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CAPÍTULO 7 - O Parque Aquático para as Jovens Crianças Anãs 

 

 Death Hand1 foi derrotado pela Moonlight Sculpture2 de Weed! 

 A recompensa foi apenas uma estátua do Death Hand, mas Weed não ficou desapontado. 

 “Se eu vender isto, ela valerá muito!” 

 Todos os bens eram conectados ao dinheiro. Mesmo se eles não fossem armas, armaduras 

ou joias, Weed estaria satisfeito desde que ele conseguisse obter um bom preço por eles. 

 Ao olhar para a precisão e forma na qual o material de jade negro foi moldado, ele poderia 

dizer que era um item único. 

 A estátua deste cavalo se assemelha a de uma criatura mágica, exibindo a imagem da morte, 

não apenas por causa do seu nome, mas também por causa de sua própria atmosfera. 

 “De qualquer forma, isto não é urgente”. 

 Tarde da noite, quando era improvável para os anões ficarem vagando ao redor, Weed foi 

para o lugar onde ele esculpiu a Wings of Light3. 

 As elegantes asas, cujo brilho misterioso e encantador vibrava sempre que o vento soprava. 

Ela era uma obra criada por um Moonlight Sculptor4. 

 Isto fez com que até mesmo os 5 grandes anões ferreiros queimassem de motivação. Esta 

foi a obra de arte que fez o nome de Art Hand tornar-se famoso no Reino dos Anões. 

 Weed estendeu as suas mãos e tocou levemente a Wings of Light. A luz cobriu as suas 

mãos com um brilho místico e uma visão surpreendente se revelou em sua frente. 

 “Se eu mostrar isto para minha irmãzinha, ela teria elogiado a sua beleza... Em qualquer 

caso, eu acho que eu deveria pegá-las. Oh! Minha preciosa escultura, o trabalho que eu criei com 

o meu espirito artístico... eu compartilhei minha vida com você. Agora, acorde do seu longo sono e 

junte-se a mim. Sculpture Life Bestowal5!”  

 Ele não podia deixar a escultura de luz apodrecer como uma decoração em Kurueso. Ele 

estava indo derramar sua vida nela para torna-la completamente sua. 

 

Esta escultura não tem a forma ideal para conceder vida. 

Ela não é capaz de agir por si própria devido a sua forma instável, mas ela é capaz de 

parasitar outras formas de vida.  

Você gostaria de conceder vida a esta escultura? 

 

 “Sculpture Life Bestowal”. 

 

Você concedeu vida para a escultura. 

O poder da escultura será baseado no nível da estatística de arte. 

A estatística de arte atual está em 1.196, então o nível base da escultura será de 406. 

                                                           
1 NT = Nota barafael: Mão da Morte. 
2 NT = Nota Antonio: Escultura do Luar. 
3 NT = Nota Antonio: Asas de Luz. 
4 NT = Nota Antonio: Escultor do Luar. 
5 NT = Nota Antonio: Outorgar Vida à Escultura. 



Em razão dela ser uma Masterpiece6, será adicionado 20% de nível. 

O nível aumentou para 487. No entanto, devido a escultura ser do tipo voador, uma 

desvantagem de 10% será aplicada. 

A vida da escultura é baixa, mas ela tem uma velocidade muito alta. 

Há três atributos ligados a esta forma de vida.  

A qualidade e a capacidade dos atributos divergirão de acordo com a forma e o nível da 

escultura. Atributo de Luz (100%), Atributo de Fogo (100%), Atributo Sagrado (100%). 

O fogo não adiciona nada. Ela tem um espírito de luta extremamente poderoso, bem 

como uma alta defesa física e mágica. Ela pode queimar inimigos usando o poder do 

fogo e ela tem imunidade a maldições mágicas. 

Uma forte resistência a magia negra foi formada. Ela pode usar um pouco de Magia 

Divina.  

Em razão desta ser uma escultura de luz, uma habilidade especial é adicionada: 

indivíduos amaldiçoados serão liberados a partir da magia e monstros com intenções 

malignas terão seus poderes enfraquecidos.  

5.000 de mana foi usado. 

Aumenta a eficiência da habilidade de restaurar vida em 20% do nível e das estatísticas. 

A estatística de arte foi diminuída permanentemente em 6 pontos. 

A diminuição da estatística pode ser recuperada ao criar esculturas ou outras atividades 

artísticas. 

O nível diminuiu em 1. 

Devido a diminuição de nível, as estatísticas aumentadas recentemente serão 

diminuídas em 5. 

As estatísticas diminuídas podem ser aumentadas novamente quando o nível subir 

novamente. 

Por favor cuide da vida da escultura. Quando ela perder a sua vida, ela pode ser revivida 

novamente. Quando destruída completamente, ela não poderá ser revivida. 

 

 A Wings of Light saltou para as costas de Weed e se prendeu por si só lá. Em razão dela 

não ter um corpo, ela tinha que apoiar-se em alguém como um parasita. 

 As asas, que foram feitas de dezenas de metros de luzes imponentes, repousaram sobre as 

costas de Weed e, silenciosamente, luzes irradiantes foram emitidas conforme as asas se abriam. 

 Parecia que Weed tinha se tornado um Guerreiro de Luz com as suas asas magníficas. 

 O corpo de Weed repentinamente flutuou no ar. 

 “Deixe-me descer, agora”. 

 Com algumas palavras, ele quebrou o clima. 

 A Wings of Light se espalhou ainda mais. A luz azul prateada se propagou amplamente, 

cobrindo a estrada com um brilho requintado. 

 O esforço de sua vontade e força própria para fazer o seu dono feliz7!  

 Weed franziu a sua testa e fez uma careta. 

 “Apague a luz”. 

 “.....” 

                                                           
6 NT = Nota Antonio: Obra-Prima. 
7 NT = Nota Antonio: nós sabemos que isso nunca funciona. 



 “Apenas desça. Eu já voei o bastante”. 

 “.....” 

 A Wings of Light se tornou 15 vezes menor e levemente deixou Weed voltar para o chão. 

 “Mestre, por favor, escolha o meu nome”. 

 A Wings of Light disse educadamente para Weed. 

 Diferente da voz fria de Bingryong e dos Wyverns, com suas personalidades ruins, a voz da 

Wings of Light era pura e angelical. 

 “Seu nome é...” 

 “Vamos com a Light Wing8”. 

 “.....” 

 Se os Wyverns, Geumini e Bingryong estivessem lá, eles teriam compartilhado a dor e 

sofrimento dela. 

 

*** 

 

 Weed decidiu deixar a estátua do Death Hand sozinha por enquanto. 

 “Eu acho que há algum tipo de segredo escondido por trás desta escultura...” 

 Ele poderia facilmente sentir que este era o caso. 

 O item relacionado à missão, que havia sido criado e que estava ligado ao Death Hand! 

 Não havia dúvidas de que uma referência inimaginável o estava aguardando. 

 “Eu deveria colocar todas as coisas problemáticas em espera”. 

 Weed decidiu apenas esperar por enquanto. 

 Kurueso tinha muitas outras esculturas, mas a questão mais urgente era encontrar pistas 

sobre Kendellev! 

 

Encontre o irmão anão que se perdeu quando ele era jovem.  

Para procurar pistas, use a estátua que retrata a sua aparência mais jovem. 

 

 Era uma referência para encontrar um anão totalmente crescido ao olhar para uma estátua 

de sua aparência mais jovem. 

 Os anões não mantêm a sua aparência juvenil, assim esta era uma incumbência 

incrivelmente difícil de ser concluída. 

 Weed achou o irmão mais novo do anão dentro de uma caverna em Kurueso. 

 “Está certo. Meu nome é Norman. Como você foi capaz de me reconhecer?” 

 “Não há muitos anões que se parecem tão estúpidos quanto você. Você não está diferente 

agora do que quando era mais jovem”. 

 “Ooohhehehehhng!” 

 O anão chamado Norman explodiu em lágrimas como uma criança! 

 

É difícil identificar os minerais usados para fazer esta escultura. 

 

                                                           
8 NT = Nota Antonio: Asa de Luz. 



 Era uma missão para analisar o material da escultura e encontrar a caverna onde esses 

materiais poderiam ser extraídos. 

 A incumbência foi concluída com a mobilização dos anãos ferreiros e mineiros. 

 Graças ao desenvolvimento das minas pelo anão chamado Twitter, Weed foi capaz de 

registrar o seu nome como proprietário. Se a mina de rubi fosse bem desenvolvida, ela produziria 

um monte de renda no futuro. 

 Embora Weed tenha completado 10 incumbências, ele não foi capaz de descobrir uma trilha 

que conduzisse a Kendellev. 

 Em razão de nem todas as esculturas possuírem memórias únicas, houve momentos em 

que ele chegou em becos sem saídas. 

 Mesmo depois de examinar cada escultura em Kurueso, a trilha de Kendellev estava longe 

de ser encontrada. 

 “Esta não é uma incumbência fácil depois de tudo”. 

 Os anões que tinham aceitado a missão do anão instrutor Jorbid se perguntavam se todos 

eles tinham sido idiotas. 

 “Não há realmente nada que eu possa fazer corretamente...” 

 No entanto, também era muito vergonhoso voltar para a Aldeia Iron Hand e desistir da 

missão, então ele decidiu permanecer em Kurueso por mais dez dias. 

 

*** 

 

 “Art Hand, está claro que você trabalhou muito duro”. 

 Herman estava próximo a Weed. 

 Herman, junto com Pin, tinham decidido vir e assistir Weed esculpir de manhã à noite. Além 

Herman e Pin, havia Pelo Menos 50 outros anões que o observavam. 

 Eles eram os anões que haviam crescido perto de Weed depois de muitas missões e havia 

anões que esperavam esperançosos em assistir a Weed esculpir outra escultura de luz. 

 Entretanto, Weed não fez outra escultura de luz. 

 ‘Minhas habilidades em esculpir não estão perfeitas ainda’. 

 A Wings of Light tinha milagrosamente emergido, mas as suas habilidades eram muito 

subdesenvolvidas para julgar a si mesmo. 

 Uma obra histórica de arte! 

 O valor artístico das obras, que eram extremamente únicas, era maciço. 

 No entanto, tais obras incríveis não apareciam tão frequentemente. Embora ele sempre 

tentasse fazer algo grande, nem tudo saia fantástico! 

 Enquanto estava fazendo a Wings of Light, ele cometeu incontáveis pequenos erros e teve 

a determinação para fazê-la novamente. 

 ‘Eu estou anexando a luz, compreendendo a luz e usando as propriedades da luz. Isso não 

vai funcionar se eu não entender bem as características da luz’. 

 Uma habilidade inerente de um escultor era identificar o material que ele estivesse usando. 

 Weed usou a sua habilidade Moonlight Sculpting9 e brincou com a luz. Sempre que a sua 

mana acabava, ele pegaria um simples pedaço de madeira e o esculpia enquanto recuperava a sua 

mana. 

 Ele comeu pedaços de pão entre os projetos e fez todo tipo de esculturas. 

 “.....” 

                                                           
9 NT = Nota Antonio: Esculpir o Luar. 



 Weed não respondeu a Herman. Mesmo que Weed soubesse que era um costume 

reverenciar os mais velhos e ser educado, havia um limite para isso. Ele se cansou das incontáveis 

perguntas e conversas de Herman, que permaneceu próximo dele. 

 Não incomodado pelo fato de Weed não estar respondendo eles, Herman e Pin conversaram 

entre eles mesmo. 

 “Um homem com tal determinação será bem-sucedido independentemente do que ele faz. 

Pin, certifique-se de encontrar um homem firme, que trabalhe duro”. 

 “É claro, mas onde eu posso encontrar um homem tão firme quanto ele?” 

 “Há uma razão para procurar um longe quando há um tão perto?” 

 “Ora, vovô, você é demais”. 

 O estresse que eles estavam colocando juntos em Weed estava se acumulando. 

 Mesmo quando Herman deixava o local, sempre havia muitos outros anões para tomar o 

seu lugar e tentar iniciar uma conversa. 

 Os anões da missão e aqueles com as mesmas profissões falavam entre si. Eles deram as 

armas e armaduras que eles fizeram para Weed, de modo que ele poderia esculpir nelas. 

 Weed olhou através de quase todas as mercadorias que os anões de Kurueso tinham feito. 

 Não havia qualquer outra pessoa que soubesse sobre a concorrência feroz que existia entre 

os anões ferreiros e Weed sobre o desenvolvimento das habilidades em ferraria. 

 ‘A armadura que Fabio faz tem uma funcionalidade admirável. As outras propriedades de 

suas obras não são exclusivas e não são completamente boas ainda, mas as suas armaduras têm 

algumas grandes estatísticas de defesa’. 

 As habilidades de Fabio eram tão notáveis, que mesmo Weed estava com ciúmes. 

 ‘A qualidade dos materiais e das habilidades supostamente asseguradas. Ele cria trabalhos 

quase sem erros’. 

 Ele não era conservador com os seus materiais e os usava sem truques mesquinhos. Ele 

forjava com habilidade sem igual. 

 ‘Se for este nível... eu acho que ele tem habilidades avançadas em ferraria’. 

 Após Weed ver a maior obra de Fabio, a Armadura Rainbow Coloured10, ele teve absoluta 

certeza. 

 “Identificar!” 

 

Armadura Arco-Íris Colorido 

Durabilidade 150/150 

Defesa 159 

O trabalho de um anão que é muito odiado pelos monstros. 

Sete materiais raros foram combinados para fazer isto. Uma armadura completa que cobre o corpo 
todo. Ela está no clímax da beleza, de modo que os cavaleiros de nível baixo não serão capazes de 

vesti-la. 

Como este trabalho foi feito não há muito tempo e ainda não foi usado, ele está em um estado 
perfeito. 

Restrições: 
Apenas para as profissões de cavaleiros e guerreiros.  

Nível 350. 

                                                           
10 NT = Nota barafael: Arco-Íris Colorido. 



Atributos 

Resistência física (30%). 

Resistência mágica (20%). 

Agilidade -50. 

Saciedade +80. 

Carisma +60. 

Habilidades de liderança são reforçadas. 

Há uma grande probabilidade de que ataques fracos serão desviados. 

 

 Esta enorme e respeitável defesa! 

 Por causa da falta de destreza de Weed na forja, a durabilidade dos equipamentos era muito 

baixa. Porém, não deveria ser um problema tão grande se este equipamento tivesse um nível acima 

da média em durabilidade, pois ele poderia ser usado enquanto fosse reparado de vez em quando. 

 “Seria muito bom saber quais materiais foram usados para fazer isso”. 

 Por causa da habilidade em ferraria de Weed ser inferior à de Fabio, ele não poderia 

determinar os materiais utilizados. Ele sabia que havia mithril e ferro negro, mas além destes ele 

não sabia quais eram os outros. 

 Fabio reuniu todos os tipos de materiais de luxo e os usou de forma eficiente para fazer a 

armadura. 

 ‘Atrás de Fabio, Exper e Herman estão na competição principal’. 

 Os dois ferreiros que faziam lanças e espadas. As habilidades deles não estavam muito 

abaixo das de Fabio.  

 Em razão de existir muito orgulho e concorrência entre os ferreiros, ninguém divulgava o seu 

nível de habilidade. No entanto, vendo os trabalhos deles, era provável que estes dois também 

tivessem a habilidade em ferraria no nível avançado. 

 ‘Se estes três aumentaram as suas habilidades para o nível avançado, então, incluindo 

aqueles dois ferreiros que eu não conheci, há uma alta possibilidade de que existam 5 ferreiros com 

habilidade avançada’. 

 Weed tinha visto Exper enquanto ele trabalhava nos toques finais de sua lança e Herman 

tinha deixado Weed dar uma olhada em uma de suas espadas. Ela não estava concluída ainda, 

mas Weed podia ver a paixão abundante investida na espada. A fim de completar uma única 

produção, o bom aço tinha sido forjado e reforjado novamente. 

 Herman tinha se tornado ferreiro porque ele gostava de espadas e queria cria-las. 

 Se Fabio ou Exper estivessem competindo pelo domínio das habilidades em ferraria, 

Herman estava trabalhando para criar espadas cada vez melhores. 

 Mesmo entre os ferreiros, havia uma grande diferença em termos de suas personalidades. 

 ‘Eu acho que o primeiro mestre ferreiro... provavelmente será Fabio’. 

 Como um dos maiores ferreiros do Continente de Versalhes, ele detinha um poder 

considerável. Olhando para a armadura que ele forneceu, ela estava no mesmo nível que os 

equipamentos usados pelos rankers mais evoluídos e ele parecia ter conexões com eles. 

 Ao fazer amizade com usuários rankers de nível elevado, ele usou os materiais que eles 

reuniram para criar armaduras ou fazer melhorias para eles. 

 Vendo a ambição de Fabio, ele foi provavelmente o primeiro a atingir o estágio de mestre 

em ferraria. 

 ‘Os outros anões, especialmente Herman, têm uma habilidade impressionante’. 

 Weed percebeu que todos os anões de Kurueso eram assim. 



 Tendo registrado os guerreiros, lutadores e escultores, que participaram nas missões, como 

amigos, eles perguntavam sobre muitos assuntos quando eles não tinham nada para fazer. 

 Os anões ferreiros tentaram se tornar próximos de Weed por causa da experiência dele em 

esculpir. 

 Ocasionalmente, havia anões que trouxeram alguns bolinhos de arroz para Weed, então ele 

não passou fome em Kurueso. 

 

*** 

 

 Weed gastou muito tempo se familiarizando com a habilidade Moonlight Sculpting. 

 A sua habilidade em esculpir estava perto do próximo nível e ele estava ficando melhor em 

lidar com a luz. 

 Como havia muitas esculturas que ele queria criar e dar vida, ele ficou imerso enquanto 

esculpia. Se o seu nível e estatística em arte não diminuíssem, ele não poderia parar de esculpir. 

 Em seu último dia de criação de esculturas, muitos anões vieram novamente, como de 

costume. 

 “Se o escultor está trabalhando tão duro, eu acho que eu deveria fazer algumas espadas”. 

 Sendo motivados por Weed, os outros anões ferreiros começaram a trabalhar duro para 

aumentarem as suas habilidades. 

 “Isso é lindo”. 

 Hoje também, Pin e Herman ficaram ao lado de Weed, assistindo conforme ele esculpia. 

 Fundamentalmente, fazer esculturas necessitava de habilidade. Se você criasse esculturas 

por centenas de dias, você seria um mentiroso se não houvesse nada em suas mãos. 

 Devido ao seu nível de habilidade em esculpir e no artesanato, Weed era capaz de fazer 

esculturas de madeira sem muito esforço. A madeira, que era o material mais familiar para ele, se 

tornava viva nas mãos de Weed. 

 “O que você pensa sobre a arte?” 

 Weed respondeu à pergunta de Herman francamente: 

 “É uma habilidade inútil que não traz nenhum dinheiro”. 

 “Mas há casos de artistas extremamente ricos. Assista aos noticiários e você verá pinturas 

que valem 100 mil dólares”. 

 “Bem, normalmente essas pinturas são vendidas após seus criadores estarem mortos. 

Obras que valem centenas, talvez milhares... por que importa se elas são vendidas, quando você 

já estará morto?” 

 Weed falou sem rodeios. 

 “Enquanto se está desenhando a pintura, o nível de fome que ele sofreu é conhecido apenas 

pelos artistas. Se a sua família sentiu fome junto com ele, seria realmente culpa dele”. 

 “Mas não é graças àquelas experiências de passar fome que as maiores obras-primas do 

mundo foram feitas?” 

 “Quer se trate de pinturas ou de esculturas, nenhuma seria capaz de preencher a mesa com 

alimentos para comer”. 

 Enquanto ele estava pensando que o seu ponto de vista não havia sido esclarecido, Herman 

estalou seus lábios. 

 “Todo mundo tem a sua própria maneira de pensar... mas há um valor em fazer algo que 

ninguém mais tenha feito antes enquanto você estiver vivendo a sua vida”. 

 “Eu realmente não sei”. 



 “Eu já passei pela sua idade e eu acho que eu posso finalmente entender. A vida não é 

simplesmente sobre comer e viver, é sobre perseguir pelo menos uma coisa que você 

verdadeiramente queira fazer e, se você a fizer, você terá sucesso na vida...” 

 Embora as palavras de Herman tivessem profundidade para ele e para Pin, Weed não ficou 

convencido. 

 Weed não podia ser convencido, pois apenas dez minutos atrás Herman tinha trazido pasta 

de peixe e, irritantemente, pediu a ele para fazer um guisado saboroso. 

 Mesmo que houvesse algum significado nas palavras de Herman, Weed não poderia leva-

las a sério porque Herman e Pin estavam ambos preguiçosos, enquanto constantemente comiam 

quibes de pasta de peixe. 

 ‘Se a composição da pasta de peixe fosse boa, então eles seriam obviamente quibes 

gostosos’. 

 Naquele momento, a faca de esculpir de Weed subitamente chegou a uma pausa. 

 “Missão do Mestre Escultor Jorbid, checar informação”. 

 

Pedido do Mestre Escultor Jorbid: 

A história que foi transmitida por um longo tempo através da Guilda dos Escultores. 

Outrora havia um único anão que podia esculpir o fogo e a água, a luz e a escuridão. No entanto, os 
seres humanos não acreditaram na história: “Nós admitimos que os anões são capazes de fazer 
armas excepcionais, mas dizer que eles têm alta habilidade nas artes é extremamente infantil. 

Como podem aqueles pequenos anões entenderem qualquer coisa sobre como esculpir? Hahaha!" 

Os insultos dos Elfos ecoaram em toda a floresta: "Os anões precisam aprender sobre os mistérios e 
beleza da natureza”. 

Essas foram palavras que humilharam todos os anões, mas eles não foram capazes de retaliar. 

A fim de salvar o orgulho dos anões, encontre um traço do anão escultor Kendellev. 

Dificuldade: Missão para escultores relacionada à raça dos anões. 

Recompensa: A honra dos anões. 

Restrições da Missão: 

Apenas para anões escultores. 

Se você falhar, todos os anões na aldeia o considerarão da mesma 
forma que eles consideram os elfos e os humanos. 

 

 Kendellev, o escultor do fogo e da água, da luz e das trevas! 

 A resposta estava escondida na explicação da missão. 

 'Materiais básicos para esculpir. Se for assim, quais os materiais que você precisa para 

esculpir o fogo e a água?' 

 É claro que eram necessários o fogo e a água. Para esculpir a luz e as trevas, um material 

deveria existir. 

 Weed subitamente se levantou e correu para a beira do lago. 

 As suas pernas curtas e a sua bunda se contorceram enquanto ele corria rapidamente. 

Herman e Pin correram atrás dele sem saber o motivo. 

 “O que há de errado?” 

 “Eu acho que nós descobriremos se formos também”. 



 Os anões, os quais pensaram que poderiam ver uma visão interessante, largaram o que 

quer que eles estivessem fazendo e seguiram Weed até o lago. 

 “O que aconteceu com ele, tão subitamente?” 

 “Será que ele se cansou de fazer esculturas e ficou assim?” 

 Com a visão dos peixes nadando no lago, Weed olhou em volta e respirou fundo. 

 ‘Eu não sei se meu palpite está certo. No entanto, Kendellev era um escultor. Um escultor 

que não faz esculturas é um absurdo. As esculturas que ele fez estão escondidas em algum lugar 

em Kurueso, mas ninguém foi capaz de acha-las ainda’. 

 Weed se jogou no lago. 

 *Splash!* 

 Ele mergulhou profundamente no lago, causando esguichos de água. Isso foi um ato 

impensável que os outros anões não conseguiam entender. 

 “Há um anão que sabe como nadar?” 

 “Como pode um anão nadar?” 

 Como resultado do tipo corporal dos anões, eles afundavam como pedras. 

 Weed mergulhou todo o caminho até o fundo do lago e tateou ao seu redor com as mãos. 

 Os anões que ali estavam só podiam concluir que Weed, que aguentou firmemente no lago 

claro e transparente, estava fazendo alguma coisa peculiar. 

 “Ele não parece um anão que está se afogando na água”. 

 “Parece que ele está lutando para encontrar alguma coisa”. 

 Toda vez que Weed tentava tatear algo na água, uma enguia ou uma tainha escapariam por 

pouco de suas mãos. 

 Se ele tentasse com um pouco mais de diligência, ele seria capaz de pegar um peixe, mas 

ele colocou o pensamento de lado e continuou tateando ao redor, dentro da água do lago. 

 'Deve estar aqui em algum lugar. Se está em Kurueso, eu serei capaz de encontrá-la’.  

 Ele estava ficando sem respiração, mas Weed abriu os seus braços e descontroladamente 

andou no fundo do lago. Não houve um momento sequer em que ele não reclamou dos braços e 

pernas pequenas dos anões. 

 'Eu não posso respirar’. 

 Embora ele tivesse uma alta resistência, ele foi gradualmente atingindo os seus limites. 

 *Swish!* 

 Subitamente, algo foi disparado para dentro do lago. 

 A flecha de uma elfa que estava encantada com o espírito do ar. A Elfa, Edel, que tinha 

recebido conselhos de Weed quando ela estava tentando comprar um novo arco, tinha disparado a 

flecha. 

 Weed caminhou em direção a flecha e respirou o ar. 

 “Por favor, se apresse e saia!” 

 Edel gritou por cima da água, mas Weed não podia ouvi-la. Embora ele tentasse entender o 

que ela estava tentando dizer, ele sacudiu a cabeça e continuou no fundo do lago. 

 Edel disparou inúmeras flechas, a fim de enviar mais ar. No entanto, como Weed foi cada 

vez mais fundo dentro do lago, as flechas logo não foram fortes o suficiente para alcançá-lo. 

 ‘Se este for o lugar onde a escultura está, ela provavelmente estará na parte mais profunda 

do lago’. 

 Weed não desacelerou o seu ritmo de mergulho. 

 Mesmo se não houvesse uma maneira de voltar atrás e sair, com o poder de negar a morte, 

ele renasceria debaixo da água como um morto-vivo. 



 Se a obra estivesse verdadeiramente em Kurueso e se fosse uma escultura, ele estava certo 

de que este seria o lugar certo! 

 Em um lugar onde parecia que não havia maneiras de sair, Weed achou o que ele estava 

procurando. 

 Ela não era um objeto sólido, mas em vez disso era um fluxo de água diferente. 

 

Você achou a Estátua de Água de Kendellev. 

Você ganhou 200 de fama. 

 

Você gostaria de restaurar a estátua de água de Kendellev? 

20.000 de mana é necessário e sua estatística em arte deve estar acima de 500 para 

restaurar esta peça. 

 

 Weed aceitou. 

 “Glurgg. Rarrr. Blergh blergh, blerghhh”. 

 Embora a pronúncia estivesse bagunçada devido a água fluir toda vez que a escultura abria 

a sua boca, Weed foi capaz de discernir o que a escultura estava tentando dizer. 

 Naquele momento, a água do lago começou a se mover. 

 Ignorando a gravidade, a água começou a subir no ar. 

 A estrela ergueu-se. 

 Pássaros voaram para longe enquanto piavam. 

 Borboletas abriram as suas asas e as crianças anãs começaram a dançar com suas pernas 

curtas. 

 As gotículas de água do lago decoraram Kurueso atrás da escultura. 

 “Wow!” 

 “O lago se transformou em uma estátua!” 

 Onde Weed estava, um novo caminho de água foi formado. 

 Toneladas de correntes de água explodiram a partir do chão em direção ao céu e, em 

seguida, se uniram e rugiram em uma corredeira, que caiu como se fosse uma cachoeira. Logo 

após, o fluxo de água se reuniu novamente e tornou-se tão suave quanto um riacho. 

 No caminho de água, um barco feito de água fluía agradavelmente ao longo do córrego. 

 Havia um marinheiro sobre o mastro e golfinhos que voavam a grande altura de forma 

magnífica e todos eles eram feitos de água. 

 Era uma visão majestosa e bela que te enchia de felicidade. 

 O trabalho que melhor expressava a beleza da água! 

 

Durante a restauração da escultura feita por um anão, o seu nível na habilidade de 

esculpir aumentou. 

As estatísticas de carisma, charme e sorte aumentaram em 10. 

Fama aumentou em 50. 

 



Você testemunhou a escultura Water Play11 criada para os filhos de Kendellev. 

Uma obra de arte do anão escultor Kendellev. 

A natureza da água reflete a inocência dos jovens filhos do escultor. Devido a 

esmagadora emoção, a sabedoria foi aumentada de forma permanente por 3. 

As pessoas devem pessoalmente usar o parque aquático que Kendellev fez para seus 

jovens filhos a fim de experimentar a completa e absoluta alegria. 

 

 Weed não hesitou e se jogou no fluxo de água. 

 À medida que a água subia como um gêiser poderoso, o seu corpo foi rapidamente levado 

para cima. Em seguida, ele deslizou para baixo com a corrente de água como se ele estivesse em 

um escorregador. 

 Depois de atravessar um colchão d'água, ele passou por um morro de água. 

 Os golfinhos brincalhões saltaram para cima e farejaram o rosto de Weed, espirrando 

correntes de água nele. 

 

Você está desfrutando do parque aquático feito para jovens crianças. 

A sua vida, mana e estamina irão se recuperar rapidamente. 

A estamina aumentará para o nível máximo. 

Se você possuir, atualmente, habilidades mágicas relacionadas à água, ou outras 

afinidades relacionadas, elas serão reforçadas. 

 

 “Isso parece divertido!” 

 “Vamos lá também!” 

 Os anões e até mesmo os elfos subiram no escorregador de água. 

 “Wooo hooo!” 

 “Que emocionante!” 

 O toboágua virou Kurueso completamente de cabeça para baixo. 

 Os ferreiros estavam dando o pretexto de que eles estavam lavando alguma coisa e 

escapavam para o espaço na praça sob a torre do relógio. 

 “Hurra!” 

 “Isso é tão divertido!” 

 Os anões enlouquecidos de todas as formas e tamanhos gritavam e exclamavam e todos 

tiveram uma imensa quantidade de diversão. 

 A correnteza de água refrescante umedeceu seus rostos e corpos. 

 Na corrente, eles deram pirueta, fizeram movimentos acrobáticos como se eles estivessem 

em esquis de água e abriram as suas bocas amplamente dentro da água como se eles estivessem 

competindo com os tubarões. 

 O trabalho descoberto criou uma atmosfera além da imaginação igual a de um conto de 

fadas. 

 Enquanto eles se divertiam no parque aquático, um círculo em torno dele mostrou 

claramente um arco-íris! 

                                                           
11 NT = Nota Antonio: brincadeira na água. 



 

Você apreciou o Arco Íris Milagroso de Kendellev. 

Quando mineravam materiais em cavernas úmidas ou quando forjavam o aço, os anões 

não tinham muitas chances de ver um arco-íris. 

Durante os dias chuvosos, era natural para os anões sentarem e beberem cerveja em um 

bar da vizinhança. Para os anões que não queriam nadar na leve correnteza de água, o 

arco íris era um presente mágico. 

A vida aumentará ao máximo por um dia. 

A sorte aumentou permanentemente em 6. 

No dia em que o arco-íris cair, por um mês as habilidades de observação e visão serão 

melhoradas. 

 

 “Ah, lindo!” 

 O arco-íris que você achava que tocaria as suas mãos, mas que não podia ser alcançado. 

 Eles passaram através da escuridão onde eles não podiam ver nem ouvir, mesmo com os 

olhos abertos. 

 

Você apreciou a Sala de Relaxamento da Tarde de Kendellev. 

O escultor amante do sono, Kendellev!  

Dentre todos os anões escultores, ele estava no lado dos preguiçosos, de modo que ele 

dormia em muitas manhãs e, se ele tivesse consumido álcool, ele só acordaria no 

próximo dia em tempo para o jantar. 

Pela consideração ao seu descanso muito desejado, ele precisava recarregar as suas 

energias. Para Kendellev, isto tinha um gosto inexoravelmente ligado ao mel sem 

comparação. 

A recuperação de vida, mana e estamina está reforçada em 35% por um dia. 

Se a Sala de Relaxamento da Tarde for apreciada por pelo menos três dias consecutivos, 

então a velocidade de recuperação aumentará em 50%. 

A conjuração de feitiços das classes mágicas terá menos tempo de ativação e o número 

de habilidades mágicas disponíveis pela habilidade ‘memorizar’ aumentará em 40%. 

 

 A harmonia da luz e da escuridão. 

 A tartaruga e o caracol estavam rapidamente se roçando um sobre o outro. 

 O som refrescante da água fluindo. 

 A forma das nuvens flutuando vagarosamente. 

 Weed tinha descoberto as esculturas de Kendellev. 

 

 

Tradutor: Antonio Pinheiro e barafael 

Revisão/Adaptação: barafael 

Formatação: Antonio Pinheiro 

Edição: barafael 



Fonte da tradução: http://japtem.blogspot.com.br/2013/08/lms-volume-14-chapter-7.html   

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

 

 

http://japtem.blogspot.com.br/2013/08/lms-volume-14-chapter-7.html
https://lmsnovelbr.wordpress.com/

