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CAPÍTULO 8 - Criação Elemental 

 

 Deimond e a guilda Predators of the Land1 classificaram os espíritos demoníacos reunidos. 

Havia aproximadamente 50 espíritos demoníacos gigantes! A força também incluía mais de mil 

espíritos demoníacos de tamanho médio e dezenas de milhares de tamanho menor. 

 “Por enquanto, vamos fazer uma experiência”. 

 Deimond estava a favor da opinião de Nardo. 

 “Nós temos que descobrir o quanto de poder nós temos”. 

 À primeira vista, os espíritos demoníacos pareciam ser incríveis, mas eles precisavam 

verificar isso em uma luta real. 

 Eles lideraram todos os espíritos demoníacos, deixaram a Igreja da Ressureição e 

conduziram um experimento no deserto. 

 Um azarado rebanho de manticores2 se tornou o oponente deles. 

 Os manticores, com comportamento semelhante à de grandes leões, eram extremamente 

rápidos e poderosos. Mesmo a guilda Predators of the Land tinha que lutar até a morte. No passado, 

eles poderiam ter vencido enquanto tomavam dano, mas eles foram enfraquecidos ao fazer a 

missão e não poderiam realizar a luta de forma espetacular. 

 “Ataquem aqueles bastardos”. 

 Ao comando de Deimond, os espíritos demoníacos de tamanho gigante marcharam através 

do deserto com passos trovejantes. 

 Toda vez que eles iam para frente, eles produziam buracos no solo. Os espíritos demoníacos 

usavam o seu incrível peso para investir contra os manticores, pisoteando e esmagando-os 

completamente. 

 Vários manticores foram chutados pelas patas dianteiras dos espíritos demoníacos e foram 

subitamente atirados ao ar, enquanto os outros espíritos demoníacos usaram os seus chifres para 

golpear ou empalar os manticores por trás. 

 Foi um grande espetáculo, os manticores mordendo e arranhando dificilmente poderiam 

produzir qualquer dano aos espíritos demoníacos. 

 Toda vez que um manticore morria, Deimond e a guilda poderia sentir a energia da 

ressureição crescendo neles. 

 

Ao tomar a energia da vida de outros seres, 35 de Energia da Ressureição foram 

adquiridas. 

A sua lealdade à Igreja Embinyu aumentou.  

A sua contribuição à Igreja Embinyu aumentou.  

Você ganhou a posição de ‘Seguidor Júnior’. 

 

 Eles eram capazes de receber a energia da ressureição cada vez que os espíritos 

demoníacos tinham sucesso na caçada. A lealdade deles para com a Igreja Embinyu também 

aumentou. 

 O exército de Deimond crescia cada vez que o poder da ressureição era usado! 

                                                           
1 NT = Nota Antonio: Predadores da Terra. 
2 NT = Nota barafael: é uma besta com cabeça de homem, corpo de leão, cauda de escorpião e asas de 
dragão - http://monster.wikia.com/wiki/Manticore. 

http://monster.wikia.com/wiki/Manticore


 Nardo aplaudiu. 

 “Se for este tanto de poder, nós devemos ser capazes de destruir a muralha de um castelo”. 

 Não havia armas de cerco comparáveis. No entanto, se eles deixassem os espíritos 

demoníacos gigantes irem primeiro, com suas forças incríveis, não havia nada que eles não 

pudessem fazer. 

 Quando eles avaliaram a força do Exército Ressuscitado, Deimond e a guilda Predators of 

the Land estremeceram. 

 As capacidades dos espíritos demoníacos de porte médio e pequeno eram excelentes 

também. 

 Usando o poder da ressurreição, os soldados e cavaleiros mortos poderiam ser 

ressuscitados novamente. Aqueles que foram revividos perdiam a sua racionalidade e lutavam 

contra os seus inimigos de forma atroz e cruel. 

 

*** 

 

 “É hora de decidir onde nós deveríamos nos dirigir a seguir”. 

 Deimond falou enquanto equipava o seu bastão de ossos e capacete, itens valiosos que eles 

ganharam enquanto caçavam no deserto com o exército ressuscitado! 

 “Vamos sair deste lugar primeiro”. 

 Suban revelou a sua opinião. 

 “Eu acho que agora é hora de nós conquistarmos os reinos ocupados por humanos ou elfos”. 

 O exército ressuscitado estava crescendo em número e era difícil achar um local de caça 

decente no deserto. 

 Mesmo se eles mobilizassem apenas os espíritos demoníacos de médio porte, a situação 

era resolvida em meros instantes, de modo que encontrar bandos de monstros provou-se difícil. 

 A guilda Predators of the Land originalmente possuía o desejo de combater, de saquear e 

agir agressivamente por natureza. Os desertos, onde não havia pessoas, os deixou cheios de uma 

impaciência insuportável. 

 “Na verdade, é hora de fazer o nosso movimento”. 

 Marvin estava de acordo. Ele pensou que seria um crime não usar a força que eles 

possuíam. 

 Eles possuíam uma força maior do que a dos Reinos no Continente de Versalhes. Embora 

eles não soubessem se estavam indo para transformar o mundo em um caos, todos os envolvidos 

não poderiam se preocupar ou esperar por causa disso. 

 Nardo perguntou: 

 “Onde está a aldeia mais próxima?” 

 “Mesmo neste deserto, existe algumas pequenas aldeias de fronteira”. 

 Conforme eles arrastavam o exército ressuscitado ao redor, eles haviam passado por 

pequenos caçadores temporários e pequenas aldeias que sobreviviam da agricultura de 

subsistência. 

 “Mas elas são tão pequenas que nós nem precisamos procurar por nós mesmos. Nós 

podemos atingi-las à medida que nós passarmos por elas. Para começar, você não acha que Morata 

é um bom lugar? Há um monte de pessoas reunidas lá”. 

 Marvin recomendou Morata. 

 Ela era a cidade mais próxima e mais densamente povoada! Mas Suban tinha uma ideia 

diferente: 



 “Morata tem uma Igreja de Freya. Além disso, os aventureiros de lá tem níveis elevados e 

se nós atacarmos um lugar como esse, logo no início, nós provavelmente adquiriremos uma 

quantidade considerável de dano”. 

 “Nós temos que esperar alguns danos. Mesmo que os espíritos demoníacos morram, nós 

sempre podemos revive-los”. 

 “Bem, isso está correto, mas não existe muitos reinos decentes ou outras aldeias ao redor 

de Morata?” 

 “Isso pode ser verdade, mas....” 

 “Depois de assumirmos o controle de Morata e nos ocuparmos com a divisão das pequenas 

cidades do Norte, os Reinos do Continente Central poderiam se preparar para o nosso ataque. Nós 

devemos atingir o Continente Central enquanto as pessoas ainda não estão conscientes de nós e 

rapidamente expandir as nossas forças”. 

 Nardo parecia concordar com Suban. 

 “Ao ir para as pequenas batalhas, que nós temos certeza de que vamos ganhar e prolongar 

o tempo, nós estaremos em desvantagem mais tarde. Não seria melhor irmos a um lugar que tenha 

muitas oportunidades de combate, o Continente Central?” 

 Houve um desentendimento. Havia aqueles que queriam começar a trabalhar o seu caminho 

atacando as aldeias da vizinhança e aqueles que queriam ir imediatamente atacar Morata. 

 “Nós iremos para o Continente Central. Obter a vingança contra os bastardos que tomaram 

as nossas terras e mataram os nossos irmãos vem em primeiro lugar. Nós temos força suficiente, 

por isso não há razão para aguardar pelo nosso momento. Nós jogaremos fora o nome da guilda 

Predators of the Land neste lugar. Nós marcharemos de agora em diante como a Igreja da 

Ressurreição”. 

 Os sacerdotes da Igreja da Ressurreição escolheram seguir a decisão de Deimond. Em 

razão deles serem uma guilda de combate, se uma decisão fosse descartada, nenhum murmúrio 

podia ser ouvido. 

 Juntos, a Igreja da Ressureição e os espíritos demoníacos se moveram em direção ao Sul. 

 

*** 

 

 “Os espíritos demoníacos estão atacando!” 

 “Há um número pavoroso de monstros avançando”. 

 Os usuários que estavam caçando lá fora, largaram tudo e correram rapidamente em direção 

ao portão norte do Reino de Isoru. 

 “O que está acontecendo?” 

 “Você disse que os monstros estão atacando?” 

 A fim de descobrir mais sobre a situação, os usuários se reuniram perto da muralha do 

castelo. A maioria dos monstros não eram capazes de penetrar as muralhas espessas do castelo e 

se tornavam presas fáceis para flechas e magias. 

 “Não parece como se o grupo de caçada colidiu com o bando de monstros e apenas 

retrocedeu para o castelo?” 

 “Que tipo de monstros fariam eles ficarem tão assustados a ponto de fugir?” 

 Enquanto as pessoas conversavam agradavelmente, os usuários que vieram pelos portões 

do norte estavam em estado de pânico. 

 “Todo mundo, preparem-se para evacuar!” 

 “Vocês apenas sobreviverão se partirem do Reino de Isoru, depressa!” 

 “O exército de monstros está avançando!” 



 Depois de sentir o senso de urgência em suas vozes gritantes, os guerreiros que estavam 

conversando com os comerciantes, os quais estavam fazendo negócios, bem como as pessoas 

conversando na praça, todos se levantaram. 

 Em vez de fugir, a fim de descobrir o que estava acontecendo, eles se moveram para a 

muralha da cidade. 

 “Não é da minha conta se vocês se arrependerem disso!” 

 “Nós definitivamente avisamos vocês para evacuarem”. 

 Os usuários que tinham vindo através dos portões do norte partiram imediatamente através 

dos portões do sul. 

 Seus amigos, bem como alguns usuários duvidosos, os seguiram para fora. 

 Os cavaleiros e soldados do Reino de Isoru subiram e se alinharam nas muralhas do castelo, 

acima dos portões do norte. Mesmo os magos, que normalmente não se aventuravam, vieram com 

suas varinhas e se prepararam para a batalha. 

 Só então que os usuários perceberam o quão grave a situação era. 

 Enquanto eles estavam agonizando sobre se eles deveriam fugir ou não, a horda de espíritos 

demoníacos se aproximou a partir do norte. 

 Havia espíritos demoníacos gigantescos, comparados ao tamanho de uma cidadela. 

 A Igreja da Ressurreição apareceu junto com dezenas de milhares de legiões de espíritos 

demoníacos. 

 Depois que eles reuniram os espíritos demoníacos em uma linha ordenada, além dos 

portões, Deimond veio a frente montando em um cavalo. 

 “Meu nome é Deimond”. 

 Deimond gritou bem alto em direção à muralha do castelo. 

 Ele estava a dezenas de metros de distância, mas os usuários podiam ouvi-lo claramente. 

 “Se ele é Deimond, ele é um usuário?” 

 “Eu acho que ele é o famoso usuário que caçou os monstros chefes no Norte...” 

 “Para ele estar acompanhado por um exército de monstros e aparecer aqui, apenas que tipo 

de missão ele fez?” 

 Duvidosos, eles esperaram pelas próximas palavras de Deimond. 

 Eles estavam esperando que ele pedisse por grandes fortunas do Reino de Isoru, sugerindo 

que eles se rendessem, especialmente quando ele trouxe um exército de monstros com ele. Porém, 

eles não puderam deixar de ficar surpreendidos com as palavras seguintes de Deimond. 

 “Eu declaro guerra ao Reino de Isoru. Para aqueles que não querem lutar, eu irei dar 10 

minutos de trégua. Saiam das muralhas do castelo e escapem pelo Sul. Aqueles que não atenderem 

a nossa advertência, morrerão”. 

 Era um drástico e incomparável ultimato! 

 Quando eles viram o exército de monstros comandado por Deimond, os usuários 

silenciosamente deixaram o Reino de Isoru. Entretanto, eles não deixaram a área, em vez disso, 

eles foram para o topo da colina mais próxima e observaram a batalha do Reino de Isoru. Deimond 

e a Igreja da Ressureição decidiram deixar os espectadores sozinhos. 

 “Os 10 minutos se passaram. Todos que ficaram dentro do castelo são nossos inimigos”. 

 Deimond, os Sacerdotes da Ressureição e os espíritos demoníacos começaram a usar as 

suas magias e uma fumaça cinza logo envolveu o castelo. 

 Conforme a praga se espalhava rapidamente, os rostos dos soldados e cavaleiros foram 

tingidos de verde. 

 Eles se tornaram tão enfermos que não podiam mais suportar o peso de suas armaduras e 

entraram em colapso em cima da muralha. 



 “Dragões de Terra. Avancem!” 

 Os enormes espíritos demoníacos que Nardo invocou se separaram do exército e 

caminharam em passos pesados. 

 Os espíritos demoníacos gigantescos andaram cambaleando de forma desajeitada passo a 

passo. Eles rapidamente aceleraram e colidiram contra as muralhas do castelo com uma velocidade 

assustadora e incomparável. 

 CRRRAAASH! 

 Parte das muralhas do castelo desmoronou. 

 Em seguida, os espíritos demoníacos gigantes golpearam e destruíram as muralhas do 

castelo, enquanto os espíritos demoníacos de porte médio também atacaram, pulando e escalando 

as muralhas do castelo para entrar ou usando os espíritos demoníacos gigantes para realizar tal 

ato. 

 Os soldados do Reino de Isoru atiraram flechas e magias, mas mesmo quando os espíritos 

demoníacos eram acertados diretamente, eles logo levantavam novamente. 

 Os Sacerdotes da Ressurreição estavam continuamente reabastecendo as suas vidas. 

 Graças ao tamanho gigante dos espíritos demoníacos, a muralha do castelo foi 

completamente derrubada. Mesmo o interior do castelo estava sendo demolido. 

 Era uma visão terrível e inesquecível para os usuários, que assistiram o castelo inteiro se 

inclinar para um lado, rachar e, em seguida, desmoronar. 

 Deimond e a Igreja da Ressureição foram para fora. Eles não pouparam uma única alma 

dentro do castelo. 

 O Reino de Isoru foi rapidamente esmagado e o exército ressuscitado se tornou cada vez 

mais poderoso. 

 Os Espíritos Demoníacos estavam crescendo através das experiências em batalha. 

 Intoxicados com vida, os soldados e cavaleiros foram todos ressuscitados. 

 Foi assim que Deimond e o exército ressuscitado atingiram o Reino de Isoru. 

 Um vento incrível de mudança estava se formando no Continente de Versalhes. 

 

*** 

 

 Os Anões de Kurueso estavam agitados por causa do parque aquático. 

 “Kekeke!” 

 “A cerveja que nós bebemos enquanto estamos brincando na água é a melhor’”. 

 Os anões estavam desfrutando do parque aquático independentemente da idade ou sexo. 

Em pouco tempo, se tornou uma tendência beber cerveja enquanto se descia o tobogã. 

 Herman e Pin falaram para Weed: 

 “A escultura de Kendellev! Esta não é a missão relacionada à raça que o anão instrutor da 

Guilda dos Escultores deu? E pensar que alguém que eu conheço descobriu isso... é uma notícia 

verdadeiramente surpreendente”. 

 “Parabéns. Você concluiu uma missão que não pôde ser resolvida por um longo tempo”. 

 Para os anões, descobrir a trilha do enigmático e lendário Kendellev era uma tarefa 

impressionante. 

 Havia também uma mudança na janela de missões de Weed. Se ele fosse ver o instrutor 

Jorbid da Guilda dos Escultores, ele poderia receber a sua recompensa. 

 Não era estranho para os anões, incluindo Herman, serem invejosos. 



 Weed falou seus próprios pensamentos sob o manto da humildade3: 

 “Oh, por favor. Apenas aconteceu de eu encontrá-la por acaso”. 

 “.....” 

 “Já que eu procurei por toda Kurueso, aquele não seria o único lugar onde ela poderia estar?” 

 “.....” 

 “Não há nada de especial ou espetacular sobre o que eu fiz, é apenas que os esforços de 

outros anões não foram suficientes”. 

 Era à sua maneira de falar que reduzia muito o afeto deles em direção a ele! 

 Era estranho para Weed ganhar elogios dos outros, de modo que ele faria o melhor que ele 

pudesse para abrandar isso com uma piada. 

 ‘Definitivamente não é bom receber elogios!’ 

 Naqueles dias em que ele estava trabalhando como um menor, quando ele não poderia fazer 

o trabalho direito, ele sempre era amaldiçoado. Aqueles eram os dias em que ele recebia mais 

maldições do que comida. 

 Porém, com esforço, ele foi capaz de superar as suas dificuldades. Ele dominou as técnicas 

e trabalhou tanto quanto as outras pessoas. 

 Ele levantou e carregou mais apartamentos de tijolos, anexou mais olhos em bonecas e 

também entregou mais jornais. 

 “Então você tinha algum talento neste campo”. 

 “Você é um indivíduo excepcional que nós absolutamente precisamos”. 

 À medida que os elogios a partir do presidente da companhia aumentaram, a quantidade de 

trabalho que ele tinha que fazer, também aumentava e se acumulava. 

 Isso se tornou pior quando ele trabalhou em regime de tempo parcial em um bar. 

 “Você é realmente notável! Este sabor perfeito combina bem! A partir de agora eu deixarei 

Lee Hyun fazer este tipo de trabalho”. 

 Com cada elogio, os seus ouvidos ficavam felizes, mas Weed sabia que, em breve, todo o 

seu corpo poderia estar esgotado. 

 Apesar de, nesse caso, esta não ser a intenção de Herman, Weed tinha instintivamente 

agido contra os elogios para neutralizá-los. 

 E ele não os estava enganando de propósito também. Por lei, todas as descobertas feitas 

depois de uma grande quantidade de esforço eram vistas a serem óbvias no final. 

 “Como um escultor, não se trabalha apenas para observar as obras concluídas. Não importa 

qual escultura for se você compreender os materiais, o lugar e as características usados para fazê-

la. O que eu fiz é possível”. 

 “Compreender os materiais e as características... não é apenas sobre a conclusão da 

espada, mas realmente a respeito de mergulhar no processo?” 

 Elas eram palavras comuns, mas Herman pensou a respeito delas por um longo tempo, 

como se ele tivesse conseguido algum tipo de dica a partir delas. 

 Pin hesitou por um longo tempo antes de perguntar cuidadosamente: 

 “Agora que você teve sucesso em completar a missão, você deixará Kurueso?” 

 Ela, também, estava consciente de que ele tinha completado quase todas as missões 

relacionadas a escultores em Kurueso e ele, até mesmo, tinha descoberto a trilha de Kendellev. Na 

verdade, Weed já tinha concluído muitos tipos de incumbências. 

                                                           
3 NT= Nota Antonio: Weed o Humildão... 



 Pedidos que tinham a ver com aventuras ou lutas, missões de produção relacionadas à 

alfaiataria ou ferraria, missões que tinham a ver com a criação de esculturas livres de impressões... 

Ele tinha feito todas elas! 

 Como um jack of all trades4, os pedidos que ele podia receber foram expandidos. 

 Normalmente, quando os anões viam Weed, eles imediatamente davam a ele uma missão. 

 “A mina de carvão a leste está transbordando com vermes de chumbo, você não poderia 

cuidar deles?” 

 Vermes de chumbo eram monstros com níveis acima dos 300. 

 Não era impossível para Weed caçá-los com o seu nível, mas por causa deles se enterrarem 

na terra, eles eram monstros difíceis de capturar sem magia. Além disso, se eles sentissem qualquer 

perigo, eles expeliam um veneno que era difícil de desintoxicar. 

 “Uma espada que pode até mesmo pulverizar ferro fundido e que não pode ser, nem mesmo, 

bloqueada por uma armadura. Há um rumor de uma espada lendária que está escondida em algum 

lugar em nosso Reino, você pode acreditar nisso? Eu ficarei feliz se você puder encontra-la”. 

 Uma missão para encontrar uma espada lendária. 

 Com uma dificuldade de classificação ‘A’, era uma missão especial que ninguém em Kurueso 

tinha sido capaz de resolver. 

 Não havia muitas pistas, mas havia uma grande chance de que ele só poderia fazê-la ao 

aumentar a sua intimidade com os anões residentes ao máximo. 

 Weed, que podia bajular o dia todo, pensou que valia a pena desafiar a missão. No entanto, 

ele não tinha escolha a não ser desistir dela. Ele não tinha habilidades avançadas em ferraria, as 

quais seriam necessárias no meio da missão. 

 “Dizem que há um fruto que pode prolongar a vida dos anões, o qual pode ser encontrado 

no pântano sul de Kurueso, mas ninguém conseguiu encontrá-lo. Será que você tentaria uma vez?” 

 Era uma missão de classificação ‘B’. 

 Se você montar um grupo com um clérigo, você poderia se esforçar para achar a fruta em 

uma masmorra dentro do pântano. 

 Esses tipos de missões com classificação ‘A’ e ‘B’ apareciam constantemente. 

 Era literalmente uma enxurrada de missões. 

 Weed simplesmente respondeu à pergunta de Pin: 

 “Eu suponho que terei de partir”. 

 “Eu achava que sim...’ 

 “Mas ainda não é o momento. A razão pela qual eu vim aqui, eu acho que posso alcançá-

la”. 

 

*** 

 

 Ele não podia ter certeza, mas não parecia que Kendellev tivesse o nível mestre em esculpir. 

 ‘Visto que eu encontrei o seu rastro, se ele tivesse sido um escultor mestre, ele teria deixado 

um segredo sobre as esculturas’. 

 No entanto, graças a ele, Weed foi capaz de descobrir o que ele tinha que esculpir. 

 Ele adivinhou que Kendellev tinha sido um escultor com uma afinidade impressionante em 

direção às esculturas. Por ser capaz de criar uma escultura de água significava que ele deveria ter 

aprendido completamente as características da água, o bastante para ser capaz de controla-la como 

se fosse o seu próprio corpo. 

                                                           
4 NT = Nota Antonio: pau para toda obra. 



 O segredo do escultor! 

 Se você aumentar a sua afinidade com a matéria inanimada ao mais alto grau, era possível 

esculpir qualquer coisa5.  

 Weed era um Moonlight Sculptor6, que tinha aprendido a controlar a luz. Havia escultores 

especiais em todo lugar. Havia aqueles que esculpiam porque queriam. O amor deles por esculpir 

se tornou a sua força matriz e motivação. 

 Agora, ele ganhou a confiança para esculpir as misteriosas existências que imploravam que 

ele as esculpisse. 

 

 “Seu escultor incompetente, use a sua cabeça e mãos estúpidas para me esculpir”. 

 

 “Qual é a razão pela qual você não quer me esculpir? Eu ouvirei tudo o que você disser, 

então me crie! 

 

 ‘Eu tenho que entendê-los. Eu tenho que os fazer com os sentimentos que eles exalam’. 

 A razão pela qual uma gota de água brilhava tão lindamente era porque ela trazia todas as 

melhores características à vida. O vento expressava a liberdade e os arco-íris eram fantásticos. 

 As características levemente visíveis de um arco-íris, que você vê como se estivesse em um 

sonho, eram intensas na escultura de Kendellev. A ampla emoção que forçou os adultos a 

retrocederem para dentro de suas infâncias inocentes! 

 Weed segurou a faca de esculpir em ambas as mãos. 

 ‘Eu me tornarei eles. Eu absorverei os sentimentos que eles estão me dando. Eu esculpirei 

eles conforme o meu coração me guie’. 

 

“Escultor, você me criará?” 

 

 A voz cordial, digna e ainda delicada deu um incentivo caloroso. Weed decidiu preservar 

essa sensação dentro de seu ser. 

 Humano, monstro ou o que quer que parecesse, colocar um nome era difícil. Para classificar 

isso, ele precisava se focar sobre a voz. 

 A voz continha muitas informações. As suas atuais emoções e personalidade, o corpo 

apropriado e a inclinação geral que permanecia intacta, poderia ser sentida. 

 ‘Olhos que estão acesos com calor, mãos que são pelo menos do tamanho médio, ombro e 

corpo largo e saudável. Eu não posso omitir a sensação destemida e o calor’. 

 Em vez de agonizar sobre o que fazer antecipadamente, ele criou a escultura ao seguir o 

fluxo da emoção. 

 As pernas eram longas, assim como eram os braços. Tudo era um pouco maior do que o 

dos seres humanos, mas não era horroroso como um monstro. Era uma escultura que exalava o 

sentimento de um cavalheiro benevolente e gentil. 

 “Esta é a escultura que eu fiz para você”. 

                                                           
5 NT = Nota Antonio: Weed vai ficar muito roubado vey. 
6 NT = Nota Antonio: Escultor do Luar. 



 Ding! 

 

Você aprendeu a arte da Elemental Spirit Sculpture Creation7. 

 

Elemental Sculpture Creation: 

Uma escultura, que agora pode criar corpos para os novos espíritos elementais. 

Há inúmeros espíritos vivendo no Continente de Versalhes. Contudo, fora aqueles, apenas alguns tem 
corpos físicos ou foram nomeados. 

Se você fizer corpos para os espíritos, aqueles espíritos, em seguida, serão capazes de vaguear ao redor do 
Continente de Versalhes com aquele corpo. 

Se você puder dar um nome ao espírito, você se tornará o seu pai e será capaz de mobilizá-lo durante as 
batalhas.  

Se a quantidade de mana consumida do espírito for pequena, você poderá convocar espíritos de nível 
intermediário desde o começo. 

O corpo completo dos espíritos deverá ser satisfatório a fim de convocar espíritos de valor elevado ou o rei 
dos espíritos. 

A qualidade dos espíritos que você pode convocar no futuro será determinada pelo nível da sua habilidade 
em esculpir e intimidade. 

Se você dominar a habilidade em esculpir, você poderá aprender a habilidade ‘Race Creation’8. 

Restrição: Apenas pode ser usada com a habilidade de esculpir no nível avançado. 

Requisito da Habilidade: 200 de estatística em arte (consumo permanente). 

Precauções: 

Os espíritos aprendem mais no primeiro dia em que eles nascem. 

A personalidade do espírito depende do escultor que criou a forma dele9. 

Se os espíritos elementais antagonistas forem convocados ao mesmo 
tempo, eles lutarão um contra o outro10. 

Se muitos espíritos demoníacos forem criados, a infâmia pode aumentar. 

Se um espírito com um corpo completo perder o seu rei dos espíritos11, 
todos os espíritos se tornarão fracos até que um novo rei dos espíritos seja 

criado. 

Se o domínio da habilidade for alcançado, monstros humanoides podem ser 
criados, mas todas as estatísticas em arte serão diminuídas por 20 pontos. 

 

Você criou um novo espírito. 

160 pontos da estatística de arte foram consumidos. 

A sua habilidade em esculpir elevou-se para o nível avançado 6. 

                                                           
7 NT = Nota barafael: Criação Escultural do Espírito Elemental. 
8 NT = Nota barafael: Criação de Raça. 
9 NT = Nota barafael: Vish, já vimos que os espíritos serão todos gananciosos. 
10 NT = Nota barafael: água x fogo, trevas x luz. 
11 NT = Nota barafael: ‘rei dos espíritos’ é como se fosse um nível entre os espíritos – um espírito pode 
começar como um espírito normal e se transformar em king, se ele perder o seu corpo completo ele volta ao 
estágio inicial – apenas um dos espíritos dominados por Weed pode ser o rei. 



As esculturas tornar-se-ão extraordinariamente delicadas e detalhadas. 

A sua habilidade em artesanato aumentou. 

Fama aumentou por 260. 

Charme aumentou por 60. 

 

 Sculpting Blade12, Sculpture Life Bestowal13, Esculpture Transformation14... e agora ele tinha 

adquirido mais um segredo da arte de esculpir: a habilidade Spirit Creation15. 

 Era uma arte secreta para um escultor, a qual garantia a corporalidade e uma forma física a 

um espírito existente no mundo! 

 A escultura que Weed tinha esculpido com madeira estava próxima a ele e a poeira do chão 

ergueu-se e se tornou exatamente da mesma forma. 

 O amontoado de poeira respeitosamente abriu os seus lábios: 

 “Escultor, visto que você criou o meu corpo, por favor, escolha o meu nome”. 

 Weed respondeu depois de uma breve ponderação: 

 “Vamos com Dirtman16”. 

 “Tudo bem”. 

 Não importa como você olhasse para ele, o espírito parecia ser filiado à terra, por isso o 

nome que tinha vindo à mente de Weed foi o Earth-man (NT= Nota barafael: ‘Homem-Terra’). No 

entanto, se ele escolhesse esse, então seria muito fácil de ver através de suas intenções, por isso 

ele usou a cabeça e escolheu Dirtman. 

 ‘Como esperado, não há ninguém que pode superar meu senso de nomeação’. 

 Weed perguntou: 

 “Você gosta do seu corpo?” 

 “Eu acho que será desconfortável para me mover, mas é do meu gosto”. 

 Já que isso poderia ser um novo tipo de escultura, apenas para ter certeza, Weed tentou 

identifica-la. 

 “Identificar”. 

 

Espírito da Terra 'Dirtman' 

Ele nasceu devido ao talento do escultor. 

Ele tem uma personalidade gentil e confiável. No entanto, em razão dele ter um corpo mal 
correspondido, ele apenas pode exibir 35% de suas habilidades.  

Ele é capaz de avançar para um espírito intermediário.  

Através da habilidade Spirit Summoning17, o espírito pode demonstrar as suas habilidades 
diferentes e supremas. 

Especialidades: 

Terremoto. 

Cavar. 

Enterrar. 

Encontrar galerias subterrâneas. 

                                                           
12 NT = Nota Antonio: Lâmina de Esculpir. 
13 NT = Nota Antonio: Outogar Vida à Escultura. 
14 NT = Nota Antonio: Transformação Escultural. 
15 NT = Nota Antonio: Criação de Espíritos. 
16 NT = Nota Antonio: Homem Poeira/Sujeira; Nota barafael: kkkkkk. 
17 NT = Nota Antonio: Invocação de espírito. 



Acelerar o crescimento de colheitas. 

Em razão desta ser a primeira tentativa, as características 
do espírito não puderam ser trazidas à vida e não foram 

feitas com uma habilidade adequada. 

 

 “Você escultor imundo! Como você ousa fazer outro bastardo antes de mim? Eu estou 

ficando com raiva. Eu queimarei tudo. 

 

 Weed viu o seu fracasso refletido na voz irritada e ergueu a sua faca de esculpir. 

 ‘É um espírito. Não precisa nem ser semelhante a um ser humano’. 

 Ele fez um fogo ardente. Ele fez o corpo de fogo com as pernas e braços alongados. 

 

Você criou um novo espírito.  

160 pontos da estatística de arte foram consumidos. 

A habilidade ‘Identificar Escultura’ aumentou. 

A habilidade em artesanato melhorou. 

Fama aumentou por 260. 

Charme aumentou por 60. 

 

 A escultura de Weed pegou fogo. Tudo o que restou da madeira foi detritos e logo tudo 

estava sendo consumido pelo fogo. Em seu lugar estava uma forma idêntica, uma forma em 

chamas. 

 “Eu gosto disto, deste corpo. Eu estou muito satisfeito com ele. Escultor, fale o meu nome!” 

 O espírito do fogo estava se apreciando. 

 “Que tal Fiery Pebble18”. 

 “Então será Fiery Pebble! É um nome que eu realmente gosto”. 

 “Identificar!” 

 

Fiery Pebble, um espírito do fogo ardente 

Criado por um escultor na nova fronteira de uma habilidade em esculpir, que está sendo 
expandida. 

Tem uma personalidade impaciente e violenta. Embora ele não tenha charme, em razão de ter um 
corpo que lhe convém, ele pode favoravelmente exibir suas habilidades. 

Pode usar-se 62% da sua força. 

Ele é capaz de avançar para um espírito avançado. 

Através da habilidade Spirit Summoning, o espírito pode demonstrar as suas habilidades 
diferentes e supremas. 

Especialidades: Fire Spear19. 

                                                           
18 NT = Nota Antonio: Seixo Ardente; Nota barafael: seixo é todo fragmento de rocha ou mineral de tamanho 
variável, menor que um bloco e maior do que um grânulo. 
19 NT = Nota Antonio: Lança de Fogo. 



Fireproof20. 

Incinerate21.  

 

 “Convocar Dirtman, Convocar Fiery Pebble!” 

 Quando os olhos de Weed brilharam, a sua mana fluiu como uma correnteza se movendo. 

A terra estremeceu e subiu. Um selvagem fogo ardente apareceu e, em seguida, Dirtman e Fiery 

Pebble foram convocados em centenas22.  

 Espíritos elementais intermediários e avançados. Esta era a demonstração do poder da 

habilidade avançada em esculpir! 

 Embora ele não tivesse convocado todos os espíritos elementais comuns, os quais ele era 

capaz, ele não ficou desapontado com mais de cinco ou seis espíritos elementais. Se o número de 

espíritos elementais aumentasse, seria difícil controla-los. 

 “Ah, ser capaz de sair para o mundo! Você está dizendo que este sonho é realmente 

verdade?” 

 “Olhe aqui. Estes são os nossos corpos. Eles têm solidez e nós podemos movê-los como 

quisermos”. 

 Para os espíritos elementais que tinham sido criados há pouco tempo, isso por si só era um 

milagre. Quando eles viram os seus corpos, eles exclamaram maravilhados e rolaram seus pés 

sobre o chão. 

 Toda vez que os Dirtman faziam isso, a terra tremia um pouco e, no caso dos Fiery Pebbles, 

as chamas queimavam cada vez mais intensamente. 

 Embora eles estivessem alegremente apreensivos com a criação milagrosa, eles logo 

notaram Weed. Eles instintivamente sabiam que ele era o proprietário que os havia criado e 

continham uma profunda intimidade com ele. 

 O carisma e a liderança de Weed foram o gatilho, bem como o Lion Roar23!  

 “Ahem! Eu sou o proprietário que criou todos vocês. Já que eu lhes dei a vida, cumpram o 

seu dever para comigo”. 

 Os originais Dirtman e Fiery Pebble, que foram feitos primeiro, tinham egos especiais. Eles 

eram os representantes de seus companheiros espíritos. 

 Todavia, os outros espíritos comuns se curvaram e declamaram: 

 “Nós vamos seguir o nosso mestre e extrair o poder da terra”. 

 “Nós vamos demolir tudo o que emita uma ameaça contra você”. 

 O testemunho da lealdade dos espíritos agora alinhados em sua frente! 

 Como se ele fosse um líder de um culto, Weed levantou os dois braços. 

 “Acreditem em mim e me sigam!” 

 “Sim, mestre!” 

 “Acreditem! Acreditem em mim e as bênçãos aparecerão em seus caminhos”. 

 “Quem sou eu?” 

 “O todo poderoso, o mestre que nos criou”. 

 “Você é o escultor que trabalha até o fim, um escultor heroico que transforma o impossível 

em possível”. 

                                                           
20 NT = Nota Antonio: A prova de fogo/Imune ao fogo. 
21 NT = Nota Antonio: Incinerar. 
22 NT = Nota Antonio: Weed-nim você realmente é um Deus... 
23 NT = Nota Antonio: Rudigo do Leão. 



 Como se eles estivessem em uma competição, os Dirtman e os Fiery Pebbles bajulavam 

ele. Talvez porque Weed os havia criado, eles aprenderam as coisas ruins em primeiro lugar24.  

 “E em relação a minha inteligência?” 

 “O mais inteligente em todo o continente”. 

 “Você é um gênio”. 

 “Quando eu tinha um ano de idade, eu engatinhei 100 metros em 0,1 segundos. Aos dois 

anos de idade, eu usei as minhas asas para voar ao redor no ar25”. 

 “Ohhhhhhhhhhhhh!” 

 De trás do manto de Weed, as Wings of Light abriram amplamente. 

 Brilhante. Tal brilho esplêndido usado para o propósito de mentir, ela era a vida de uma 

Moonlight Sculpture26, para a qual foi concedida a vida! 

 Vendo a lealdade absoluta dos espíritos, o coração de Weed ficou aquecido. 

 “Meu rosto é o mais bonito do mundo. Não há ser humano que tenha uma aparência melhor 

do que eu no mundo! Quando as meninas olham o meu rosto sorridente, elas não podem evitar de 

cair de amores por mim”.  

 “.....” 

 “.....” 

 As expressões dos Dirtman mudaram como se eles tivessem mordido um caqui amargo. 

 Parecia que os Dirtman tinham mordido uma laranja azeda. 

 “I-Isso é um pouco...” 

 Weed reflexivamente olhou para os Fiery Pebbles. Eles estavam queimando algumas 

gramas perfeitamente saudáveis, totalmente indiferentes à situação. 

 “Nós deixamos ele ter o seu momento e ouvimos ele, mas ele realmente não sabe quando 

parar”. 

 “Sim. Será que nós realmente temos que beijar a sua bunda e sofrer para obter um corpo?” 

 “Eu não acho que teria sido tão ruim existir apenas como um espírito...” 

 Os Fiery Pebbles silenciosamente murmuraram entre si. 

 Weed em voz alta limpou a sua garganta. 

 “AHEM! Este é um incidente lamentável. Para os espíritos elementais que eu fiz com tanta 

dificuldade não estarem satisfeitos com este mundo... eu deveria apenas usar a minha habilidade 

Sculpture Destruction27 e apenas esmagar tudo, fazendo com que isso nunca tivesse acontecido?” 

 Os Dirtman e Fiery Pebbles sentiram a ameaça sobre as suas vidas e rapidamente 

levantaram os seus braços. 

 “Hooray para o mestre Weed!” 

 “Vida longa ao mestre!” 

 As felicidades deles tiveram uma curta duração e, enquanto os seus braços estavam 

levantados, os corpos dos Dirtman e dos Fiery Pebbles ficaram turvos e começaram a desaparecer. 

A mana de Weed tinha sido usada completamente e ele não poderia sustenta-los por mais tempo. 

 “Por favor, nos chame a qualquer hora, Mestre!” 

 “Por favor, não se esqueça de mim”. 

 À medida que os Dirtman e os Fiery Pebbles desapareciam, os sons de suas exclamações 

deixaram um leve eco no ar. 

                                                           
24 NT = Nota Antonio: Será? Kkkkk. 
25 NT = Nota barafael: kkkkkkk, Weed está iludindo os espíritos kkkkk. 
26 NT = Nota Antonio: Escultura do Luar. 
27 NT = Nota Antonio: Destruição de Escultura. 



 Depois de todos os Dirtman e Fiery Pebbles terem sido recolhidos, Weed meditou 

brevemente e restaurou a sua mana. 

 A habilidade escultural Spirit Creation. 

 As memórias do esforço que ele tinha investido em descobrir este segredo sobre esculpir 

passou por sua mente. Os tempos passados quando ele tinha sido amaldiçoado por esculpir! 

 Com a sua mana completamente cheia, Weed levantou de seu lugar novamente. 

 “Convocar Dirtman. Convocar Fiery Pebble!" 

 Enquanto a terra e o fogo subiam, Dirtman e Fiery Pebble foram convocados novamente! 

 Weed ergueu as duas mãos em direção aos céus. 

 “Hurra, mestre Weed!” 

 “Hurra!” 

 O exaustivo trabalho de lavagem cerebral prosseguiu durante todo o dia. 

 A lavagem cerebral que os obrigou a nutrir respeito apenas em direção a ele! 

 “Quem sou eu?” 

 “O criador imortal absoluto que teve pena de nossos egos insignificantes e fez os nossos 

corpos”. 

 “O que são as minhas palavras?” 

 “Elas são comandos absolutos que nós devemos obedecer mesmo que nós sejamos extintos 

nesta terra”. 

 “Não haverá nenhuma honra maior para este corpo insignificante do que deixar de existir 

enquanto estiver executando o seu comando”. 

 No dia seguinte, o lugar onde os Dirtman foram ambiciosamente mobilizados foi na mina de 

rubi de Weed28. 

 “Minerem eles cuidadosamente. Não deixe nem sequer um aranhão neles!” 

 Se um criador de espíritos tratasse os espíritos como seus amigos, eles iriam respeitá-lo... 

 Normalmente, a pessoa teria aventuras no Continente de Versalhes ao ser amigável com os 

espíritos bonitos e adoráveis. No entanto, isso era algo que não se aplicava a Weed. 

 Como operários diaristas, os espíritos estavam sendo convocados para minerar rubis. 
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28 NT = Nota barafael: kkkkk pqp quem precisa contratar anões para minerar se há espíritos de graça e que 
não precisam comer ou dormir? 
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