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CAPÍTULO 9 - O Escultor Infernal 

 

 O lugar em que Weed e Smith chegaram após passarem através do portal negro, era uma 

montanha de pedra extremamente negra sem uma única árvore crescendo. 

 Ela definitivamente não era uma montanha de pedra normal. 

 A pedra era de um tom âmbar negro com buracos por toda a superfície e um rio fluía através 

da área. 

 

“Waaaaah”. 

 

 “Nos salve. Nos salve”. 

 

 “Me deixe escapar dessa dor”. 

 

 O rio gritava. Eram lamentações parecidas como as de fantasmas. 

 ‘Este é o Rio das Lamentações?’ 

 Havia um grande número de esculturas sobre a montanha de pedra, tais como seres 

perversos e adversários assassinos. Elas eram esculturas assustadoras o suficiente para até 

mesmo fazerem demônios tremerem! 

 O pescoço de uma mãe abraçando a sua criança foi cortado. A mãe e a filha não eram 

humanas, mas sim orcs. Os Trolls estavam esfaqueando uns aos outros com lanças. Humanos 

estavam travando guerras em massa. Mesmo a cena de uma aldeia sendo saqueada e incendiada 

foi expressada através das esculturas. 

 Seguindo o fluxo do rio, havia grupos de esculturas alinhadas, as quais continuavam sem 

fim. 

 *Ahem* (NT = Nota barafael: limpada de garganta). 

 Foi o suficiente para fazer até mesmo Weed fazer careta. 

 Algumas esculturas retratavam unicamente cenas negativas de qualquer modo. Para uma 

pessoa normal, a cena estava a um nível onde ela não poderia sentir nada além de repulsa. 

 Porém, o escultor Weed gostou e podia entender as cenas, as quais estavam 

provocativamente descrevendo um traficante de escravos. 

 A escultura de um homem que estava ignorando crianças magras e desfrutando de um bife 

sozinho. As crianças, que pareciam ser escravas, estavam comendo pão de cevada, no máximo. 

 “Se você não tem nenhum dinheiro então você morrerá de fome! Eles devem estar tratando 

as crianças bem por lhes dar pão de cevada…” 

 Essa era uma escultura que evocava 100% a simpatia de Weed! 

 Aquelas crianças poderiam ser consideradas sortudas por terem sido escravizadas por um 

comerciante perverso, pois se fosse Weed, ele não daria para elas nem mesmo uma tigela de 

mingau! 

 O desfile de esculturas continuou infinitamente descendo o Rio das Lamentações. O rio fazia 

cada vez mais ruídos e gemidos ásperos à medida que ele fluía correnteza abaixo. 



 

“Waaaaah”. 

 

Me mate. Me mate. 

 

 Quando Weed olhou depois de se aproximar do rio, ele viu que não era água normal. Lá no 

fundo do rio, fantasmas e todo o tipo de monstros e humanos estavam intactos fluindo correnteza 

abaixo. 

 Eles tinham expressões de sofrimento difíceis de se ver até mesmo no horror arrepiante de 

uma casa assombrada. 

 Smith se aproximou e disse: 

 “Talvez isso seja influência das esculturas?” 

 “O que?” 

 “Estou falando a respeito das obras de arte. O básico de uma obra de arte é mexer com as 

emoções. Estas esculturas estão fazendo o rio se lamentar”. 

 Elas foram as palavras pelas quais Weed poderia se referir. 

 Os sentimentos do escultor foram enterrados dentro das esculturas. Todas elas pareciam 

como se fossem esculturas idênticas, mas elas eram realmente muito diferentes. 

 Uma pessoa que continua a acordar a noite definitivamente parecerá abatida, mas não há 

razão para uma garota, que recebe uma confissão a partir alguém que ela realmente ama, parecer 

abatida. 

 Esperanças e aspirações. Sentimentos repletos de afeição! 

 Mesmo que o assunto fosse o mesmo, uma escultura transmitirá um clima totalmente 

diferente dependendo do sentimento de quem a esculpiu. 

 Isso era algo tão natural quanto um poema escrito por um poeta ou por um escritor 

transmitindo atmosferas diferentes dependendo de seus sentimentos. 

 Um trabalho de arte que pode mexer com as emoções. 

 Se a casa de uma pessoa fosse preenchida com desenhos ou esculturas sombrias, é claro 

que eles também se sentiriam depressivos e não ficariam motivados. Se suas casas fossem 

preenchidas com esculturas negativas, você nem mesmo iria querer levantar pela manhã. 

 Isso poderia ser um impulso momentâneo ou simplesmente uma sensação, mas depois de 

vários anos e décadas, elas poderiam definitivamente mudar uma pessoa. 

 “É a topografia”. 

 “Huh?” 

 “Eu devo dizer que tão similar quanto um apartamento, que tem vista para o Rio Han (NT = 

Nota barafael: https://en.wikipedia.org/wiki/Han_River_(Korea) - é o maior Rio da Coréia do Sul e 

uma das áreas mais nobres do país), é mais caro?” 

 “O que você quer dizer?” 

 “Quanto melhor a vista, mais caro o apartamento fica. Bem, é algo parecido com isso”. 

 Weed pensou que ele poderia entender. 

 Se a obra de arte poderia transmitir emoções, seria difícil ver esculturas, as quais foram 

feitas com más intenções, dar ao rio uma boa influência. 

 Esculturas criadas pela topografia! 

 Weed estava experimentando quase tudo o que ele já tinha vivido. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Han_River_(Korea)


 “Tradicionalmente, não há nada tão preciso quanto o preço de um apartamento. Além disso, 

nós devemos descobrir onde é esse lugar”. 

 Foi nesse momento que... 

 Ding! 

 

A Entrada para o Inferno. 

Você entrou no Rio das Lamentações. 

O fim do continente, onde os seres vivos podem respirar. 

Esse é o lugar onde os sacerdotes da Igreja Matallost guiam os mortos para o inferno. 

 

 “Oh meu...” 

 Smith encolheu seus ombros. 

 “Então este é o fim do continente humano. Eu nunca estive aqui mesmo quando estava 

trabalhando como um mercenário… pelo menos me dê uma garrafa de licor. Com isso, as histórias 

pelas quais você pode se vangloriar para os seus amigos, quando forem sair para beber, 

aumentaram. Ha ha!” 

 Smith ficou encantado enquanto ele bebia. 

 Weed soltou um profundo suspiro. 

 Depois de vagar aqui e ali, ele estava agora na entrada do inferno, e com um bêbado, além 

de tudo. 

 ‘Não é de se admirar que os arredores parecem tão estranhos…’ 

 A atmosfera sinistra era levemente semelhante com a de quando ele foi para Todeum. Ele 

não podia sentir quaisquer vestígios de seres humanos e o lugar estava completamente desolado 

e sem vida. 

 Weed tentou tirar uma bússola, mas a agulha apenas continuou rodando sem parar. Ele não 

podia nem mesmo discernir a posição das estrelas no céu. 

 ‘Eu não serei capaz nem mesmo de retornar desta forma…’ 

 Weed caminhou ao longo do Rio das Lamentações junto com Smith. Pelo menos mil 

esculturas estavam agrupadas sistematicamente ao longo rio. 

 Ele não conseguia encontrar uma escultura positiva não importava o quão duramente ele 

procurasse. Quando ele se aproximou de uma escultura de uma bela e adorável dama, depois de 

vê-la, ele foi capaz de confirmar uma cena chocante. Aquela bela dama estava cuspindo! Ela 

também estava apertando um sapo em sua mão. Foi uma cena indescritível, mergulhando-o em um 

choque emocional. 

 Também havia uma cena grotesca de mulheres musculosas jogando futebol. É claro, a bola 

de futebol era a cabeça de um ogro! 

 Weed identificou e checou a informação das esculturas. 

 “Identificar!” 

 Ding! 

 

Escultura dos Ogros Infames. 

A obra de um escultor pouco conhecido.  

Os Ogros são os reis da floresta e das montanhas e com o orgulho que eles têm de manter o seu 
território, eles mostrarão uma atitude selvagem em direção aos invasores. 



Contudo, em razão de uma incumbência a partir da Igreja Matallost, eles foram esculpidos desta 
forma. 

Se os ogros vissem esta escultura, eles se tornariam agitados, com raiva e ressentimento. 

Valor Artístico: Nenhum mesmo. 

Efeito Especial: Estimula a tristeza dos ogros. 

 

“Waaaaah”. 

 

 Os grunhidos do Rio das Lamentações apenas se amplificavam à medida em que eles 

continuaram a descer o rio. 

 No segundo dia no Rio das Lamentações, Weed achou algumas ruínas. 

 O Templo da Igreja Matallost! 

 O templo da igreja, o qual foi pensado ter desaparecido completamente da face do 

continente, estava aqui. 

 O edifício, que ele estimava ter sido construído em mármore, estava completamente em 

ruínas. Ele foi perigosamente construído como se fosse desabar a qualquer momento, de modo que 

ele ficou preocupado de entrar. 

 “Convocar Death Knight!” 

 Death Knight, que apareceu entre a fumaça, levantou a sua espada. 

 “Você chamou, mestre?” 

 “Você, vá lá dentro. Se houver qualquer humano ou monstro vivo, volte e reporte 

imediatamente”. 

 “Entendido”. 

 Isso poderia diminuir um pouco a sua intimidade com o Death Knight, mas vendo que eles 

tinham passado muito tempo na companhia um do outro, eles estavam conectados através de 

situações complicadas e difíceis.  

 Depois de inspecionar completamente o interior do templo, Death Knight saiu. 

 “Não há ninguém dentro. Mestre” 

 “Realmente?” 

 Weed entrou no templo. 

 Dentro, havia apenas estátuas de pedra adorando o Deus, o qual envergonhava a enorme 

entrada do templo. 

 “O templo ainda permanece, mas todos os sacerdotes foram embora”. 

 Weed logo saiu do templo da Igreja Matallost. Não havia um único item deixado no 

alojamento dos sacerdotes. A sua roupa estava coberta com uma tonelada de poeira de dentro do 

templo. 

 

*** 

 

 O terceiro dia no Rio das Lamentações! 

 Em um lugar não muito longe do templo, Weed achou mais de 100 sacerdotes e Dark Knights 

(NT = Nota barafael: Cavaleiros Negros). 

 “A Igreja Embinyu!” 



 Um som parecido com um gemido escapou da boca de Weed. 

 Mesmo na região onde o Bone Dragon havia estado, ele tinha achado traços da Igreja 

Embinyu. Ele relembrou de quando estava se livrando deles com a ajuda da expedição, de Seoyoon 

e de Alveron. 

 O rosto de Weed enrijeceu com um semblante sério. 

 “Então a Igreja Embinyu está envolvida novamente!” 

 Para ele encontrar aqui a Igreja Embinyu, que tinha influenciado a queda do Império Niflheim, 

a situação era séria. 

 Por enquanto, Weed se escondeu. 

 Havia mais de 1.000 espíritos demoníacos reunidos perto dos sacerdotes e dos Dark Knights 

da Igreja Embinyu. 

 Certamente, um grande poder! 

 Além disso, eles estavam realizando um ritual sepulcral. 

 “Kehhh. Não saia. Vingue-se sobre aqueles que te deixaram assim!” 

 “Sentimentos dolorosos e agonizantes. Desperte o sentido do desespero!” 

 “Retorne uma vez mais para ter a sua vingança”. 

 Eles estavam realizando um Ritual de Massacre correnteza abaixo no Rio das Lamentações. 

 O rio esguichava cada vez que um cordeiro ou um cervo era oferecido como sacrifício. A 

água jorrava alto como uma fonte e subia como se fosse engoli-los. Cada vez que isso acontecia, 

os sacerdotes da Igreja Embinyu corriam para escapar do rio. 

 “Explodam sentimentos amargos, tristeza sem fim e raiva fervente!” 

 Foi quando os ritualistas ofereceram o coração de um cordeiro. 

 *Wooooosh!* 

 A água do rio espirrou como se fosse reverter a sua direção e jorrou a mais de 10 metros de 

altura. A água suja e escura em razão dos resíduos! 

 Fantasmas gemiam e gruíam enquanto faziam expressões extremamente distorcidas no rio. 

 “Parece que eles estão fazendo alguma coisa… Death Knight”. 

 “Diga, mestre”. 

 “Defenda Smith aqui”. 

 “Entendido”. 

 Ele planejava deixar Smith e Death Knight para tentar se infiltrar sozinho, contudo Smith veio 

à frente. 

 “Woah, não. Eu ajudarei. É ridículo deixar o reconhecimento a um escultor inexperiente como 

você”. 

 “.....” 

 “Onde você pensa que está indo sem mim, um mercenário de primeira classe? Confie em 

mim”. 

 Weed deu a ele o uísque restante, cerca de metade do que ele tinha. 

 “Ahh! Uísque de luxo! Com certeza o gosto dele é realmente bom”. 

 Beber o licor apagou completamente a intenção de Smith seguir a missão de 

reconhecimento. Weed resolveu o problema da bagagem extra e se infiltrou sozinho na área da 

Igreja Embinyu. 

 ‘Infiltração’ era um exagero. Na verdade, ele estava apenas escalando a montanha de pedra 

enquanto lentamente se aproximava deles! 



 Toda vez que ele se arrastava, detritos de pedra caíam. Quando os sacerdotes e os Dark 

Knights da Igreja Embinyu pareciam que virariam os seus olhos em sua direção, ele rapidamente 

se abaixava e se escondia. 

 O vento soprava através dos buracos na pedra, soltando, desta forma, misteriosos sons de 

lamentos fantasmagóricos. 

 Weed escalou e chegou tão próximo quanto ele pôde em direção à Igreja Embinyu, no alto 

da montanha rochosa. 

 Isso não foi o suficiente para escutar a conversar ou as atividades dos sacerdotes, mas ele 

foi capaz de ouvir o que os Dark Knights, que estavam de guarda, diziam. 

 “... Fez o que?” 

 “Hoje… parece que… reportou que eles fizeram muitos”. 

 “Para utilizar as esculturas… é um plano excelente”. 

 “... o Continente de Versalhes na miséria… nosso objetivo”. 

 As palavras que ele ouviu estavam fragmentadas! Pedaços e partes foram cortadas por 

causa do vento e Weed tentou junta-los para entender o significado da conversa. 

 A sua vida era um dos seus sentidos de sobrevivência. Ao simplesmente ver a expressão 

do seu chefe, ele poderia dizer se seu salário viria em segurança ou seria retido. 

 ‘Eles fizeram isso muitas vezes. Não sei o que é, mas parece que é sobre o que eles estavam 

fazendo com os fantasmas do Rio das Lamentações… usar as esculturas. Eles estão 

provavelmente usando elas para dar poder maligno aos fantasmas do Rio das Lamentações’. 

 Não poderia haver outra razão para eles estarem usando as esculturas. 

 O Rio das Lamentações foi se tornando cada vez mais imundo na correnteza que fluía abaixo 

e os espíritos estavam sofrendo. Ele teve que presumir que eles estavam interferindo com a energia 

negativa que as esculturas exalavam. 

 “… o tempo está desta forma”. 

 “Reposição… fazer uma pausa”. 

 “Sangue fresco de ovelha…” 

 Os Dark Knights, que estavam de guarda, foram trocados. Weed esperou silenciosamente 

enquanto os próximos Dark Knights permaneceram em guarda. 

 “O vento está forte”. 

 “O tempo está ruim… caltrops emergiram…” (NT = Nota barafael: caltrops é um tipo de 

planta aquática - https://en.wikipedia.org/wiki/Water_caltrop, mas que também pode fazer referência 

a uma arma que impede o prosseguimento de veículos automotores – basicamente pregos) 

 Eles apenas falavam uma ou duas palavras por hora e estavam apenas falando sobre coisas 

não relacionadas com o ritual que os sacerdotes estavam realizando. 

 Weed se retirou para o lugar onde Death Knight e Smith estavam escondidos e quando ele 

tirou a figura de Death Hand (NT = Nota barafael: Mão da Morte), ele a viu derramando lágrimas. 

 “Sem chance… Identificar!” 

 Ela se parecia com um cavalo. A relíquia da Igreja Matallost abriu a sua boca. A voz de um 

velho homem podia ser ouvida. 

 

Escute. 

 

Esta é a história da Igreja Matallost que guia os mortos. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Water_caltrop


A Igreja Matallost perdeu a sua influência para as outras Igrejas. Então, ela formou uma 

aliança com a Igreja Embinyu enquanto sonhava com vingança. 

A Igreja Embinyu é um culto que adora demônios e que não conhecem nada além do 

ódio. 

 

“Use o poder que você tem. Keke!” 

“Faça isso de modo que o Continente de Versalhes não poderá evitar a não ser adorar a 

Igreja Matallost”. 

“Nosso único desejo é a destruição. Nós ajudaremos”. 

 

A Igreja Matallost se tornou corrupta. (NT = Nota Antonio: Cuidado com a Operação 

Lava Jato… huehue). 

Eles negligenciaram seus deveres de guiar os mortos e se tornaram a décima primeira 

seita religiosa da Igreja Embinyu. 

Eles treinaram espíritos demoníacos, os transformando em um exército maligno que 

esmagaria o Continente de Versalhes. 

Purifique o Rio das Lamentações, a fonte do poder deles. 

Se o Rio das Lamentações for purificado, os espíritos demoníacos perderão seus poderes. 

 

 Ding! 

 

A luta contra a Igreja Embinyu 

Pare os atos da Igreja Embinyu, de tentar manchar o Continente de Versalhes com o mal. 

À medida que o ritual da Igreja Embinyu progride, o Continente de Versalhes cairá dentro do caos. A 
fim de prevenir o progresso do ritual, altere as esculturas na bacia do Rio das Lamentações. 

Note que, se você destruir as esculturas, você será perseguido pelos Dark Knights. 

A missão está conectada ao resgate dos prisioneiros da Igreja Matallost, à erradicação da décima 
primeira seita da Igreja Embinyu e ao desejo há muito aclamado da Igreja Matallost. 

Dificuldade: Missão limitada apenas a escultores. 

Recompensas: 

Será registrado como um grande trabalho em esculpir.  

A benevolência de todas as Igrejas do Continente de Versalhes 
aumentará, exceto a da Igreja Embinyu.  

Um título honorável. 

Restrição da Missão: 
Se o Exército Ressuscitado e a Igreja Embinyu destruírem as forças 
aliadas de Versalhes, a missão será automaticamente cancelada. 

 

 Os olhos de Weed brilharam. 



 “Parece que este é o começo de outra missão em cadeia”. 

 Uma missão de escultor! 

 Ela era a missão seguinte que ele recebeu após conseguir a Estátua do Death Hand. 

 Se ele aceitasse esta missão e tivesse sucesso, uma missão em cadeia continuaria após 

ele ter interferido e destruído o ritual da Igreja Embinyu. 

 Isso também significava que este era realmente começo da missão. 

 Weed não rejeitou o desafio. 

 “Eu tentarei faze-la”. 

 

Você aceitou a missão. 

 

*** 

 

 A bacia do Rio das Lamentações! 

 Monstros e espíritos demoníacos eram abundantes um pouco longe da borda do rio. Não 

era um exagero dizer que este era o pior campo de caça. 

 Corpos tão magros, havia apenas ossos sobrando e os monstros com pele azul escura 

irradiavam eletricidade! Monstros infernais estavam vagando em grupo ao redor. 

 Já que os monstros e os espíritos demoníacos estavam lutando, Weed não podia escapar 

para um lugar seguro na margem do rio. 

 “Ainda que o nível dos monstros esteja, pelo menos, no final da casa dos 300…” 

 Os monstros mais fracos sobre a margem do rio estavam próximos daquele nível. 

 O clima estava enfadonho e, se houvesse névoa no ar, a eletricidade que os monstros 

irradiavam teria um poder formidável. 

 Weed testou um experimento. 

 “Death Knight, ataque!” 

 “Sim. Mestre!” 

 Ele comprovou que Death Knight não podia durar 10 minutos antes de morrer após atacar 

dois ou três deles! 

 Já que ele não podia deixar a área perto do Rio das Lamentações, era impossível adivinhar 

que tipo de monstros eles encontrariam se ele viajasse além daquele lugar. 

 Death Knight poderia se manter revivendo, uma vez que ele era um Cavaleiro da Morte, mas 

ele estaria severamente enfraquecido por algum tempo. 

 Weed delicadamente ergueu a sua faca de esculpir. 

 “Eu deveria fazer isto lentamente, passo a passo”. 

 Ele foi trabalhar na mãe orc com a cabeça degolada, a qual estava segurando uma criança. 

 O trabalho de criar e fixar a cabeça da mãe orc! 

 Visto que ele tinha que alterar para algo positivo cerca de mil esculturas na bacia do Rio das 

Lamentações. Mesmo Weed poderia chamar isto de uma grande obra na história. 

 Isso foi quando ele estava fazendo a cabeça calorosa e sorridente da mãe orc. 

 Os olhos da orc ganharam um olhar agudo e penetrante e fome surgiu à medida que eles 

contemplaram a criança. Olhos que pareciam que queriam comer a sua própria criança! 

 A cabeça da mãe orc parecia que faria o bebê orc morrer de um ataque cardíaco enquanto 

o amamentava. 



 Ele havia verificado uma abundância dos sentidos únicos de beleza dos orcs, quando ele 

estava sob a forma do Orc Karichwi, mas por causa de sua cabeça estar repleta de pensamentos 

perturbadores, ele não pôde fazer as esculturas como ele queria. 

 “Isso não funcionará”. 

 Weed abaixou a sua faca de esculpir. 

 Não era porque ele não se atrevia a mudar milhares de esculturas na bacia do Rio das 

Lamentações, ou porque os fantasmas dentro do rio estavam lamentando e as esculturas pareciam 

terríveis no nevoeiro da margem do rio. 

 Os monstros! 

 Ele não podia ignorar os sacerdotes da Igreja Embinyu e os Dark Knights enquanto esculpia. 

Era como dizer para uma criança do fundamental, no auge do seu crescimento, ignorar a carne no 

seu prato e apenas comer os vegetais. 

 O desejo por experiência e itens. Eles ferviam dentro de Weed até que ele não pôde mais 

suportá-los. 

 Monstros fortes e itens em abundância. Ele não podia deixar aqueles monstros sozinhos e 

esculpir a cabeça da mãe orc. 

 Com uma sede explosivamente crescente, Weed levantou a sua faca de esculpir novamente. 

Seu plano não era corrigir as esculturas sobre a bacia do Rio das Lamentações, mas sim criar 

esculturas inteiramente novas. 

 *Slice* (NT = Nota barafael: ato de talhar) 

 *Slice* 

 Ele estava fazendo uma escultura ao talhar a escuridão. Fazer uma escultura enorme de 

pedra foi o método usado. Inesperadamente, ele não podia cortar a pedra porosa e quebradiça 

facilmente. 

 “Eu devo fazer uma montaria primeiro”. 

 Ele relembrou de quando ele havia sido um Skeleton Knight (NT = Nota Antonio: Cavaleiro 

Esqueleto). O Skeleton Knight sozinho tinha conseguido vencer a batalha quando ele foi 

transportado a partir da Torre dos Heróis. 

 A tremenda aceleração que ele tinha enquanto montava o seu cavalo sobre as planícies do 

Conflito Histórico de Palrangka! 

 Não havia obstáculos para o galope de um cavaleiro. Quando ele investia, o seu ataque 

abria caminho através dos monstros. Em cima de um cavalo, os cavaleiros se tornavam pelo menos 

3 ou 4 vezes mais poderosos. 

 “Eu posso ser um escultor, mas eu posso conduzir”. 

 Ele não tinha habilidades especiais como um cavaleiro tinha, mas mesmo se ele não tivesse 

uma habilidade que lhe permitisse se tornar um com um cavalo, ele ainda era capaz de conduzir. 

 Também era comum para os mercenários terem os seus próprios cavalos, uma vez que eles 

cresciam em poder até certo ponto. 

 “Mesmo assim, eu não preciso me preocupar em esculpir um cavalo”. 

 Weed não queria algo fraco como um cavalo. 

 Um cavalo era rápido, mas não tinha muita resistência. Eles se comportavam diferentemente 

a depender de um estado de espírito inconstante. Eles frequentemente também tinham medo do 

fogo, raio, fantasmas e coisas do tipo. 

 Ele não era um cavaleiro especializado em cavalos de qualquer forma. 

 “A melhor montaria é aquela depois de tudo”. 

 Weed era um cidadão coreano. 



 O gado que tinha apaziguado inúmeras vezes a dor de muitas pessoas na história longa e 

tortuosa da Coréia. 

 Não havia razão para esculpir um cavalo, quando havia um gado tão forte e resistente 

possuindo imensa força muscular, com a qual ele era tão familiar. 

 Nossa vaca. 

 Bife coreano! 

 Weed esculpiu a rocha especial, a escuridão extremamente negra. 

 As pernas eram grossas e sólidas. Os músculos da coxa eram incomparavelmente delicados 

e todo o corpo era completamente musculoso. 

 Se uma vaca normal criada a base de grãos estivesse pendendo com gordura para o bem 

da carne, a vaca que ele estava esculpindo era diferente. 

 Este, o único que poderia entrar no Continente de Versalhes, o Mister Bull Olympiad! (NT = 

Nota Antonio: Senhor Touro das Olimpíadas) 

 Se as fêmeas, amantes de pedaços generosos de músculo, o vissem, elas iriam 

imediatamente agitar as suas caudas curtas enquanto se deitavam. 

 “Eu não desenvolverei os músculos cegamente”. 

 Weed até mesmo demonstrou a virtude do autocontrole. 

 Um corpo musculoso podia ter fortes explosões de poder, mas tinha a desvantagem da falta 

de resistência e agilidade. 

 “Eu tenho que minimizar os músculos desnecessários e otimizar a força muscular e a 

resistência”. 

 Weed até mesmo prestou atenção na beleza do touro. 

 Antes dele ter ganho a batalha de esculturas contra Death Hand, ele tinha intencionalmente 

feito um touro falho para que ele parecesse fraco. Ele tinha ganho experiência enquanto perdia 

fama. Foi por esse motivo que ele não podia evitar de ser muito mais habilidoso enquanto esculpia 

este touro. 

 Ele esculpiu o tamanho dos chifres em cerca de 30 centímetros de comprimento com suas 

pontas afiadas o bastante para penetrar uma placa de aço e também fez seu rosto largo. Ele era 

um touro musculoso, mas a sua bunda era extensa. 

 “O rosto do gado coreano deve ser largo. Quanto maior a bunda, melhor. Os olhos têm de 

ser redondos”. 

 Seu preconceito profundamente enraizado relativo às vacas! 

 Weed finalmente concluiu a escultura. 

 

Por favor atribua um nome para escultura que você fez. 

 

 “Yellowy”. (NT = Nota Antonio: Amarelado) 

 

Você gostaria de nominá-lo como ‘Yellowy’? 

 

 Precisamente agora, ele era um touro preto, mas Weed planejava pinta-lo de amarelo mais 

tarde. 

 Weed acenou com a sua cabeça enquanto ele olhava para a massa negra estimuladora de 

medo e horror de 5 metros. 



 “O nome ‘Yellowy’ realmente é perfeito para um touro”. 

 Ding! 

 

Lendário Touro Yellowy 

Você completou uma Escultura Histórica, O Lendário Touro Yellowy! 

Uma Escultura Lendária! 

Tudo o que você esculpiu será escrito na história do Continente de Versalhes. 

Com um nobre talento, uma maestria abundante e com habilidades incomparáveis e delicadas, você 
criou um trabalho, sobre o qual as pessoas não podem evitar além de se maravilhar. 

Um trabalho que evoca o solene charme e dinamismo de uma vaca. 

Com a sua interpretação e perspectiva diferente, ela se tornará uma lendária escultura de gado. 

Valor Artístico: 6.124, um trabalho do Mestre Escultor Weed. 

Efeitos Especiais: 

Aqueles que contemplarem Yellowy ganharão 15% de aumento na 
regeneração de vida e mana por um dia. 

Aqueles que contemplarem Yellowy ganharão 49% de aumento na 
obtenção de produtos derivados da carne enquanto estiverem 

caçando, por um dia. 

 

Força aumentou em 80 pontos. 

Perseverança aumentou em 25%. 

Habilidades relacionadas à produção foram elevadas em 5%. 

Capacidade de criação de vacas aumentou em 38%. 

O gado ganha peso mais rápido. 

Suprime a atividade de monstro que ameaçam os gados em todos os lugares. 

Efeitos não se acumulam com outras esculturas. 

Número de Esculturas Históricas concluídas até agora: 1. 

 

Proficiência na habilidade de esculpir aumentou. 

 

Proficiência na habilidade de artesanato aumentou. 

 

Fama aumentou em 412. 

Estatística em arte aumentou em 70. 

Força aumentou em 3. 

Perseverança aumentou em 10. 

 



Você criou uma Escultura Histórica de uma vaca. Intimidade com o gado aumentou e se 

você possuir uma grande pradaria, eles começarão a se reunir naturalmente. 

Se escultores talentosos verem esta escultura, ela será uma ajuda considerável no 

desenvolvimento da habilidade em esculpir. 

 

Por criar uma Escultura Histórica, todas as estatísticas foram aumentadas em 2 pontos 

adicionais. 

 

 Weed ficou satisfeito. 

 “Não há outro animal que entende nosso povo tão bem e que tem nos recompensado tanto 

quanto as vacas”. 

 A sua gratidão em direção ao gado! 

 Se os gados não tivessem existido no passado, teria sido difícil cultivar e muitas pessoas 

poderiam ter se debatido em razão da fome. 

 O gado tinha abastecido à indústria alimentícia coreana com um apoio interminável até o 

desenvolvimento das máquinas agrícolas. 

 Weed imediatamente retornou o favor. 

 Era um desperdício simplesmente apreciar uma escultura tão impressionante. Além disso, 

este era um lugar onde as pessoas normais não poderiam vir!  

“Sculpture Life Bestowal!” (NT = Nota Antonio: Outorgar Vida à Escultura) 

 

Foi concedida vida à escultura. 

A capacidade da escultura será convertida a partir da estatística atual em arte, que está 

em 1.316 pontos, o que, consequentemente, garantirá um nível de 422. 

Devido aos efeitos de uma Escultura Histórica, o nível receberá um adicional de 15%, 

aumentando para 485. 

Entretanto, visto que o material da rocha é fraco, há uma penalidade de 20% sobre o 

nível. 

Foi dada três propriedades para a criatura. 

Dependendo do nível e da forma da escultura, os atributos garantidos divergirão em 

nível e capacidade. 

Atributo de Perseverança (100%), Atributo da terra (100%) e Atributo de Lealdade 

(100%). 

Perseverança aumentará a paciência da escultura, não importando que tipo de trabalho 

ela realize. Com o aumento da defesa, ela não será derrubada facilmente a partir de 

ataques venenosos ou mágicos. 

O Atributo da Terra aumenta ligeiramente a defesa e o peso. Pode obter assistência 

especial devido à familiaridade com a terra. 

Lealdade fará com que ela siga bem as palavras de seu mestre. Ela não escolhe o seu 

dono facilmente, mas quando o faz, reconhece o seu mestre profundamente e se dedica 

a ele até à morte. 



 

Serão dadas habilidades especiais à Escultura Histórica. 

Ela tem domínio sobre os gados. Touros que verem Yellowy abaixarão suas cabeças e 

mostrarão obediência, enquanto as vacas se sentirão seguras e terão crias. 

Wild Frenzy (NT = Nota Antonio: Frenesi Selvagem): 

Yellowy possui uma natureza gentil e leal. Ele não fica com raiva facilmente, mas a 

humilhação, o abuso de uma vaca jovem ou o testemunho da morte de seu mestre fará 

ele ser possuído pela fúria. 

 

5.000 de mana foi usado. 

A eficiência da habilidade aumentou, de modo que o nível e as estatísticas consumidas 

quando a outorga de vida é dada, diminuíram em 20%. 

Estatística em arte foi permanentemente reduzida em 6. A redução das estatísticas pode 

ser recuperada ao esculpir ou através de outras atividades relacionadas a arte. 

Nível diminuiu em 1. Como resultado da redução de nível, as estatísticas que você 

ganhou foram diminuídas em 5. 

A redução de estatísticas pode ser restaurada novamente ao subir de nível. 

Por favor valorize a escultura para a qual você garantiu vida. Se a vida dela for perdida, 

então ela deverá ser outorgada novamente. Em casos onde a escultura é 

completamente destruída, ela não poderá ser ressuscitada. 

 

 Yellowy! 

 Uma luz brilhou em seus olhos de âmbar negro. 

 Ele levantou a sua cabeça enquanto cavava no chão com a sua pata traseira. 

 *Mooooo!* 

 Era o mugido de dignidade de Yellowy. 

 Weed também estava muito satisfeito. Teria sido melhor se o material da rocha fosse bom, 

mas para uma montaria ele era de primeira classe! 

 “Yellowy”. 

 Yellowy piscou seus olhos inocentes. 

 Ele era um touro enorme, cheio de músculos, mas seus olhos eram de boa índole. (NT = 

Nota Antonio: Coitado do amarelinho vai ser corrompido em um piscar de olhos…) 

 Yellowy abriu sua boca e, em seguida, disse: 

 “Yellowy é o meu nome?” 

 “Sim”. 

 O touro se comunicou com os seus sentimentos. Isso não foi sequer muito impressionante. 

Mesmo que ele fosse uma escultura, Bingryong e os Wyverns também falavam. 

 A comunicação era possível porque eles tinham uma conexão mental com Weed. Eles 

podiam entender as palavras de outras pessoas também, mais havia muitos casos nos quais eles 

as ignorariam ou eram incapazes de expressar as suas intenções. 

 A menos que eles tivessem uma inteligência excepcional como Bingryong ou Geumini, a 

comunicação com um humano ou elfo era impossível. 



 “Eu não acho que o nome é muito bom. Você acha que combina com o meu comportamento 

violento?” 

 Yellowy entalhou profundamente o chão com a sua perna traseira. O solo se esmigalhou 

enquanto alguns pedaços voavam de volta. 

 Ele era, de fato, um touro com grande força! 

 “Mas Yellowy é um bom nome com sentimento. A partir de agora, o seu nome é Yellowy”. 

 Yellowy disse rudemente: 

 “Você é um mestre que eu realmente não gosto”. 

 Ele era um touro fiel, mas ele mostrou cautela no início. Ele estava inspecionando Weed 

como um bezerrinho com medo. Ele exalava a sensação de que iria decidir a sua atitude depois de 

observar as ações subsequentes de Weed. 

 “O que você pretende fazer comigo aqui? Eu quero pastar em uma vasta pradaria, conhecer 

fêmeas bonitas, ter bezerros e viver em paz”. 

 Yellowy sonhava em pastar livremente! 

 Weed sacudiu a sua cabeça. 

 “Eu montarei em você e caçarei monstros”. 

 “.....” 

 Yellowy franziu a sua sobrancelha severamente. Parecia que ele estava relutante em caçar 

ou lutar em razão de sua natureza pacífica em razão de ser uma vaca. 

 Weed sentiu a necessidade de ensinar a esta vaca ingênua o caminho do mundo. 

 “Você acha que liberdade é facilmente obtida? Você tem dinheiro?” 

 “Eu não tenho”. 

 “Você falou de pastagem, mas você tem uma terra em uma vasta pradaria?” 

 “Eu não tenho”. 

 “Sem dinheiro, sem terra, mas você acha que uma fêmea bonita gostará de você? Tsk tsk. 

As fêmeas dos dias atuais são muito perspicazes”. 

 “.....” 

 “Como você sustentará seus bezerros? Você quer que suas crias cresçam comendo ervas 

daninhas a vida inteira? Você precisará de algo para alimentá-los, como fenos ricos em nutrientes”. 

 Weed estava informando uma vaca sobre a amargura da sociedade! 

 O espírito elevado de Yellowy caiu e ele se tornou manso. 

 “Parece que eu precisarei de dinheiro para viver. Eu entendo o porquê eu devo caçar 

monstros”. 

 Yellowy logo foi persuadido. Ele possuía obediência porque Weed era o seu Mestre. (NT = 

Nota Antonio: Eu disse que ele ia ser corrompido…) 

 No entanto, Yellowy fez uma expressão descontente quando ele olhou para o seu próprio 

corpo, pois ao lado do corpo perfeitamente musculoso, cerca de um palmo de gordura flácida estava 

interligada. 

 Toda vez que ele andava, a flacidez balançava. 

 “Mestre, o que é isso?” 

 “Esse é rib-eye (NT = Nota barafael: um corte de carne a partir do lado externo das costelas, 

é o famoso filé de costela).” 

 “.....” 

 Weed considerava o rib-eye e o shanks (NT = Nota barafael: é a tíbia do boi e a parte por 

baixo do joelho - https://en.wikipedia.org/wiki/Shank_(meat)) importantes! 

https://en.wikipedia.org/wiki/Shank_(meat)


 Yellowy pressionou o chão com a sua pata traseira, mostrando o seu desagrado óbvio. Ele 

estava protestando com força. 

 Essa foi uma ação completamente ineficaz. 

 Weed disse em voz baixa: 

 “Yellowy, eu vejo que não há fim para a sua arrogância”. 

 *Gasp* (NT = Nota barafael: suspiro) 

 “Eu furarei o seu nariz amanhã e começarei a arrasta-lo ao redor puxando através da argola”. 

 “.....” 

 “Eu farei você fazer o trabalho de campo. Você quer cultivar? Ou quer arar o deserto?” 

 “.....” 

 “Eu irei massacrá-lo, *nom* *nom* *nom* e engoli-lo. Você sabe que pasta de soja não é 

espalhada sobre a carne cozida, certo? Apenas sobre a carne crua...” 

 “Como você pode dizer coisas tão horríveis...!” 

 “Eu não sou de deixar para trás nem mesmo o rabo para o caldo de carne”. 

 Para Weed, fazer ameaças por 2 dias e 3 noites era possível se ele desejasse. 

 Em algum ponto, Yellowy furtivamente curvou a sua cabeça. 

 Obediência! (NT = Nota Antonio: Não aguentou a pressão do Deus da Guerra.) 

 Com isso, o destino de Yellowy foi decidido. 

 

*** 

 

 Weed sentiu que Yellowy sozinho era pouco e fez outra escultura. 

 Uma escultura feita de luz. 

 A proficiência dele tinha aumentado depois de fazer as Wings of Light (NT = Nota barafael: 

Asas de Luz) e ela foi uma escultura que ele fez com um cuidado meticuloso. 

 Uma cor vermelha brilhante e ardente. 

 A concentração escureceu enquanto as chamas tomavam forma. 

 Ele fez um pássaro gigante. 

 Já que era uma escultura feita de luz, fazer uma pequena figura era muito mais difícil. Sua 

técnica não era perfeita, por isso ele a fez grande e com excessos de detalhes. 

 Fênix! 

 Ele criou uma escultura de luz vermelha e lhe deu vida. 

 A escultura saiu como uma Obra-Prima em vez de uma Magnum Opus de luz, mas só isso 

não era tão ruim para um sucesso. As características especiais da fênix eram especialmente 

impressionantes. 

 

Inesgotável Atributo do Fogo. 

Mesmo se a estamina dela estiver completamente esgotada, ela pode reviver enquanto 

uma pequena chama permanecer. 

Terá 50% de sua vida e mana máximas quando renascer. 

 

 A aparência impressionante do Phoenix Down! (NT = Phoenix Down é um item de 

renascimento no Final Fantasy - http://finalfantasy.wikia.com/wiki/Phoenix_Down) 

http://finalfantasy.wikia.com/wiki/Phoenix_Down


 A força era importante para esculturas feitas por Weed, mas a durabilidade da vida era mais 

valiosa do que qualquer outra coisa. 

 Necromantes poderiam constantemente levantar os mortos-vivos se eles tivessem um pouco 

de mana e um cadáver, mas cada vez que Weed dava vida a uma escultura, ele consumia seu nível 

e estatísticas em arte. 

 Assim, mesmo se ele esculpisse uma escultura e fizesse algo mais forte do que um morto-

vivo, estaria acabado se ela morresse! 

 As esculturas eram fiéis e indivíduos independentes. Se elas fossem destruídas, ele não 

seria capaz de recuperar a sua perda. 

 Longevidade. 

 Esculturas para as quais ele outorgava vida não eram consumíveis, mas sim uma família 

que ele tinha que desenvolver junto enquanto cobria as deficiências delas. 

 “A Fênix está bem”. 

 Weed fez um total de 5 Fênix. (NT = Nota Antonio: Eu sei que o cara é conhecido como Deus 

e tals, mas isso aí já é muito Hack, até para o Weed…) 

 Já que elas eram esculturas com a mesma aparência, elas só saíram como peças excelentes 

quando ele as esculpiu novamente. 

 O nível final delas era de 400. 

 “Vocês serão conhecidos como os Cinco Irmãos Fênix!” 

 “Nós entendemos, mestre”. 

 As Fênix dobraram as suas asas e se curvaram. 

 Weed recebeu a saudação das Fênix enquanto montava sobre o Yellowy. 
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