiais: 
Velocidade de movimento em batalha é aumentada por 7%. 

As habilidades dos cavaleiros aumentam em 1 nível. 

 

 “Meu Deus, eu nunca deveria fazer outra escultura novamente. Como eu posso ter o direito 

de fazer outra escultura com essas habilidades baixas?” 

 Death Hand estava fazendo sons de sofrimento na frente de Weed. 

 Os anões que vieram porque estavam curiosos estalaram as suas línguas. 

 “Isso parece a apresentação de outra pobre vítima”. 

 “Falando nisso, desta vez foi realmente cruel. É inútil quando ele até mesmo incluiu esse 

tipo de cavalo”. 

 A obra maravilhosa de Death Hand levou a confiança de todos e as triturou no chão! 

 “No entanto, visto que seu oponente neste momento é o Art Hand, não seria algo diferente 

dessa vez?” 

 “Ele não desistiria sem uma luta. Com certeza”. 

 Os anões não podiam medir com precisão a habilidade de Weed. Contudo, uma vez que ele 

era capaz de receber uma missão de categoria ‘B’ de dificuldade, não importava quão boa fosse a 

sua sorte, eles esperavam que ele pelo menos tivesse habilidades consideráveis e básicas. 

 No entanto, Weed criou outra escultura de nível iniciante. 

 “…..” 

 Death Hand e os anões observaram cada um de seus movimentos. 
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 Todavia, após levantar a sua faca de esculpir e pensar por um momento, Weed abaixou a 

sua mão. 

 Houve uma explosão de suspiros naquele momento. 

 “Hey!” 

 “Você está realmente se rendendo?” 

 Os anões estavam ficando impacientes. 

 “Eu não preciso de algo como uma faca de esculpir”. 

 Weed disse despreocupadamente enquanto levantava as suas mãos. 

 Ele não tinha uma faca para esculpir e, o pior de tudo, ele não tinha os materiais com os 

quais esculpir. Ele começou a mover as suas mãos sobre o ar como uma pessoa louca e, em 

seguida, uma luz fraca apareceu como mágica! 

 Weed silenciosamente repetiu a mesma ação. 

 “Este é o Moonlight Sculpting (NT = Nota Antonio: Esculpir o Luar), certo?” 

 Era fácil e confortável esculpir uma Moonlight Sculpture (NT = Nota Antonio: Escultura do 

Luar). Infantilmente formando a luz da escultura, o valor artístico subiu. No entanto, um verdadeiro 

Moonlight Sculptor (NT = Nota Antonio: Escultor do Luar) poderia usar a luz por si própria para fazer 

uma escultura. 

 Weed liberou as linhas de luz a partir de seus dez dedos, como se elas fossem um novelo 

de fibra. 

 “Whoa! O que é aquilo?” 

 “Aquilo parece magia... um anão usando magia?” 

 Os anões se reuniram ao redor. 

 Como se ele fosse um cantor se apresentando em um palco, Weed, que estava usando a 

luz para esculpir, foi o personagem principal. 

 Mesmo Death Hand, por si próprio, olhou para Weed com espanto. 

 

*** 

 

 As finas linhas de luz emitiam uma beleza tranquila. 

 Era difícil produzir qualquer cor com a luz, mas ela continha uma tonalidade profunda. 

 As mãos de Weed estavam dançando no ar. 

 ‘Reúna, ligue e espalhe elas. Elas estão transbordando. Expanda elas. Não pode haver 

qualquer... erro ou outras coisas’. 

 Weed elevou e expandiu a sua concentração. 

 Esta era a primeira vez que ele estava exibindo apropriadamente a arte da habilidade 

Moonlight Sculpting. 

 Além de acidentalmente ganhar as referências para usá-la, ela era impossível de se 

aprender efetivamente ao esculpir vagarosamente. 

 Ela era uma escultura que utilizava técnicas de esculpir completamente diferentes daquelas 

utilizadas para esculpir rocha ou madeira. 

 Ela é uma escultura de luz. 

 Toda vez que ele movia os seus dedos, uma cor diferente aparecia e consumia um pouco 

de sua mana. 

 O delicado ajuste da habilidade Moonlight Sculpting. Mesmo a cor da luz era versátil. 

 Se você fizer cada parte da escultura com uma cor diferente, em seguida, ela mudará o 

resultado total do produto concluído. 



 A escultura foi feita de milhares de cores diferentes e, facilmente, superou a escala da 

pirâmide! 

 Embora ela tenha se tornado um inconcebível e espetacular trabalho, ela também se tornaria 

um trabalho bruto e sem nenhum refinamento. Ao longo de um par de dias, ele teve que usar o seu 

mais alto nível de concentração, o que não era uma coisa fácil de se fazer. 

 As habilidades superiores de um escultor, um Moonlight Sculptor! Quando a habilidade é 

usada de forma contínua, ela toma uma grande quantidade de mana para se manter e ainda mais 

para adicionar ou muda-la para uma cor diferente. 

 ‘Minhas habilidades não estão equivalentes ainda’. 

 Weed estava determinado a adicionar cores diferentes. Primeiro ele adicionou uma cor 

vermelho brilhante. 

 'A cor vermelha. Muito arrojada e encantadora’. 

 A escultura está agora limitada às cores que coincidem com o vermelho. Em seguida, a partir 

dos dedos de Weed, fluiu a cor amarela. Semelhante à cor vermelha, ela era uma cor muito 

desafiante. 

 As cores: verde, laranja, azul, preto e roxo foram todas mudando. Embora houvesse muitas 

cores diferentes, elas se misturavam bem. As cores claras e espetaculares atraíam a atenção como 

se elas tivessem sido possuídas! 

 A escolha de cores veio das memórias de infância de Weed. 

 ‘Porcaria! Mesmo que eu esteja olhando diretamente para ela, eu não consigo determinar a 

cor certa’. 

 Isto era um efeito de ter sido capaz de usar apenas 8 cores tom pastel de giz de cera desde 

a escola primária, devido à sua pobreza!  

 Era difícil diferenciar uma cor por causa da sensação intangível da cor. As cores estavam 

sempre mudando. 

 Não havia quarenta e oito cores, muito menos sessenta cores. A cor, a tonalidade e o 

contraste levou a uma gentil mudança de dezenas de milhares de cores. 

 Weed decidiu selecionar a cor com base em sua intuição. 

 ‘Não seria a cor mais bonita, mas sim a cor que eu escolhi’. 

 Havia muitas cores e elas estavam mudando rapidamente. Qualquer que fosse a cor que ele 

escolhesse, ele provavelmente se arrependeria mais tarde, mas ele escolheu a cor que mais tocou 

seu coração. 

 'Está feito. É isso’. 

 Finalmente, Weed escolheu uma mistura entre uma cor prata brilhante e uma luz nobre de 

cor azul. Era uma luz que irradiava uma tonalidade azul prateada brilhante. Ela era uma luz azul 

prateada que Weed, o qual apenas usava 8 cores tom pastel de giz de cera, não poderia explicar 

nem compreender! Ela era uma cor muito mais nobre e bela do que a luz podia expressar. 

 *Paas!* 

 A luz, que estava fluindo a partir de Weed e que havia se acumulado até agora, desapareceu 

completamente. 

 As centenas de luzes coloridas, que estavam reunidas em uma grande bola, se dissiparam 

em um momento e a luz azul prateada brilhou na mão de Weed. 

 Era o início da habilidade Moonlight Sculpting. 

 ‘O que eu deveria fazer?’ 

 As preocupações de Weed desapareceram tão logo ele viu a luz. 



 Ser um escultor era ter uma profissão que trabalhava com os materiais. Dependendo do 

material, alguns trabalhos ficavam limitados. Visto que ele decidiu usar a habilidade Moonlight 

Sculpting desde o início, ele já tinha algumas ideias em mente. 

 ‘Seoyoon. Embora eu a use em demasia, se eu esculpi-la usando a habilidade Moonlight 

Sculpting, ela seria tão bonita quanto uma Deusa, correto?’ 

 Entretanto, na verdade, era extremamente difícil recriar uma pessoa usando luz. Era difícil 

capturar a beleza e era excepcionalmente difícil expressar a pele. Ele pensou que seria um desafio 

digno algum dia, mas era impossível no momento. 

 ‘Bingryong ou os Wyverns seria ótimo’. 

 Seria uma experiência refrescante fazer uma escultura que ele já tinha feito, mas agora com 

a luz. Todavia, depois de ver a luz profunda que estava transbordando de sua mão, Weed mudou 

de ideia. 

 ‘Vamos fazer uma escultura que corresponda a esta luz’. 

 Em vez de escolher uma escultura que ele já tinha feito no passado, ele decidiu ir com um 

tema que mexia com o seu coração. 

 As mãos de Weed começaram a criar linhas no ar. Quando as luzes se entrelaçavam e 

oscilavam, ele preservava o padrão. 

 Ao invés de pedra ou madeira, era a luz estava sendo usada para criar uma escultura! 

 Era um trabalho que precisava de meticulosidade e de detalhes. Seus 10 dedos se moviam 

delicadamente como se ele estivesse tocando um instrumento. 

 A espessura da luz mudava dependendo da força, da intensidade e do tempo. Em razão de 

que as linhas poderiam mudar em qualidade, se o escultor não pudesse focalizar a concentração 

delas e o seu sentimento ao extremo, então não poderia nem mesmo aventurar-se a esculpir. 

 Enquanto trabalhava na escultura de luz, Weed tinha uma aura carismática ao redor dele. 

 Reunir e acariciar a luz, este era o auge de um artista que manipulava a luz! 

 A escultura de luz era tão cativante que mesmo se um raio caísse ao lado dela, ninguém iria 

notar. 

 Finalmente, um par de asas, que foi feito a partir de fios de luz azul prateados, foi concluído! 

 

Por favor dê um nome para a escultura. 

 

 Weed, que estava olhando para a escultura quando ela emergiu, disse: 

 “Wings of Light”. (NT = Nota Antonio: Asas de Luz; Nota barafael: eu adoro esses nomes 

simples que o Weed dá kkkkk) 

 Se os espectadores soubessem do nome que foi dado para a escultura naquele momento, 

eles sentiriam uma tristeza rasgando seus corações. 

 Asas feitas de uma luz fantástica. 

 É como se a Wings of Light desse seu nome a si mesma! 

 Os lábios de Weed formaram um grande sorriso acolhedor. 

 ‘Como esperado, meu senso para estabelecer os nomes é o melhor’. 

 

Você gostaria de usar o nome “Wings of Light”? 

 

 “Sim.” 



 Ttiring! 

 

As habilidades em esculpir aumentaram.  

Proficiência na habilidade de artesanato aumentou. 

Moonlight Grand Masterpiece! (NT = Grande Obra-Prima do Luar) 

Wings of Light é uma Moonlight Grand Masterpiece! 

 

A Escultura Wings of Light. 

O Continente de Versalhes tem esperado por esculturas de luz por um longo tempo! 

Apenas alguns dos mestres escultores e seus aprendizes sabem a respeito de como esculpir a luz. 

A arte de esculpir a luz, que foi gravada nas lendas da história, foi revivida e transformada em uma 
obra de arte. 

Ela englobou os valores tradicionais e foi uma peça digna de se tornar um testamento para a arte de 
esculpir. 

É lamentável que falte uma simetria perfeita ao par de asas. 

Valor Artístico: 

17.900 

Um trabalho de uma pessoa que está trilhando o caminho de um Eternal 
Escultor (NT = Nota Antonio: Escultor Eterno). 

Atributos Especiais: 

Aqueles que olharem para a escultura Wings of Light ganharão um 
aumento de 15% na regeneração de vida e mana por um dia. 

Todas as estatísticas aumentam por 25. 

Resistência contra a escuridão aumenta em 35%. 

Imunidade a magias ofuscantes. 

Por causa da escultura, a cidade receberá segurança adicional à noite. 

Aumento de 3% no poder de supressão da atividade dos monstros à noite. 

Sacerdotes da Luz receberão um aumento de 15% em suas habilidades e fé. 

Os efeitos não se acumulam com outras esculturas. 

Número de Moonlight 
Grand Masterpiece 

concluídas até agora: 
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A habilidade Entendimento Escultural aumentou em 1 nível. 

Fama aumentou em 332. 

Estatística de arte aumentou em 30. 

Sabedoria aumentou em 2. 

Charme aumentou em 7. 

 

Wings of Light está gravada na história das esculturas de luz, qualquer escultor que a ver 

entenderá melhor sobre como esculpir e criará melhores obras. 

Como resultado por criar uma escultura Moonlight Grand Masterpiece, todas as 

estatísticas crescerão em 4 pontos. 



 

 Um trabalho esmagador e surpreendente! 

 Apesar dele ter criado poucas esculturas usando a habilidade Moonlight Sculpting, desta vez 

podia-se dizer que aquela era uma verdadeira escultura do luar. 

 A escultura tinha um alto valor artístico dentre todas as esculturas de Weed, graças ao valor 

histórico. 

 O par de asas de luz elegantes flutuavam no ar enquanto vibravam. 

 Weed lamentou enquanto batia no chão. 

 “Esta é uma falha, um enorme fracasso” (NT = Nota barafael: kkkk Weed dando uma de 

Death Hand, a escultura dele teve quase 50x mais valor artístico que a do Death Hand). 

 “…..” 

 As asas perfurariam a mente de qualquer anão que olhasse para elas. 

 Eles queriam insultar e criticar Weed. 

 ‘Você é insano, anão louco?’ 

 ‘Chamar um trabalho como este de falha, você está tirando sarro de nós!’ 

 A lenda foi feita. Na verdade, nenhum dos anões presentes jamais tinha visto uma escultura 

de luz até agora. Tal escultura foi feita, mas o criador ainda estava desesperado sobre ela! 

 “Um escultor como eu, que não tem talento, merece morrer. Heug-heug. Como eu pude criar 

tal escultura péssima”. 

 “.....?” 

 “Eu culpo o fraco esforço do meu coração. Se eu tivesse colocado mais esforço fazendo 

ela”. 

 No entanto, a Wings of Light de Weed foi mais difícil de trabalhar sobre do que qualquer 

outra escultura que ele tinha feito até agora.  

 Ele precisou manter uma sensibilidade constante de seus dedos para coincidir com a 

intensidade das cores da luz e para controla-las uniformemente. Ele não podia hesitar enquanto 

estava a criando ela. Quaisquer movimentos ousados tinham de ser exatos. 

 Todos que estavam reunidos sabiam onde as 4 horas foram grosseiramente gastas 

esculpindo as Wings of Light. 

 Suor frio escorreu sobre a testa e nas costas de Weed.  

 “Death Hand”. 

 “Huh? Vo-Você me chamou?” 

 Death Hand ficou constrangido enquanto ele olhava sem expressão para as Wings of Light. 

Ele estava atordoado. 

 Weed tinha reunido um pedido de desculpas. 

 “Eu sinto muito”. 

 “O que, o que? Por que você está pedindo desculpas a mim...” 

 “Você estava certo. Um escultor incompetente como eu não é digno de criar arte”. 

 “.....” 

 “Usando minhas habilidades brutas para fazer uma falha tão lamentável, eu não acho que 

eu possa suportar viver com a vergonha”. 

 “.....” 

 Havia ligeiras falhas nas Wings of Light. 

 Quando se está fazendo um par de asas, ambos os lados devem ser idênticos, mas se você 

olhar de perto poderá ver que as asas eram de tamanhos diferentes. 



 Havia defeitos microscópicos, mas eram imperceptíveis a olho nu. Porém, se as pessoas 

olhassem para a escultura de perto, elas perceberiam os pequenos defeitos microscópicos. 

 Dado que as esculturas perfeitas são raras e esta era a primeira escultura de luz (NT = Nota 

barafael: primeira escultura de luz pura, a primeira usando o Moonlight Sculpting foi a Torre de Luz, 

mas ela foi feita de material sólido e somente após foi acabada com luz), esta escultura estava mais 

perto da perfeição do que do fracasso. Ela realmente resultou a ser uma das Grand Masterpieces 

de Weed. 

 “É vergonhoso e constrangedor. Se houvesse uma toca de rato, eu gostaria de rastejar para 

dentro dela. Um escultor incompetente, como eu, só pode morrer”. 

 Weed estava imitando as palavras de Death Hand e atirando-as de volta para ele. 

 “Minha escultura parece estar suja. Escultores como eu são inúteis no futuro, Death Hand, 

quais são os seus pensamentos?” 

 “Eu, eu...” 

 O notório Death Hand de Kurueso estava envergonhado e também sem palavras. 

 Os anões que foram cativados pelas ‘Wings of Light’ recuperaram os seus sentidos. 

 A batalha de esculturas de Weed e Death Hand! 

 Weed era o vitorioso. 

 ‘Art Hand venceu’. 

 ‘Death Hand foi finalmente derrotado!’ 

 

*** 

 

 Weed e os outros anões ouviram as palavras de rendição de Death Hand. 

 “Anteriormente eu estava arrogantemente exibindo a minha habilidade, eu sinto muito”. 

 

Você erradicou o ser maligno de Kurueso. 

 

 Com isso a missão a partir da estátua da guarita foi concluída! 

 “Você é um anão talentoso. Assim que eu tiver polido as minhas habilidades de esculpir, eu 

voltarei para desafiá-lo novamente”. 

 Death Hand tirou uma escultura de 15 centímetros de altura de seu peito e deu para Weed. 

 

Você obteve uma escultura de Death Hand. 

 

 “Eu espero que você conserve como um tesouro esta estátua até o dia em que nós nos 

encontrarmos novamente”. 

 Miseravelmente, Death Hand virou-se e partiu. 

 “O que, ele foi embora depois de me dar apenas 1 escultura?” 

 “Então é assim que as coisas chegam a um fim...” 

 Os anões observaram com os ombros caídos. 

 O Knight of Balgest foi excelentemente representado na escultura e ele era um grande 

trabalho. Além disso, a visão da criação das Wings of Light se tornaria uma lembrança inesquecível. 



 No entanto, com a reputação e a capacidade de Death Hand, isto não estava nem um pouco 

perto do fim! 
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