
Volume 15 

Capítulo 7 - A Curiosidade de Smith 

 

 Weed voltou para o castelo Nekan com um rosto abatido. 

 A caçada sem descansos dentro da Masmorra do Kramador! 

 Ele ainda podia ganhar uma quantidade considerável de níveis e itens, mas com a sua 

exaustão, ele ficou sujeito a uma maldição de excesso de trabalho e caiu em uma situação crítica. 

A sua vitalidade e estatísticas não estavam nem sequer a um terço do que eram originalmente. 

 Weed entrou em uma taverna depois de comprar um saco de amendoim, uma cebola e um 

alho. 

 “Me dê uma cerveja preta!” 

 Ele pediu a cerveja e tomou um gole. 

 

Uma pequena quantidade de vitalidade foi restaurada. 

Você está em uma condição grave de excesso de trabalho. 

 

 Ele sentiu que poderia viver agora. 

 ‘Não é apenas a caçada. O festival também foi cansativo’. 

 O primeiro festival de sua jovem vida universitária e, ainda assim, tinha sido chato para ele! 

 ‘Eu não posso relaxar como os outros quando é a hora de fazer dinheiro. Se eu fosse comer 

tudo o que queria comer, jogar tudo o que eu queria jogar e fazer o que quer eu quisesse fazer 

assim como as outras pessoas, então quando eu serei capaz de fazer dinheiro?’ 

 Hoje em dia, até mesmo as pequenas crianças sabiam sobre a separação que existia entre 

os ricos e os pobres. 

 Na perspectiva de Weed, uma criança, que vai ao jardim de infância em carros importados 

de seus pais, está cheia de confiança e dignidade. Entretanto, uma criança que vai à escola de 

ônibus é, de certa forma, intimidada. 

 “Você…” 

 “Huh?” 

 “Você usa uma caneta esferográfica Monami para escrever”. (NT= Nota Antonio: Monami é 

o nome de uma empresa coreana. Ela é um pouco mais caro de se usar; Nota barafael: 

http://www.amazon.com/Monami-Releases-Ballpoint-Dozen-Black/dp/B00NRRDDZ2) 

 “Minha mãe entrou em férias… no próximo mês eu irei substitui-la com uma caneta feita no 

Japão”. 

 Esta era uma conversa entre crianças do jardim de infância a partir do sonho de Weed. 

 Na verdade, ter dinheiro ou não fazia a diferença até mesmo em coisas pequenas. 

 Ao comer a comida em suas bandejas de almoço, uma criança de uma boa família 

mergulhará a sua salsicha no ketchup e comerá ela primeiro, mas as crianças de famílias pobres 

comeriam seus brotos de feijão ou os vegetais primeiro. 

 Era a obsessão de que a salsicha precisava ser guardada para o final. (NT = Nota barafael: 

kkkkk meu Deus, será que eu tenho mentalidade de pobre? Sempre deixo as melhores coisas do 

prato para o final também) 

 Lee Hyun reconheceu o seu complexo de inferioridade. 

 ‘As crianças que cresceram bebendo leite branco nunca podem ser iguais àquelas que 

cresceram bebendo leite de morango’. 

http://www.amazon.com/Monami-Releases-Ballpoint-Dozen-Black/dp/B00NRRDDZ2


 A sua sincera teoria sobre o leite de morango golpeou o seu coração! 

 Enquanto ele bebia a sua cerveja, Weed recordou as coisas que aconteceram no festival. 

 O concerto ao vivo de Jeong Hyo Lynn (NT = Nota barafael: Hwaryeong) que durou até o 

amanhecer. O concerto continuou conforme pedidos de ‘bis’ continuaram a ser clamados e, já que 

ela estava segurando a mão de Lee Hyun, ele teve que ficar com ela. 

 ‘E isso não foi tudo, foi?’ 

 Se tivesse acabado ali, a sua vitalidade não estaria tão esgotada assim. 

 

*** 

 

 No último dia do festival, os veteranos falaram para Seoyoon: 

 “Seoyoon, você tem que apreciar o festival também. Você apenas trabalhará aqui?” 

 90% dos clientes do bar vieram para ver ela, mas os seus veteranos deram a ela a liberdade. 

 “Pelo menos saia e dê uma olhada ao redor. Todos devem participar juntos no festival. 

Talvez haja alguém com quem você gostaria de sair e se divertir?” 

 Em resposta à benevolência dos seus veteranos, Seoyoon reflexivamente olhou para Lee 

Hyun. 

 Lee Hyun imediatamente abriu um grande sorriso para ela. 

 “Tudo bem. Não se preocupe com o bar e vá aproveitar o festival”. 

 O bar era um sucesso e já que os pedidos iam bem, parecia que quase não havia 

ingredientes restando. Se eles fechassem mais cedo, às 8 da noite, ele poderia ir para casa e entrar 

em Royal Road. 

 Lee Hyun era o único que recusaria até mesmo um encontro com Seoyoon se ele tivesse 

que ceder 2 horas de jogo em Royal Road. 

 “Lee Hyun”. 

 As forças de reserva que voltaram do exército não perderam o assunto delicado. (NT= Nota: 

Na Coréia, todos os homens capazes são obrigados a treinar no exército durante dois anos; eles 

voltam como forças de reserva) 

 “Sim. Sunbae”. (NT = Nota barafael: sunbae é um termo usado para se dirigir a colegas mais 

velhos ou a mentores/veteranos) 

 “Embora nós não possamos acreditar, parece que Seoyoon quer você. Vá e guie ela através 

do festival”. 

 Já que ele não podia recusar seus veteranos, que faziam parte da reserva do exército 

coreano, Lee Hyun foi forçado a assumir o papel de guia do festival. 

 “Argh, eu invejo ele”. 

 “Ah, eu posso guiar você bem também…” 

 No meio da inveja dos veteranos e dos clientes, Lee Hyun e Seoyoon deixaram o bar juntos. 

 Ela mudou de vestido de noiva para uma roupa casual, mas a sua beleza ainda era suficiente 

para fazer os olhos dos homens, que vieram verificar o festival, saltarem. Os homens que passavam 

por eles olhavam para trás novamente com expressões de descrença e não se mexiam. 

 “Nós devemos ir?” 

 Lee Hyun subitamente agarrou as mãos de Seoyoon. 

 Jeong Hyo Lynn tinha gostado de segurar as mãos ao ponto de não o deixar ir, então ele 

segurou a mão de Seoyoon primeiramente achando que ela provavelmente não ligaria. Não era 

uma coragem viril, mas sim porque a multidão do festival era grande, de modo que a principal razão 

foi porque parecia que eles iriam se separar se não segurassem as mãos. 

 “.....” 



 Suave e macia, as mãos dela estavam surpreendentemente quentes. Ele sentiu o corpo de 

Seoyoon ficar rígido depois que ele agarrou a mão dela, mas logo ela relaxou. 

 “Existe algo que você queira fazer?” 

 Quando Lee Hyun perguntou, Seoyoon não pôde responder. 

 Embora a sua voz ficasse presa sempre que ela fosse falar, também era porque ela nunca 

tinha olhado ao redor, em um festival universitário, anteriormente. 

 “Então eu irei lhe guiar”. 

 Lee Hyun foi jogar o jogo ‘bater na toupeira’ com Seoyoon porque o preço não era tão caro 

e a reação tinha sido consideravelmente boa quando ele o jogou com Jeong Hyo Lynn. 

 Os estudantes da tenda de jogos ‘bater na toupeira’, que tinham visto Lee Hyn anteriormente, 

ficaram ressentidos. 

 “Argh…” 

 “É o mesmo cara de ontem”. 

 “Sunbae! É aquele o cara que veio com a Senhorita Jeong Hyo Lynn ontem… e hoje ele está 

com a Senhorita Seoyoon”. 

 As pessoas da tenda de jogos não podiam esconder os seus ciúmes severos. 

 Como se não fosse o suficiente ele estar com Jeong Hyo Lynn ontem, hoje ele havia trazido 

Seoyoon. 

 Além disso, o comportamento de Lee Hyun era incomparável e extremamente desprezível. 

 ‘Ontem, quando Jeong Hyo Lynn estava segurando em seu braço, ele agiu como se fosse 

tímido... mas hoje ele está entusiasticamente segurando a mão da Senhorita Seoyoon’. 

 ‘Bastardo pretensioso’. 

 ‘Ele é o jogador entre todos os jogadores’. 

 As toupeiras subiram em raiva. 

 “Você tem que agarrar esta marreta de plástico e bater nelas”. 

 Sob o conselho de Lee Hyun, Seoyoon elevou a marreta de plástico. 

 Pyok pyok pyok pyok pyok pyok! (NT = Nota Antonio: som do impacto da marreta) 

 Foi extremamente diferente de quando ele jogou com a desajeitada Jeong Hyo Lynn. Mesmo 

enquanto ela estava segurando a mão de Lee Hyun, Seoyoon não perdeu uma única toupeira com 

seus golpes rápidos. 

 Comparado com a personalidade simplória dela, a sua capacidade atlética não era normal. 

 Cada vez que as toupeiras eram atingidas pela marreta, elas simultaneamente sentiam uma 

amarga tristeza. 

 ‘Não seria tão injusto se ele fosse um cara com um rosto bonito ou se ele tivesse muito 

dinheiro’. 

 ‘Que tipo de charme um cara tão comum tem…’ 

 Eles também foram atirar nas pelúcias e, graças a experiência de ontem, ele foi capaz de 

facilmente derrubar uma pequena pelúcia de cenoura e outra de kiwi. 

 “Presente”. 

 Lee Hyun deu a Seoyoon a pelúcia de cenoura como um presente. 

 “Eu tenho que dar a outra pelúcia como um presente para minha irmã mais nova, então você 

só pode ter uma”. (NT = Nota barafael: kkkk chega até a ser engraçado como ele trata ela como 

uma criança) 

 “.....” 

 Seoyoon agarrou a pelúcia de cenoura firmemente em sua mão. 

 Já que era o último dia do festival, Lee Hyun levou Seoyoon para passear até tarde da noite. 



 Eles eram uma visão que fazia um monte de pessoas olhar para eles com olhares de 

admiração enquanto eles iam em torno de vários eventos. 

 Seoyoon não deu um sorriso brilhante, mas ela estava corando na tonalidade de um 

vermelho brilhante. Ao passar em um local lotado, ela ia onde Lee Hyun a guiava e ainda agarrava 

a mão dele com força. 

 “Você gostaria de dançar?” 

 As luzes estavam iluminando o gramado onde o palco principal estava. Uma balada estava 

tocando e os casais estavam dançando, então Lee Hyun também perguntou a Seoyoon se ela 

queria dançar. 

 Seoyoon assentiu levemente, com o rosto ainda mais corado em vermelho. (NT= Nota 

Antonio: Ainda sou #TeamHwaryeong…) 

 Lee Hyun segurou a mão dela e a trouxe para mais perto. Seus corpos se moveram 

naturalmente no ritmo da música. 

 A música não era extremamente difícil de se dançar, mas eles eram ambos desajeitados. 

Eles não podiam determinar quem estava liderando, de modo que ambos pisaram nos pés um do 

outro diversas vezes. 

 “.....” 

 Lee Hyun ficou muito desconfortável porque ele não sabia quando Seoyoon iria explodir. (NT 

= Nota barafael: kkkkkk) 

 

*** 

 

 “Este amaldiçoado festival finalmente acabou. Parece que eu serei capaz de voltar a minha 

rotina habitual agora”. 

 Depois de beber a sua cerveja, ele se esticou e bocejou. 

 Esta era uma pausa revigorante para quando se estivesse em estado de excesso de 

trabalho. Enquanto ainda estava no corpo de um anão, beber cerveja e descansar tinha um grande 

efeito. 

 ‘Quando o meu corpo voltar ao normal, eu acho que será o momento certo para libertar a 

Sculpture Transformation’. (NT = Nota Antonio: Transformação Escultural) 

 

*** 

 

 Cada raça tinha as suas vantagens e desvantagens. Os anões tinham vantagens em termos 

de vitalidade e resistência, mas por causa de suas pernas curtas, eles tinham uma desvantagem 

considerável no combate real. Se eles não pudessem se adaptar rapidamente, isso por si só tornaria 

a luta mais difícil. 

 Os bárbaros tinham a melhor capacidade física. Sua altura e ampla força muscular tornavam 

seus corpos ideais para se tornarem um guerreiro. No entanto, eles não poderiam usar mana e 

tinham a desvantagem de serem facilmente seduzidos por encantos. 

 Os humanos poderiam ser ditos que estavam bem no meio. Eles eram bons em usar poderes 

ou magia divina e supriam os seus pontos fracos enquanto caçavam em grupo. Raças especiais, 

como os orcs, elfos, fadas, ou hobgoblins também eram o centro das atenções, mas a raça mais 

selecionada era a humana. 

 Eles também ocupavam os maiores reinos e exerciam a maior influência no Continente 

Central. 

 “Eles disseram que o exército dos espíritos demoníacos, liderados por Deimond, está 

atualmente envolvido em uma batalha de vai e vem com as forças aliadas em Odin”. 



 “O Forte Odin está mostrando o seu poder, certo?” 

 “Provavelmente! O forte é conhecido por ser impenetrável. Provavelmente será difícil romper 

através das linhas de defesa do Forte Odin, mesmo se eles forem espíritos demoníacos gigantes”. 

 Enquanto o Continente de Versalhes caía no caos, as forças aliadas reunidas no Forte Odin 

bloqueavam Deimond e seus espíritos demoníacos. 

 Mais de 100.000 forças aliadas haviam se reunido em um só lugar e outras 100.000 tropas 

de reforço estavam concentradas em atacá-los por trás. 

 Apenas o fato de que cerca de 10.000 ataques mágicos foram lançados a partir do Forte 

Odin toda vez que os espíritos demoníacos faziam uma incursão, era, por si só, magnífico! 

 “Heróis, venham para o Forte Odin!” 

 “Nós acolhemos bem os magos que se juntarem à guerra”. 

 A guilda Empire of Prosperity (NT = Nota Antonio: Império da Prosperidade) estava no Forte 

Odin, incluindo os mercenários reunidos. Eles estavam desesperados porque seus territórios seriam 

roubados deles se os espíritos demoníacos fossem capazes de romper através do Forte Odin. 

 Mesmo os usuários sem nome de alto nível se juntaram. Já que uma enorme quantidade de 

mercenários participou, a atenção do Continente de Versalhes estava focada no Forte Odin.  

 As batalhas esmagadoras ocorreram diariamente a partir das muralhas do Forte Odin a um 

ponto onde era difícil fazer uma previsão de vitória. 

 Quando os espíritos demoníacos escalaram as muralhas, a derrota da força aliada estava 

prevista. Entretanto, os espíritos demoníacos foram repelidos apenas pelo milagroso espírito de luta 

dos mercenários, guerreiros e cavaleiros. 

 Houve também um momento em que forças aliadas foram empurradas pelo o Exército 

Ressuscitado, mas logo em seguida um adicional de espíritos demoníacos foi lançado e eles tiveram 

que recuar para dentro do Forte Odin. 

 Batalhas através dos exércitos normais de cada reino, que também estavam furiosos, foram 

despachadas com expedições para recuperar os territórios capturados pelo Exército Ressuscitado. 

 Os Dark Gamers tinham se lançado para dentro do Forte Odin com espadas amarradas às 

suas cinturas, de modo que o comércio de armas, armaduras e bens de combate disparou. 

 Todo o Continente de Versalhes estava estridente com as consequências do que poderia 

quase ser chamada de a primeira guerra em larga escala. 

 

*** 

 

 Weed tirou a estátua de Death Hand (NT = Nota barafael: Mão da Morte) de seu peito. Esta 

foi a recompensa que ele ganhou ao derrota-lo em Kurueso. Um item que ele suspeitava que estava 

relacionado com outra missão em cadeia. 

 “Essa provavelmente não é uma missão relacionada ao Exército Ressuscitado, certo?” 

 A dificuldade de ganhar a disputa contra Death Hand tinha sido consideravelmente alta. Ele 

não estaria confiante de sua vitória se ele fizesse uma escultura normal de madeira ou de pedra ao 

invés de uma escultura de luz. 

 “É uma escultura de um ser maligno segurando uma foice…” 

 A aparência da escultura trazia uma considerável suspeita. 

 O Exército Ressuscitado tinha aparecido pela primeira vez em um lugar não muito distante 

de Morata. Quando os aventureiros descobriam o local original da Igreja da Ressurreição, a forma 

do seu símbolo foi revelada. Tal símbolo parecia exatamente o mesmo da escultura que Weed 

estava segurando. 

 Seria ruim para Weed se a escultura tivesse qualquer conexão com o Exército Ressuscitado! 



 Ele nunca pensou que poderia ser uma missão para lutar contra o exército ressuscitado que 

estava lutando contra 100.000 tropas das forças aliadas. 

 “Certamente não seria uma missão tão ridícula…” 

 A expressão de Weed tornou-se séria. 

 Na realidade, Weed não seria capaz de completar uma missão difícil e ridícula sem nenhum 

sacrifício. 

 Apesar da seriedade na expressão do rosto abatido do anão, ela tornou ainda pior a sua 

desgraça.  

 Um empregado aproximou-se dele. 

 “Cliente”. 

 “Sim?” 

 “O senhor comerciante ali lhe enviou um jarro de cerveja para beber”. 

 “.....” 

 A sua atitude infeliz foi tão longe a ponto de induzir a simpatia! (NT= Nota Antonio: e o oscar 

vai para…) 

 Esse era Weed, que tinha virtude, poder e carisma mais do que qualquer outro herói possuía. 

 Após acenar com a mão para expressar os seus agradecimentos, Weed bebeu a cerveja. 

 

Seu corpo está se tornando apático. 

Tirar um cochilo aumentará a velocidade de recuperação da sua fadiga. 

 

 Devido ao excesso de trabalho, o seu corpo maltratado estava precisando de um descanso. 

 Weed se decidiu depois de uma avaliação cuidadosa. 

 ‘Mesmo que seja uma missão difícil, se eu a evitar completamente eu não serei capaz de 

avançar. Essencialmente, é porque eu tenho conseguido sucesso em missões anteriores dadas 

pelo Igreja de Freya que eu estou onde estou agora’. 

 A sua batalha contra o Death Knight Van Hawk, contra o Lorde Vampiro Tori, a guerra contra 

Lich Shire e a Legião dos Mortos-Vivos e, até mesmo se tornar o Lorde de Morata, tudo estava 

relacionado às missões que ele tinha realizado. 

 Se ele não tivesse sido capaz de achar o Cálice de Helain na Cidade do Céu, Lavias, ele 

poderia ter se tornado em um Dark Gamer que só saberia como caçar. 

 Mesmo antes disso, se ele não tivesse recebido a missão do sábio Rodriguez, ele teria se 

tornado um guerreiro ou um cavaleiro e progredido normalmente. 

 Ferro se torna mais forte quando você o tempera. 

 Quer fosse a sua fama que tinha sido aumentada mais rápido do que a dos outros por ele 

ter se tornado um escultor ou quer fossem as dificuldades que ele enfrentou enquanto encarava as 

técnicas de esculpir, todas elas eram preciosas ocorrências relacionadas. 

 Ele não queria evitar nenhuma missão. 

 ‘Mesmo que seja realmente difícil, eu não saberia antes de tentar. Nada resultará se eu 

apenas a evitar’. 

 Weed invocou a sua habilidade com uma forte determinação. 

 “Identificar!” 

 Ding! 

 



Sua habilidade falhou. 

Você falhou em identificar o item devido a sua falta de concentração. 

 

 “.....” 

 Ele estava completamente desapontado. 

 Seu nível de exaustão ao álcool tinha feito o uso da habilidade falhar. 

 “Identificar!” 

 Ding! 

 

Sua habilidade falhou. 

 

 “Identificar!” 

 Ding! 

 

Sua habilidade falhou. 

 

 “Identificar!” 

 Ding! 

 

Uma caixa de brinquedo feita de madeira. 

A aparência do brinquedo foi manchada devido a sujeira. 

Ele é do tamanho apropriado para uma criança brincar. 

Valor Artístico: Muito vergonhoso para mencionar. 

Opções Especiais: Você pode fazer crianças pararem de chorar. 

 

Uma criança de aproximadamente sete anos de idade com um pirulito em sua boca 

deixou um brinquedo escondido debaixo da cerca. 

 “Hyung (NT = Nota barafael: Hyeong ou Hyung é uma maneira amigável de se dirigir a 

um homem mais velho) absolutamente não pode descobrir sobre isso, pois o hyung 

roubará o meu brinquedo novamente. Hyung é mesquinho, ele sempre pega o meu 

brinquedo e o quebra. Ele realmente é um mal hyung”. 

O jovem garoto escondeu o seu brinquedo enquanto proferia comentários ruins em 

relação ao seu irmão mais velho. 

Era uma cena comovente de comunicação entre o vínculo familiar. 

A caixa de madeira estava escondida entre espinhos debaixo da cerca, de modo que ela 

não se destacaria. 



Então, Death Hand viu o brinquedo enquanto ele estava passando por perto, o pegou e 

disse:  

“Isto é… um caixa de madeira que vale a pena usar” (NT = Nota barafael: A escultura 

que Death Hand havia dado para Weed como recompensa não foi o cavaleiro com a 

foice na mão?). 

 

O Brinquedo Perdido. 

Um brinquedo de um menino chamado Brave, que vive na Aldeia Hagen, no Reino de Sur, o qual é 
utilizado para jogar. 

Se você devolver o brinquedo para Brave, ele lhe dará um de seus preciosos doces. 

Dificuldade: F 

Recompensa: Um doce do Brave. 

Limitações da Missão: 
Se você brincar com o brinquedo ao invés de devolve-lo e for 
apanhado pelas pequenas crianças, você construirá grande 
notoriedade e receberá o título de o ‘Ladrão de Brinquedo’. 

 

 “GACK!” 

 Ele estava tão chocado que ele ficou completamente sóbrio de seu transe alcoólico. 

 Uma escultura que ele tinha identificado com uma firme determinação resultou em nada 

além de uma missão de classificação ‘F’. 

 “De todos os lugares, eu tenho que ir por todo o caminho para o Reino de Sur… que dor”. 

 Era irritante ter que encontrar o lugar apenas para concluir uma missão menor. 

 “Um doce…” 

 Weed soltou um suspiro. 

 Embora ele normalmente evitasse missões normais e irritantes, já que ele ouviu rumores 

ruins sobre elas, ele nunca esperou que uma missão rara a partir do Reino de Kurueso fosse de 

classificação ‘F’. 

 “Mas, uma vez que eu serei capaz de chegar lá rapidamente se eu voar… é um pouco 

melhor”. 

 Voar só seria possível se ele estivesse recuperado da exaustão. Se ele cair em razão do 

corte em seu fluxo de mana, enquanto ele estivesse voando no ar devido ao excesso de trabalho, 

então isso o levaria à morte. 

 Weed decidiu descansar enquanto bebia cerveja. 

 “O custo da cerveja já chegou a esse tanto… ack.” 

 Ele bebeu a sua cerveja enquanto esmagava amendoins e descascava cebolas e alhos. 

 Não importa o que ele fizesse, não havia tempo para qualquer luxo ou prazer. Mesmo 

quando ele bebia cerveja em uma taverna, ele pretendia recuperar as suas despesas. 

 

*** 

 

 Aldeia Hagen, uma aldeia famosa por seus ingredientes culinários! 



 Os principais produtos da cidade eram cana de açúcar, farinha, nozes, uvas, milho e 

similares. A qualidade dos produtos chamava atenção dos chefes de cozinha. Agora, bolos caseiros, 

biscoitos e vinho suave vendiam bem. 

 Era uma cidade onde casais procuravam intencionalmente aproveitar a atmosfera romântica. 

 “Oppa, coma bastante!” 

 “Querida, querida você tem que comer bastante também. Eu deveria alimenta-la?” 

 Casais estavam espalhados como baratas! 

 Weed ignorou eles e andou com os ombros nivelados, como uma pessoa que tinha uma 

amante, como um homem que viria comprar um bolo para a sua namorada. 

 “Por favor dê uma olhada rápida nos bolos antes de ir!” 

 Ele não se esqueceu de olhar para as mercadorias que os vendedores ambulantes estavam 

vendendo também. 

 Enquanto perambulava ao redor, ele falou com algumas senhoras que ele encontrou. 

 “Por acaso você sabe sobre uma criança chamada Brave?” 

 As senhoras podiam não saber algo como o nome de crianças. Entretanto, ele tinha uma 

sensação de que elas, que tinham filhos em idade similar, teriam uma chance alta de conhecer o 

nome das crianças. 

 “Brave? Jeez, ele entrou em algum tipo de problema novamente?” 

 “O que?” 

 “Ele é um grosseiro, malcriado e o mais travesso da cidade. Ele não presta atenção ao que 

os adultos dizem. Meu filho não deveria brincar com aquela criança, mas....” 

 “Onde eu posso encontrar Brave? Eu tenho um brinquedo para devolver para aquela 

criança”. 

 “Ainda está no início da noite, então será difícil você encontrar ele mesmo se você visitar a 

casa dele… você será capaz de vê-lo se e quando você for para a rua de trás ou ao parque”. 

 Ela era uma cidade pequena, mas encontrar Brave não era uma tarefa fácil. Embora ele 

tenha verificado e procurado por todos os lugares que as senhoras haviam sugerido, ele ainda não 

foi capaz de encontrar o paradeiro de Brave. 

 Eventualmente ele encontrou Brave em um armazém atrás de uma padaria. O malandro 

estava no meio de um roubo de pão, pegando-os e comendo enquanto se lambuzava em toneladas 

de creme e migalhas de pão ao redor de sua boca. 

 ‘Achei ele’. 

 Weed disse alegremente: 

 “Criança, esta escultura é um brinquedo que você perdeu, certo?” 

 “Huh? É um anão. Um anão está falando”. 

 “Veja, eu achei o brinquedo que você perdeu”. 

 “Seu bigode é realmente engraçado. Suas pernas são mais curtas do que a minha?” 

 “Esta é a sua escultura, certo?” 

 Brave pegou a escultura que Weed tinha estendido a ele. 

 Ding! 

 

 

O Brinquedo Perdido. 

A missão “O Brinquedo Perdido” foi concluída. 

Você achou e devolveu o brinquedo para Brave, um garoto na Aldeia Hagen. 



Recompensa da Missão: 
Se Brave estiver de bom humor, você será capaz de receber um 

doce. 

 

 Aquela missão irritante estava concluída. 

 Weed esperou pacientemente para receber o doce. 

 ‘Essa era uma missão que não precisava de qualquer custo de trabalho, mas eu posso 

conseguir cerca de 3 moedas de cobre se eu vender o doce para a loja’. 

 Ao invés de um doce, Brave devolveu a escultura: 

 “Sim, é meu brinquedo. Embora eu tenha pensado que meu hyung tinha roubado ele… mas 

eu não preciso mais disso”. 

 “.....” 

 “Eu não sou mais uma criança. Eu estou com 8 anos de idade. Você sabe, eu já passei da 

idade de brincar com brinquedos e coisas do tipo. O senhor pode brincar com ele”. 

 Griiind! 

 O som de Weed rangendo seus dentes podia ser ouvido, mas ele foi paciente e manteve-se 

calmo. 

 Os lucros eram maiores quando você mantinha a possibilidade de amizade com os 

moradores do Continente de Versalhes. As noções básicas da mentalidade de prestação de serviço 

eram a simpatia, a assistência e a dedicação. 

 Resistir mesmo se você estiver com raiva e, se houver algo injusto, você não deve nunca 

trazer à tona. Você podia chamar isso de uma regra cruel e rígida dos Dark Gamers. 

 “Mesmo assim, você deveria pegar este brinquedo, visto que ele é seu. Pegue-o como uma 

demonstração de minha sinceridade. Eu vim aqui especialmente para encontrar você. Você não 

acha que deve me dar um doce?” 

 “Eu disse que não quero brincar com ele!”  

 Então, subitamente Brave gritou: 

 “Senhor, você quer o meu doce que é ruim? Como você sabia que o meu doce com aroma 

de canela era delicioso…?” 

 “Ahem.” 

 “De qualquer forma, eu não irei te dar o meu doce, então você pode pegar o brinquedo e 

brincar com ele. Ah sim, tente dar ele para o bêbado do Senhor Smith, que queria esse brinquedo”. 

 “Senhor Smith?” 

 “Ele é só um tio velho que não tem nada melhor para fazer. Mas bem, eu acho que ele é 

melhor do que um senhor anão que vai atrás de doces de crianças”. 

 Ding! 

 

O brinquedo que o velho bêbado Smith deseja. 

O brinquedo pelo qual o bêbado Smith da Aldeia Hagen está pedindo. 

Smith que bebe em uma taverna até ficar bêbado e sem vida, queria o brinquedo de Brave. 

Dificuldade: F 

Recompensa: Pode não haver nenhuma. 

Apontamento da Missão: Não há penalidades mesmo se você abandonar a missão. 

 



 Brave sorriu enquanto adicionou: 

 “Ele é um velho tio incompetente que sempre empurra e deixa a sua conta de bebidas sem 

pagar. Ele não tem nenhuma família também. Eu nunca ficarei velho e inútil igual ele. Hehe!” 

 Weed soltou um suspiro. 

 Uma missão em cadeia de classificação ‘F’. 

 Já que a taverna estava próxima, ele foi para ver Smith pelo menos uma vez. 

 “Tudo bem criança. Eu verei você mais tarde então”. 

 “Eu disse que eu não sou uma criança e provavelmente não há mais nenhuma razão para 

ver o senhor. Se você talvez me trouxer a espada de ferro que eu quero, então nós veremos”. 

 Weed silenciosamente colocou a escultura em seu bolso e desapareceu. 

 Brave tinha a intenção de roubar outro pão fresco do armazém. 

 Depois de um curto período de tempo, um orc terrível saltou do lugar de onde Weed tinha 

desaparecido. (NT= Nota Antonio: Karichwi comeu o Weed.) 

 O Orc Karichwi! 

 Uma poderosa existência que reduzia até mesmo os perversos criminosos em cordeiros 

delicados com o seu corpo e rosto! 

 “KYAAAK, É UM ORC!” 

 “Chwiik! Achei você, pequeno humano!” 

 Weed não disse muito. 

 Ele deu um susto em Brave para gravar o respeito pelos adultos dentro da medula de seus 

ossos. 

 

*** 

 

 Quando ele mostrou a escultura para o bêbado Smith na taverna, um brilho voltou aos olhos 

turvos dele. 

 “Onde você conseguiu esta escultura?” 

 “Ela é a escultura que um menino chamado Brave usava para brincar”. 

 “Eu queria ter a escultura da criança… talvez você a tenha roubado dele?” 

 Weed balançou a sua cabeça. 

 Após a sua transformação em Orc Karichwi, ele cancelou a sua Sculpture Transformation e 

retornou a sua forma humana. 

 “Não, eu encontrei o brinquedo perdido com dificuldade e tentei devolver a ele, mas ele disse 

que não queria mais brincar com isso. Brave me disse que um idoso queria este brinquedo, não, 

esta escultura, então eu a trouxe aqui”. 

 “Então foi isso. Você me emprestará a escultura um pouco? Eu quis examina-la quando 

Brave a tinha, mas ele apenas me deixava ver brevemente”. 

 “Aqui, você pode tê-la”. 

 Ding! 

 

 

O brinquedo que o velho bêbado Smith deseja. 

A missão 'O brinquedo que o velho bêbado Smith deseja' foi concluída. 

O bêbado Smith colocou as suas mãos na escultura que ele queria. 

Embora ainda seja meio-dia, você será capaz de obter uma bebida a partir dele. 



Recompensa da Missão: 
Pegue-a diretamente do bêbado Smith. 

Sua fama aumentou em 1. 

 

 Smith examinou a escultura cuidadosamente. 

 “Esta escultura… eu já a vi outrora enquanto eu viajava durante os meus dias de juventude”. 

 “O que?” 

 “Brave lhe disse de onde esta escultura veio?” 

 “Ele não disse?” 

 “Esta é uma história de 20 anos atrás. O tempo de quando eu percorria o continente como 

um mercenário… Ahem! Naquela época eu era um mercenário extremamente proeminente. Você 

pode não acreditar, mas eu até mesmo comandei um esquadrão de mercenários”. 

 É claro que Weed não acreditou nisso. 

 Bêbados eram sempre os mesmos, não havia ninguém que não tinha sido um grande 

comerciante ou um mercenário de primeira classe no passado. A ostentação deles não abrangia 

um ou dois dias, então ele concordou com suas reivindicações e o deixou falar. 

 “Sob o comando de sua Majestade, a Rainha, eu executei o traidor Conde Savoid junto com 

as Forças Reais. Havia uma escultura que parecia exatamente a mesma que esta, dentro do 

armazém do Conde Savoid”. 

 “Entendo”. 

 “É lamentável, mas eu também não sabia que tipo de peça esta escultura era. Não é como 

se eu não tivesse as minhas suspeitas… você acha que pode haver uma história sobre isso se você 

for checar na biblioteca local?” 

 Weed, de alguma forma, tinha uma forte sensação de que a missão não terminaria aqui. 

 “Por que você não examina cuidadosamente na biblioteca para mim? Se você o fizer, eu lhe 

contarei histórias de meus dias como mercenário”. 

 Ding! 

 

A Curiosidade do Velho Smith 

O antigo mercenário, Smith, tem perguntas sobre uma escultura que ele viu em sua juventude. 

Se você reunir informações sobre a escultura e as dar para ele, parece que ele lhe contará histórias, 
as quais ele reuniu como um mercenário. 

Dificuldade: D 

Recompensa: A História de Smith 

Restrição da Missão: Nenhuma 
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