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CAPÍTULO 11 - As Esculturas Erguidas às Margens do Rio das Lamentações
Weed levantou a sua faca de esculpir novamente.
Era o início da tarefa monumental de alterar as esculturas sobre a bacia do Rio das
Lamentações a partir de uma perspectiva negativa para uma positiva.
O som dos fantasmas chorando no rio era agora familiar aos seus ouvidos. O som avançou
como um eco, exaurindo toda a força nas pernas e causando arrepios.
“Qual é a expressão afetuosa que você teria enquanto estivesse olhando para um bebê orc?”
A sua primeira tentativa de escultura falhou e esta era a sua segunda.
Quando ele assumiu a atitude do Orc Karichwi nas Cordilheiras Yuroki, ele tinha visto um
monte de orcs. No entanto, ele não tinha se interessado nos fracos bebês orcs. Mesmo que ele os
tivesse visto engatinhando ao redor da aldeia, contanto que eles não fossem a sua vítima para uma
missão, ele imediatamente esqueceria sobre, uma vez que passasse por eles.
A infância de um orc era curta e eles cresciam a um ritmo muito rápido.
“Que tipo de sentimentos teria uma orc fêmea olhando para um bebê orc?”
Era uma expressão que ele só poderia entender se ele estivesse na pele da mãe.
Weed teve uma ideia diferente.
Orcs fêmeas gananciosas. Elas descobriram carne e iriam babar, mas e se as barrigas delas
estivessem cheias agora mesmo?
“Elas teriam uma expressão absolutamente pacífica!”
Weed fez a cabeça da orc.
Havia um sorriso de satisfação muito intenso nos lábios dela e seus olhos estavam rindo,
parecendo luas crescentes. A expressão dela não era realmente brilhante, mas ela ainda estava
muito bonita considerando que ela era uma orc.
Pelo menos não havia mais nenhum sentimento doloroso, tal como quando ela estava
segurando a criança sem uma cabeça.

Proficiência na habilidade de esculpir melhorou.

Você alterou “O Bebê Sem Vida e a Mãe Orc”, uma escultura da Igreja Matallost.

Você purificou uma escultura do Rio das Lamentações.
Purificação do Rio das Lamentações: -100%.

Habilidade de artesanato melhorou.

Apenas uma.
Weed tinha dado o primeiro passo, mas o caminho pelo qual ele tinha que andar era muito
árduo.

Fazer uma escultura positiva não reduziu a amargura do choro dos fantasmas no Rio das
Lamentações. Olhar para as esculturas, ao redor da bacia do Rio das Lamentações, era uma tarefa
sombria.
A próxima escultura que ele escolheu era a dos Trolls, os quais estavam lutando
desesperadamente enquanto furavam seus oponentes com lanças.
Weed tomou uma decisão clara:
“Isso funcionará se eu apenas me livrar das lanças!”
Ele quebrou as lanças e, ao invés, os fez segurar tigelas de arroz.
Agora eles eram Trolls dando comida como presente.

Você alterou o “Massacre dos Trolls”, uma escultura da Igreja Matallost.

Você purificou duas esculturas do Rio das Lamentações.
Purificação no Rio das Lamentações: -100%

O aumento na proficiência das habilidades de esculpir e artesanato era quase insignificante.
“Então modificar ligeiramente uma escultura de outra pessoa não aumenta muito a
proficiência”.
A força deixou imediatamente os ombros de Weed. Mesmo assim, ele alterou 10 esculturas
em um dia. Todavia, não houve alteração no valor da purificação do Rio das Lamentações.
“Eu preciso recuperar meus níveis primeiro”.
Weed se comprometeu em uma caçada desesperada para recuperar os níveis que ele tinha
perdido ao outorgar vida às suas esculturas! Ele reparava 13 esculturas diariamente e levava
Yellowy e os Cinco Irmãos Fênix para a batalha.
Se eles fossem muito longe do Rio das Lamentações, os níveis dos monstros saltavam
drasticamente.
Javalis do inferno.
Ele estimou que os Javalis Negros Selvagens estavam ligeiramente abaixo do nível 400. É
claro, que ele verificou este fato através do Death Knight.
“Eles podem lutar com Death Knight de igual para igual. Eles são uma presa muito deliciosa”.
Ele nem sequer olhou para os Caltrops mais, já que monstros mais fortes rendiam mais
experiência e itens.
“Eu deveria deixar os Caltrops para os Cinco Irmãos Fênix. Fênix”.
“Sim, Mestre”.
“Cacem os Caltrops. Tenham cuidado para não derreterem os itens”.
“Sim, mestre. Entendido”.
As Fênix eram úteis por serem capazes fazer várias coisas.
Era semelhante a uma disciplina de um treinamento militar que os novos recrutas alistados
no exército recebiam! Quão bem eles cumprissem este treinamento influenciaria enormemente em
sua vida militar.
Para as esculturas também era bom estabelecer a hierarquia imediatamente após o seu
nascimento, mas não havia necessidade de dar-lhes este treinamento mental separadamente.
As Fênix tinham percebido algo enquanto observavam Yellowy.

‘Ah, nós estamos presos a um mestre realmente sujo’.
‘Que sorte podre’.
As Fênix, extraordinariamente inteligentes, se tornaram obedientes.
Elas eram Fênix que não morriam facilmente e eram incomparavelmente obstinadas! Elas
mergulharam com suas asas estendidas para evitar os ataques dos relâmpagos desencadeados
pelos Caltrops e o ataque de fogo delas foi descarregado! O dano era fraco, mas as chamas se
espalhavam por uma grande área. O calor não era suficiente para derreter a montanha rochosa,
mas ainda era bem quente.
Elas nem sequer morriam a partir da área de efeito das habilidades de ataque e estavam
perseguindo rapidamente os monstros terrestres, não lhes dando chance de fugir. Enquanto ele as
advertisse sobre não queimar as pilhagens deixadas pelos Caltrops, não havia problemas com a
caçada.
Enquanto as Fênix caçavam os Caltrops, Weed foi com Yellowy lidar com os Javalis Negros
Selvagens.
Os Javalis Selvagens correram através das montanhas rochosas irregulares!
Moooooooo!
Weed caçou eles enquanto montava Yellowy. Junto com Yellowy, ele derrotou os Javalis
Selvagens um por um.
A habilidade Moonlight Sculpting Blade (NT = Nota Antonio: Espada de Esculpir o Luar) e
maestria com a espada de Weed estavam aumentando rapidamente.
“Este método de luta não é ruim”.
Weed estava satisfeito porque a velocidade de caçada era decente. Graças a Yellowy, o
consumo de estamina foi reduzido e o dano dobrado.
A maestria da espada não acumulava uniformemente por apenas balançar uma espada. A
proficiência aumentava quando ele caçava consecutivamente monstros mais fortes do que ele.
A maestria da espada de Weed estava atualmente no nível intermediário 8! Ela não poderia
ser comparada com a dos Geomchis, mas era mais alta do que a de usuários normais.
Ele também já tinha alterado mais de 262 esculturas na bacia do Rio das Lamentações.

Você alterou a “Peixe Snakehead Morrendo de Barriga para Cima” (NT = Nota barafael:
https://en.wikipedia.org/wiki/Snakehead_(fish) - snakehead é um tipo de peixe nativo
da África Central e da Ásia, diferenciado por suas longas barbatanas dorsais), uma
escultura da Igreja Matallost.

Você purificou 262 esculturas do Rio das Lamentações.
Purificação do Rio das Lamentações: -98%

Um nível de purificação sem esperança!
Ele estava gradualmente reduzindo o percentual, mas o ponto onde ele poderia trazer o nível
normal de volta ainda estava distante.
“Este pode não ser o método para acabar com isto”.
Weed pensou profundamente. Ele tinha aumentado dois níveis enquanto caçava por uma
semana no tempo real, provando que esse não era um território ruim de caçada. Já que monstros
mais fortes do que Weed estavam ao redor, ele não precisava ir procurar por eles.

Esse também era o campo de caça perfeito para aumentar os níveis de Yellowy e das Fênix!
Mesmo considerando o tempo que ele gastou remodelando as esculturas, eles estavam crescendo
extremamente rápido.
O nível dele havia caído frequentemente devido a outorga de vida às esculturas. Já que a
sua proficiência relacionada ao combate permanecia a mesma, ela foi gradualmente acumulando.
“O problema é a purificação do Rio das Lamentações. Levará muito tempo…”
Seu brilhante julgamento emergia sempre que havia uma crise!
Normalmente, o julgamento teria se materializado antes, mas a sua declaração foi adiada
porque ele estava “grindando” (NT = Nota Antonio: Grinding/Grindando/Grindar é um termo usado
em jogos para descrever o processo que envolve tarefas repetitivas e trabalho duro). Enquanto as
estatísticas e as habilidades definitivamente aumentavam, ele poderia repetir o mesmo processo
por centenas de dias.
Depois de tudo, ele tinha experiência de carregar tijolos e ir até o vigésimo andar enquanto
os outros ainda estavam indo para o colégio.
“Não há um salário tão constante quanto aquele de um canteiro de obras!”
Quando ele voltava para casa à noite, ele recebia tudo em dinheiro vivo como pagamento
pelo seu salário diário.
“Trabalhar repetitivamente nunca falha!”
Por outro lado, a costura de olhos nas pelúcias era calculada por unidade. Um trabalho fixo
dava um rendimento mais definido. Trabalho repetitivo era chato e difícil, mas a recompensa tinha
um aspecto completo.
Weed tinha treinado em dezenas de tipos de trabalhos repetitivos, mas a tarefa desta vez
era realmente sem esperança.
“Há pelo menos dez mil esculturas. Fazendo elas uma por uma, desta forma, não é a
resposta. É uma tarefa impossível que eu não sei quando acabará”.
Weed observou cuidadosamente as esculturas que ele tinha mudado antecipadamente. Ele
descobriu o quanto e o que ele tinha que modificar! Ele examinou meticulosamente e registrou o
tamanho, o peso e o quanto ele tinha que combinar com o equilíbrio do corpo.
Então, ele produziu as esculturas necessárias sempre que ele dava uma pausa quando
estava caçando. Ele utilizou a divisão do método de trabalho fazendo as partes separadamente e
as fixando posteriormente!
Como o seu método melhorou, ele tornou-se capaz de modificar 17 esculturas por dia. Ele
podia corrigir um adicional de 4 esculturas e o tempo que ele podia gastar se focando na caçada
também aumentou.
No entanto, o nível de purificação ainda estava mudando lentamente.
“Isto ainda não está funcionando”.
Enquanto pesquisava a área ao redor do Rio das Lamentações, Weed encontrou um
pântano. Havia algumas árvores e argila.
“É isso!”
Usar a argila reduziria e muito o tempo que ele levava para fazer as esculturas. Ela tornou
possível a modificação de cerca de 45 esculturas por dia.
Há males que vêm para o bem.
Weed aumentou a sua eficiência no trabalho como se fosse uma encarnação do trabalho
repetitivo!

O trabalho de purificação na bacia do Rio das Lamentações com as esculturas progrediu
em 11%. Uma grande realização da habilidade em esculpir.

Weed estava lutando sozinho para conseguir uma grande realização. Ao fazê-la, uma ideia
subitamente veio a sua cabeça.
‘Alterar todas essas esculturas realmente seria uma enorme conquista’.
Ocorreu a ele que a recompensa dada ao escultor seria realmente grande, porque a fama e
os pontos de contribuição para cada uma das Igrejas eram bem difíceis de se obter.
A contribuição para Igrejas ou Reinos podia ser usada de qualquer maneira que o jogador
desejasse. Eles poderiam ganhar uma arma ou um item, mas também era possível pegar um
exército ou uma ordem dos Cavaleiros Santos para uma batalha.
‘Eu realmente preciso me agarrar em apenas modificar as esculturas?’
No seu nível, Weed podia dizer que as esculturas na bacia do Rio das Lamentações não
eram ótimas. Ele estimou que elas foram concluídas com uma habilidade intermediária ou menor
em esculpir e os detalhes mais encantadores não foram concluídos também.
Ele ocasionalmente viu algumas esculturas mais detalhadas, mas no geral as esculturas
eram apenas comuns.
“E se ao invés de modificar, eu fizesse esculturas aqui?”
Assim que o pensamento veio à sua cabeça, Weed começou a se mover para entrar em
ação.
Um almoço de uma grande família orc! Mais de 20 orcs feitos de argila estavam comendo.
Esse era um momento onde os orcs não tinham opção além de serem felizes.

Você fez uma escultura no Rio das Lamentações.
A Ceia dos Orcs.

Você fez uma escultura no Rio das Lamentações.
Purificação do Rio das Lamentações: -82%.

Ele também podia diminuir o percentual da purificação necessária ao fazer esculturas.
A escultura foi capaz de subjugar os efeitos negativos de outras esculturas!
“Esta é a solução!”
Weed moveu a sua faca de esculpir rapidamente.
Melhorar uma escultura também era consideravelmente difícil, visto que ele precisava formar
uma ideia em sua mente. Ele preferiria fazer um trabalho para subjugar as esculturas ao redor dele.
“Eu preciso fazer uma escultura que incorpore a esperança”.
Ele fez esculturas esperançosas ao invés das esculturas negativas que estavam espalhadas
sobre o Rio das Lamentações.
Cada uma das raças que tinham sido comprometidas em massacres impiedosos agora
estava sorrindo calorosamente. Dinheiro, armas e comida feitos de argila estavam amontoados
abundantemente em um armazém.

Ooooooooooooooooo!

O nascimento de uma escultura excelente!
O percentual da purificação necessária diminuiu em 3%.
Os lamentos dos fantasmas no Rio das Lamentações estavam lentamente diminuindo. O
volume não era tão alto e a angústia tinha reduzido também.
No entanto, Weed ainda podia ouvir sons de gritos em locais ao longe de onde ele havia
criado as esculturas.
“Desta vez, eu farei uma escultura para confortar os humanos”.
Nas margens do Rio das Lamentações, havia um número extraordinariamente elevado de
esculturas humanas sendo perseguidas pela nobreza ou pelas forças armadas.
Um pai sendo enforcado em um palanque e uma mãe sendo açoitada! Havia até mesmo
esculturas de crianças tendo as suas mãos amarradas juntas com a de soldados e sendo arrastadas
para o campo de batalha.
Weed mudou um pouco as aparências deles e esculpiu uma nova.
A nobreza, a realeza e os soldados estavam enforcados em um palanque enquanto eram
açoitados por jovens crianças.
Não era uma escultura elegante ou pacífica e ela tinha muito pouco valor artístico. Contudo,
tais esculturas extremas poderiam trazer grande felicidade àqueles que tinham sido tratados
injustamente em suas vidas.
Era uma escultura que canalizava o humor e a sátira!
As jovens crianças estavam sorrindo de modo vivo enquanto os nobres e os soldados
estavam com aparências agonizantes.
Ela foi concluída como uma escultura excelente, diminuindo o percentual restante da
purificação em 4%.

Você fez uma escultura no Rio das Lamentações.
‘O Grande Rei’.

Você fez 43 esculturas no Rio das Lamentações.
Purificação no Rio das Lamentações: 0%.

2 Masterpieces (NT = Nota Antonio: Obras-Primas).
17 Fine Pieces (NT = Nota barafael: Peças Excelentes).
Bem como diversas outras esculturas!
Weed alterou superficialmente as esculturas fáceis de se reparar e fez o restante a partir do
zero.
O ‘Grande Rei’ foi uma escultura de um Rei liderando os humanos! A escultura do Rei foi
adornada com joias caras e a sua barriga estava bem arredondada. Ela resultou em uma obraprima.
Em apenas duas semanas, ele foi capaz de purificar o Rio das Lamentações.

Aaaaahhhh…

O som dos gemidos vindo do Rio das Lamentações desapareceu.
Os lamentos dolorosos tinham desaparecido, deixando apenas o som da serenidade da
água fluindo. O rio ainda estava incomparavelmente sujo, mas os fantasmas fizeram expressões
muito mais confortáveis.
Ding!

A Luta contra a Igreja Embinyu
A missão 'A Luta contra a Igreja Embinyu' foi concluída!
A conspiração secreta da Igreja Embinyu para invocar fantasmas e encher o continente com espíritos
demoníacos foi parada por um honrado escultor.
Isso criou uma significante ruptura nos planos da Igreja Embinyu, mas eles inventarão outra trama.
Além disso, a escuridão que está cobrindo a Igreja Matallost ainda não foi levantada.

Fama aumentou em 720.

Você realizou uma Conquista Escultural.
Por demolir a conspiração da Igreja Embinyu, a intimidade com todas as Igrejas no Continente de
Versalhes aumentou em 20.
A contribuição com todas as Igrejas no Continente de Versalhes aumentou em 300.
Com a Conquista Escultural, você adquiriu o título de ‘O Escultor que Muda o Mundo’.
Reis e nobres tratá-lo-ão como uma figura famosa e serão prudentes.

Nível aumentou.
Nível aumentou.
Nível aumentou.

Ele recuperou completamente os níveis que ele usou para outorgar vida às esculturas e até
mesmo subiu mais dois níveis.
Seu nível atual era exatamente 360!
“Isso deve ter acabado agora”.
Weed tirou o símbolo da Igreja Matallost, a Estátua de Death Hand (NT = Nota barafael: Mão
da Morte).
A estátua, que estava segurando uma foice, abriu os olhos e, em seguida, falou:

O julgamento ainda não terminou. O plano da Igreja Embinyu foi interrompido, mas eles
conceberão um novo ritual, o mais poderoso de todos.
Assegure que o ritual deles não progrida.

Interfira com o ritual da Igreja Embinyu.
A Igreja Embinyu não deixará de interferir com o Rio das Lamentações.
Pare o ritual completamente ao roubar os artigos necessários para o altar e para o ritual.
Os Guardian Knights (NT = Nota Antonio: Cavaleiros Guardiões) da Igreja Matallost, os quais guiam
os mortos, ajudarão você em seu esforço.
Missão em cadeia para resgatar os prisioneiros da Igreja Matallost.
Erradique a 11ª Seita da Igreja Embinyu e o desejo há muito aclamado pela Igreja Matallost.
Dificuldade:

A

Recompensa:

Relíquia da Igreja Matallost.

Restrição da Missão:

Toda a missão em cadeia terminará se você for derrotado
pela Igreja Embinyu.

Isso significava que se ele falhasse na missão de interferir com o ritual da Igreja Embinyu,
as missões de resgate aos prisioneiros, de erradicar a 11ª Seita e todo o resto também terminaria.
Os olhos de Weed já haviam começado a brilhar no momento em que a palavra
“recompensa” foi mencionada.
“Como um honrado aventureiro viajando através do Continente de Versalhes, eu não posso
fechar os olhos sobres os atos malignos da Igreja Embinyu. Pelo bem da Igreja Matallost, eu me
assegurarei que o ritual deles será parado para o bem”.

Você aceitou a missão.

Fumaça negra jorrou da Estátua de Death Hand e o Rio das Lamentações começou a
transbordar. A água subiu até a margem com ondas quebrando e, depois de um tempo, cavaleiros
saíram do rio.
Fantasmas!
Os 100 Guardian Knights que estavam nebulosamente vindo à existência eram os reforços
de Weed.
***
Weed colocou os Guardian Knights, Os Cinco irmãos Fênix e Yellowy em espera no local
onde ele estava e furtivamente rastejou próximo ao local da Igreja Embinyu.
Os sacerdotes e os Dark Knights (NT = Nota barafael: Cavaleiros das Trevas) da Igreja
Embinyu tinham suspendido o ritual e estavam mergulhados no caos. Os cerca de 1.000 espíritos
demoníacos que tinham sido protegidos também pareciam, de alguma forma, enfraquecidos. A luz
em seus olhos estava fraca e seus passos estavam sem força.
‘Parece que a purificação do Rio das Lamentações teve um efeito’.
Weed usou a abertura que a guarda dos Dark Knights provia para chegar mais perto.
Havia um crânio vermelho sangue e um caixão costurados nos robes dos sacerdotes da
Igreja Embinyu. Havia apenas 10 sacerdotes que tinham corvos em seus robes.
Ele podia ouvir a conversa deles.
“O Rio das Lamentações não está respondendo ao nosso ritual”.

“Sacrifique mais oferendas”.
Parecia que os sacerdotes com os emblemas de corvo estavam no comando. Enquanto eles
realizavam o ritual, corações de cordeiros e cervos eram sacrificados.
O ritual mostrou uma resposta violenta, o bastante para inundar o Rio das Lamentações!
Tinha sido potente o bastante para corroer as rochas e os fantasmas voaram para fora em
desordem.
Weed assistiu nervoso ao ritual, mas o rio continuou a fluir vagarosamente.
Os sacerdotes, cujos rostos estavam pouco visíveis devido aos capuzes do robe,
interromperam o ritual e disseram:
“A força dos fantasmas diminuiu”.
“E sobre os espíritos demoníacos que nós mandamos para a superfície?”
“Eles também se tornarão incrivelmente fracos”.
“O ritual deve continuar a fim de fazer espíritos demoníacos adicionais… nós deveremos
trazer os prisioneiros da Igreja Matallost e perguntar a eles o motivo”.
Os sobreviventes da Igreja Matallost!
Parecia que eles haviam se tornado prisioneiros e estavam com a Igreja Embinyu.
“Se nós formos trazer os prisioneiros, nós teremos que reportar à Vossa Santidade, o Papa”.
“Vossa Santidade nos guiará. Vamos retornar ao templo por enquanto”.
Eles deixaram cerca de metade das tropas de Dark Knights e sacerdotes da Igreja Embinyu
para trás e seguiram rio abaixo.
O templo era um lugar onde Weed ainda não tinha feito o reconhecimento. Ele se esgueirou
por trás deles e, depois de os seguir por cerca de duas horas, uma brilhante fortaleza feita de ouro
e joias apareceu. (NT = Nota Antonio: Nada nada, Weed desmanchará esse castelo e pegará os
materiais para ele…)
Era um templo de alta classe, de um nível inteiramente diferente do templo destruído da
Igreja Matallost!
O templo tinha sido construído em um terreno natural de montanha rochosa. Ele estava
equipado com um portão espesso de pedra, um fosso, balistas (NT = Nota barafael: é uma arma de
cerco - https://en.wikipedia.org/wiki/Ballista) e até mesmo instalações defensivas para o
desenvolvimento de arqueiros.
“Defendam este lugar”.
Uuuoooohh!
Ao comando dos sacerdotes da Igreja Embinyu, os espíritos demoníacos vigiaram o forte
como se fossem um muro de ferro.
Weed não poderia entrar no forte, então ele retornou para o lugar onde os rituais tinham sido
realizados.
“Se eles forem voltar, provavelmente só será em um dia, talvez dois!”
Weed montou em Yellowy com seu equipamento completo. A armadura e os equipamentos
lhe davam felicidade!
Ele ficou em frente aos Guardian Knights com sua capa balançando ao vento. (NT = Nota
Antonio: Momento Deus da Guerra, agora a guerra vai começar!)
Esse era um momento decisivo.
Weed levantou a sua espada e irrompeu com o Lion Roar (NT = Nota Antonio: Rugido de
Leão):
“GUARDIAN KNIGHTS, ATAQUEM!”
60 Guardian Knights avançaram em uníssono.

Era uma investida feita por apenas 60 membros do grupo contra mais de 500 espíritos
demoníacos, sacerdotes e Dark Knights da Igreja Embinyu!
Parecia completamente imprudente, mas a realidade era verdadeiramente muito diferente
da aparência.
Os Guardian Knights que guiavam os mortos não eram seres vivos. Como guerreiros da
Igreja Matallost, eles não eram diferentes de fantasmas. Eles nunca iriam morrer por métodos
normais e eles apenas recebiam golpes a partir do poder sagrado de sacerdotes de elevada
classificação ou a partir da magia negra dos Dark Knights ou de monstros mais elevados.
“São os remanescentes da Igreja Matallost”.
“Parem eles!”
30 Dark Knights e mais de 500 espíritos demoníacos se mantiveram nas linhas de frente,
mas os Guardian Knights romperam através deles.
*Grawr* (NT = Nota barafael: grito de raiva)
“Peguem eles!”
Os Dark Knights se viraram e perseguiram os Guardian Knights. Os Guardian Knights tinham
apenas um propósito: erradicar os sacerdotes da Igreja Embinyu!
Assim como Weed tinha ordenado, eles correram direto para os sacerdotes da Igreja
Embinyu, os quais proferiram um encantamento:
“Ohhh, poder bestial e sombrio, deixe cair o castigo impiedoso. Dark Sword!” (NT = Nota
Antonio: Espada Negra)
Magia abençoada! Os sacerdotes outorgaram poder sagrado para proteger as espadas dos
Dark Knights.
*Rawr!*
“Acabem com os remanescentes da Igreja Matallost”.
Os Dark Knights interceptaram os Guardian Knigths e os espíritos demoníacos os cercaram
camada por camada, de modo que eles eram realmente pareciam como ratos em uma armadilha.
*Woosh!*
Weed levantou a sua mão e, em seguida, as Fênix abriram as suas asas.
As Fênix sopraram chamas em direção ao chão enquanto voavam sobre o campo de
batalha. Os espíritos demoníacos foram queimados e os Dark Knights também foram envoltos em
chamas.
“Death Arrow!” (NT = Nota Antonio: Flecha Mortal)
“Water Blaster!” (NT = Nota Antonio: Destruidor de Água)
Os sacerdotes infligiram ataques mágicos sobre as Fênix, criaturas mágicas majestosas que
voaram em grande altura no céu! As Fênix giraram violentamente enquanto desviavam das magias.
Os Guardian Knights estavam agachados enquanto montavam as Fênix.
“AGORA!”
A voz de Weed irrompeu com um Lion Roar no momento exato.
Figuras saltaram a partir das chamas corporais das Fênix!
40 Guardian Knights estavam caindo no chão.
“Vamos, Yellowy!”
Weed se igualou ao ritmo de Yellowy.
Moooooooo!
Yellowy mugiu revigorantemente enquanto ele corria sobre as quatro patas.
Weed abriu caminho através dos espíritos demoníacos enfraquecidos em um instante e
avançou enquanto as Fênix dominavam os céus. Elas exalavam chamas nos espíritos demoníacos

em pleno ar e, onde quer que os espíritos demoníacos estivessem reunidos, as chamas se
espalhavam e se tornavam um mar de fogo em todas as direções.
Weed e os Guardian Knights saltaram para dentro do mar de chamas!
Os 20 ou menos sacerdotes foram os primeiros a serem massacrados na batalha feroz.
“Guardian Knights, protejam a relíquia da Igreja Matallost. Lutem contra os Dark Knights e
deixem os espíritos demoníacos sozinhos! Façam um bloqueio e NÃO PERMITAM QUE NEM
MESMO UM INIMIGO ESCAPE!”
Weed soltou um explosivo Lion Roar enquanto comandava o campo de batalha.
A batalha já estava ganha.
Enquanto não houvesse nenhum sacerdote, ele estava confiante de que poderia ganhar
mesmo ao mobilizar apenas as Fênix!
‘Eu não posso apenas ceder a minha presa!’
As Fênix ainda eram fracas.
Após circundar toda a área com os Guardian Knights, ele caçou os espíritos demoníacos e
os Dark Knights com ataques de chamas em área das Fênix.
O rugido das chamas ardentes!
Weed atravessou as chamas.
“Fiery Pebbles (NT = Nota barafael: Seixo Ardente; seixo é todo fragmento de rocha ou
mineral de tamanho variável, menor que um bloco e maior do que um grânulo), Dirtman! (NT = Nota
barafael: Homem Poeira/Sujeira)”
Os espíritos de fogo e de terra estavam protegendo ele. Ele tinha intimidade infinita com
eles, de modo que mesmo se suas capacidades espirituais fossem fracas, ele poderia convoca-los
a qualquer momento desde que tivesse mana para isso. Essa era a vantagem de ser seu criador.
Graças aos Dirtman e aos Fiery Pebble, o terreno onde Weed andava estava rachando e as
chamas do lado dele estavam desviando.
Ele chegou no lugar onde a Igreja Embinyu tinha realizado o ritual.
Weed pegou e saqueou os itens gananciosamente.

A Relíquia da Igreja Matallost, a Placa de Cobre da Percepção, foi adquirida.

A Relíquia da Igreja Matallost, o Promise Staff (NT = Nota barafael: Bastão da
Promessa), foi adquirido.

Duas relíquias!
Havia também uma quantidade considerável de alimentos para os cordeiros que tinham sido
oferecidos como sacrifício.
*Chomp!*
Weed comeu uma maçã assada.
Enquanto bebia o suco dela, Weed olhou em volta para uma batalha local que ainda estava
sendo travada.
Os Dark Knights e os espíritos demoníacos estavam entrando em colapso pelas
queimaduras.
Ding!

Interfira com o ritual da Igreja Embinyu.
A missão ‘Interfira com o Ritual da Igreja Embinyu’ foi concluída.
As relíquias da Igreja Matallost foram passadas a você, o honrado.
O ritual da Igreja Embinyu não será capaz de continuar. Entretanto, a força principal da Igreja
Embinyu ainda está viva e bem.
O Chefe da Décima Primeira Seita, Feylord, procurará a sua cabeça para ter a vingança por esta
humilhação.
Você absolutamente não pode ser pego pela Igreja Embinyu.
Para resistir a eles, você deve reviver a aliança prometida e contraída pelos Libertadores dos Mortos.

Fama aumentou em 220.
Liderança e carisma aumentaram em 10.
Estatística em fé aumentou em 10.
Nível aumentou.

Missão concluída!
Weed, finalmente, respirou. Todavia, as missões em cadeia ainda continuavam.
“Eu deveria ir a um local mais remoto”.
Weed terminou a missão de interferência no ritual e tomou um tempo para levar as Fênix e
o Yellowy para algum lugar mais longe. Ele estimou que mesmo se algo perigoso fosse acontecer,
as Fênix seriam capazes de partir rapidamente. Weed também poderia escapar montando o
Yellowy.
“Mesmo no pior caso, eu terei que salvar o Yellowy”.
Moooooooo!
Os olhos inocentes de Yellowy se encheram de lágrimas em gratidão. Ele não tinha esperado
isso, mas seu mestre se sacrificaria para salva-lo.
Enquanto Yellowy estava transbordando com emoção, Weed friamente terminou de fazer
seus cálculos.
Se Yellowy morresse, o arrependimento seria para ele próprio, Weed. O dano seria severo
se ele criasse outra escultura e lhe outorgasse vida.
É claro que Weed jogaria o Death Knight antes de morrer.
“Desde que eu estou aqui, fique tranquilo, Yellowy”.
Moooooooo!
***
Weed passou pelo Rio das Lamentações com o Yellowy e as Fênix e moveu-se para uma
região cheia de planícies.
Lá, ele viu legiões de monstros, que ele não podia nem mesmo identificar, as quais estavam
vagando ao redor em massa.
Eles eram provavelmente monstros do tipo besta, mas já que essa era a entrada do inferno,
ele não podia abaixar a sua guarda não importando que tipo de monstro fosse. Weed recuou cada
vez mais sempre que ele via uma horda de monstros.

“Hmmm, onde eu estou?”
Smith, que tinha ficado bêbado e caiu no sono, lentamente abriu os seus olhos.
Ele estava montando o Yellowy atrás das costas de Weed. Smith era uma das razões pelas
quais Yellowy tinha que ficar a salvo não importasse o que!
“Nós estamos em uma expedição”.
“Eh. Entendo”.
Smith não tinha ficado totalmente sóbrio e olhou em volta com olhos turvos.
Enquanto conversava com ele, Weed tinha começado a sentir que Smith tinha originalmente
sido um verdadeiro e impressionante mercenário. As histórias das aventuras em todos os lugares
ao redor do Continente de Versalhes eram impossíveis se ele não fosse um mercenário com
habilidades consideravelmente notáveis.
No entanto, agora ele era apenas um ex-mercenário que vivia embriagado!
Apesar disso, o conhecimento abrangente de Smith em relação a armadilhas, terreno e
traços de monstros era uma grande ajuda. Se lhe fosse dado um pouco de bebida, ele também
ficaria de guarda enquanto Weed fazia esculturas.
A habilidade dele com a espada provavelmente tinha diminuído, mas ele ainda tinha muitos
usos: a habilidade de observação para identificar características depois de um mero olhar para os
monstros e a habilidade de distinguir água potável e gramíneas comestíveis também era excelente.
Em qualquer caso, ele estava sendo bem útil de sua própria maneira.
Smith olhou ao redor e disse cautelosamente:
“Este lugar parece ser muito perigoso”.
“O que?”
“O nível dos monstros é muito alto. Mesmo com a proteção das Fênix e de Yellowy, este não
é um lugar onde um escultor pode vir”.
Enquanto Weed caçava, ele deu bebida a Smith e o colocou sob os cuidados de Death
Knight. Essa poderia ser a razão pela qual Smith ainda estava subestimando Weed.
“Entendo”.
Weed distraidamente ouviu as palavras dele.
“De qualquer forma, vamos voltar”.
O objetivo da expedição era verificar os monstros e identificar o terreno. Já que ir muito longe
do Rio das Lamentações era extremamente perigoso e não tinha propósito, ele estava prestes a
retornar.
Porém, algo branco estava voando na direção deles a partir do céu.
A aparência digna de um monstro voando em direção a eles como se estivesse perfurando
o céu!
“ROOOOAAAAAAR!” (NT = Nota barafael: rugido)
O monstro rugiu, sacudindo toda a área. Os monstros do tipo besta à distância também
ficaram pregados no chão, petrificados de medo.
“É um monstro de classe chefe!”
O monstro de classe chefe que estava dominando a área apareceu. O monstro, que estava
voando pelo céu, foi progressivamente aumentando de tamanho. Mesmo a uma distância
considerável, ele parecia maior do que a palma da mão de Smith.
Enquanto a distância gradualmente diminuía, o corpo continuava a crescer! Era uma figura
enorme que facilmente excedia centenas de metros de comprimento.
O monstro se aproximou em uma velocidade formidável enquanto espalhava um ar frio ao
seu redor.
O rosto de Smith ficou com uma cor pálida doentia.

“Aquilo é um Dragão de Gelo. É um Dragão de Gelo!”
Isso foi o suficiente para intimidar e dispersar as Fênix, que estavam circundando o céu
acima de Weed enquanto mantinham a guarda.
“Se apresse e corra!”
Mesmo com a insistência de Smith, Weed ficou parado. Ele estreitou seus olhos e
simplesmente olhou de forma firme para o corpo do Dragão de Gelo, que constantemente crescia.
Olhos ferozes, focinho longo e uma longa barba. Ele possuía um corpo com uma parte
superior forte e uma parte inferior fraca!
Mesmo as suas grandes asas compreendiam a maioria do seu corpo!
Era um olhar que ele tinha visto várias vezes em algum lugar.
“ROOOAAAAAAAAAAAR!”
O medo eclodiu a partir do rugido do dragão, enviando arrepios através do corpo!
Diante do espírito de luta do dragão, Yellowy afundou e as Fênix dobraram as suas asas.
O Dragão de Gelo voou com seu enorme poder para derrotar em um instante os humanos e
as Fênix que ousaram invadir o seu território.
As grandes pupilas do Dragão de Gelo olharam para Weed e Yellowy.
“Você se atreve a invadir meu território…”
As palavras foram subitamente interrompidas!
Houve um ligeiro espasmo em torno dos olhos do Dragão de Gelo. Então, depois de
examinar Weed novamente com os olhos bem abertos, ele estendeu as suas asas.
*Flap flap flap* (NT = Nota barafael: batida de asas)
O Dragão de Gelo acelerou instantaneamente e, em seguida, exibiu uma inacreditável
agilidade enquanto girava em um semicírculo. Ele estava retornando rapidamente para o caminho
de onde veio.
Weed disse casualmente:
“Você talvez seja o Bingryong?”
O corpo do Dragão de Gelo vacilou no ar como se ele tivesse recebido um enorme choque.
“Você é o Bingryong, certo?”
“Absolutamente não”.
O Dragão de Gelo até mesmo balançou a sua cabeça enquanto batia com força as suas
asas. Uma ação que indicava o seu desejo desesperado de escapar!
Embora ele estivesse obviamente ansioso, já que ele apressadamente tinha se virado, ele
ainda não tinha acelerado muito rapidamente.
“Cada batida de asas é cerca de 500 milhões won (NT = Nota barafael: U$ 450.000,00 –
cotação de maio de 2016)”.
As asas do Dragão de Gelo pararam imediatamente.
Embora ele estivesse flutuando por causa de sua flutuabilidade, ele agiu como se não
soubesse o que fazer.
“Você quer ver os Wyverns, certo? O Wyvern-3 perguntou se você estava bem”.
“Wyvern3! Wyvern3 está indo bem, mestre?”
“Entendo. Você é o Bingryong”. (NT = Nota Antonio: É como aquela velha frase, você pode
correr mais não pode se esconder…)
“.....”
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