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CAPÍTULO 3 - O Poder do Salvador 

 

 Quando Weed concluiu a luta sangrenta na Colina Salmere, ele tinha apenas 150 de vida 

sobrando. 

 Enquanto estava montando o Yellowy, Weed rompeu as linhas inimigas várias vezes. 

Totalmente imerso na batalha, Weed lançou-se dentro do perigoso campo de batalha. Confrontando 

uma crise de vida ou morte, ele mal sobreviveu graças a Bingryong e às Fênix, que estavam lutando 

desesperadamente. Yellowy também estava ocupado saltando dentro das chamas para livrar-se 

dos soldados perseguidores. 

 Esculturas! 

 Anteriormente havia sido deplorável quando ele fez as esculturas e lhes outorgou vida. 

Porém, posteriormente, elas valeram a pena. 

 Mesmo assim, Weed não os reconheceu: 

 “Bastardos inúteis”. 

 “.....” 

 “É tudo porque vocês são fracos e tolos. Vocês não podem fazer isso direito?” 

 A crítica interminável aos seus subordinados! 

 Crítico e ranzinza. Ele geralmente diria algumas palavras quando eles ganhassem uma 

batalha. 

 “Eles não podem ir contra mim depois de tudo. Ousando lutar contra mim, eles foram 

realmente imprudentes”. 

 Se eles ganhassem, era por causa de Weed. Se a situação fosse desfavorável, era por 

causa de seus subordinados 

 Embora fosse dito que grandes comandantes não culpavam seus subordinados pelas falhas 

deles, Weed regia as suas esculturas com resmungos, reclamações e incômodos. 

 Moooooooo! 

 O gentil Yellowy submissamente esfregou a sua cabeça contra Weed, mostrando a afeição 

de um gado coreano. Ele era uma daquelas vacas coreanas que não se ressentiam em relação as 

pessoas mesmo no momento em que eram dragadas para o matadouro, mostrando simplesmente 

seus olhos tristes. 

 Contudo, toda noite quando Weed descansava ou dormia brevemente, seus subordinados 

realizavam uma reunião. 

 Bingryong, as Fênix e Yellowy estavam agachados em um canto. 

 Parecia como se eles estivessem planejando uma conspiração traiçoeira! 

 Com medo de que alguém pudesse ouvi-lo, Bingryong sussurrou cautelosamente: 

 “Sejam pacientes e eventualmente uma oportunidade virá”. 

 “Um oportunidade realmente virá?” 

 “Veterano, eu acho que a oportunidade que você fala nunca virá”. 

 Bingryong flexionou o seu pescoço e propagou as suas asas amplamente por um momento. 

 “Não. Olhem para mim. Foi apenas por um curto momento, mas eu fui capaz de ganhar 

liberdade”. 

 “Liberdade!” 

 Os olhos de Yellowy estavam repletos de desejo. 

 Pastagem de graça, que lindas palavras elas eram. 



 “A liberdade é verdadeiramente uma alegria não mencionável. Vocês podem vagar pelo 

vasto continente enquanto caçam monstros e gastam o tempo agradavelmente”. 

 As Fênix silenciosamente assentiram com suas cabeças. 

 Elas estavam aceitando o conselho de seu veterano celestial como se fosse um verdadeiro 

evangelho. 

 “Você sabe quão pitorescos os dias chuvosos são? Você pode viajar para o lago e atravessar 

as nuvens enquanto você passa pela cadeia de montanhas. O Continente de Versalhes é 

verdadeiramente bonito”. 

 “Nós queremos ir para o Continente de Versalhes também”. 

 Yellowy e as Fênix tinham nascido próximos ao portão do inferno, de modo que eles nunca 

tinham ido para o Continente de Versalhes anteriormente. Eles apenas tinham ouvido falar dele 

através das palavras de Bingryong. 

 “Há muitas variedades de gramas macias no Continente de Versalhes. Gramíneas 

saborosas e refrescantes são semeadas em grande abundância. A água do rio é limpa e fresca”. 

 “Ohhh, gramíneas!” 

 “Fênix, vocês sabem sobre as batatas-doces?” 

 “Batatas-doces?” 

 “Comam ela grelhada e ela será tão boa quanto um doce. Ela derrete suavemente na sua 

boca”. 

 “O que é um doce?” 

 “Vocês nem mesmo sabem a respeito dos doces? Doces são um lanche que os humanos 

comem”. 

 Bingryong tinha caçado para comprar e comer muitos lanches com o dinheiro que ele 

ganhava1.  

 Quando Weed caçou no Norte, Alveron e Seoyoon tinham estado com ele. Alveron tinha 

pego uma parte de sua refeição e compartilhado com Bingryong. Desta forma, ele foi capaz de 

provar a batata doce e o doce havia sido jogado para ele por Seoyoon! 

 “Doce é um lanche pelo qual vale a pena sacrificar a sua vida”. 

 “Ele realmente é tão valioso?” 

 “A grandeza dos doces... vocês pequenos ainda não sabem. Quando você enrola a sua 

língua enquanto o derrete lentamente.....” 

 Bingryong falou enquanto lambia os seus lábios. 

 “Havia uma dama tão bonita quanto uma Deusa que andou por aí com o mestre... se 

acontecer de vocês verem ela, hajam de modo amável. Ela é fraca contra coisas fofas. Se vocês 

agirem bem, vocês podem ser capazes de ganhar um doce”. 

 “Ela é amiga do mestre? Ou sua amante?” 

 Yellowy gritou com um forte olhar de descrença.  

 “Eu não posso acreditar no fato de que o mestre realmente tem amigos”. 

 Uma índole que parecia como se ele não tivesse quaisquer amigos! 

 Bingryong sacudiu a sua cabeça: 

 “Eu também não sei qual é a relação deles. As relações humanas são muito complexas. De 

qualquer forma, a história se perde um pouquinho em outro lugar, mas uma oportunidade 

definitivamente virá. Você não pode obter liberdade sem sacrifício. Suportem e um dia...” 

 “Algum dia...” 

                                                           
1 NT = Nota barafael: kkkkk quem que vende doce para um dragão de gelo com centenas de metros de 
comprimento? Kkkkk O nego devia fugir e ele comia a barraca inteira de doces e deixava a grana, só pode. 



 Yellowy falou de uma forma mais sombria: 

 “Eu definitivamente quero tentar comer um doce”. 

 

*** 

 

 Depois de eliminar todos os perseguidores, Weed alcançou a Aldeia Salmere. A Aldeia da 

Tribo Salmere era a maior das três tribos e também a que tinha um amplo território. 

 O grande chefe dos Salmere era um ancião corcunda. Ele lentamente levantou a sua 

bengala. 

 “A aliança com a Igreja Matallost? Nossos caçadores não têm medo da morte. Nós 

manteremos a promessa em relação a aliança”. 

 Contra as expectativas dele, a Tribo Salmere prontamente concordou em manter a aliança. 

 “Haverá glória para o grande chefe e para a Tribo Salmare”. 

 Weed seguiu as ações dos caçadores da tribo como exemplo. Ele assumiu a postura 

ambígua de alguém com a boca bem aberta e com os olhos brilhando. 

 Geralmente havia águias sentadas sobre os ombros dos caçadores. Você podia facilmente 

ver pessoas agarrando uma presa em suas mãos ou arrastando-as ao redor por uma corda por todo 

os lugares na aldeia. Eles tinham um monte de comida comparado as outras aldeias. O fato de que 

eles tinham uma abundância de presas significava que a Tribo Salmere era forte. 

 Os caçadores tinham muitas armas penduradas em suas costas ou ombros, tais como arcos, 

lanças, machados, martelos e uma variedade de outras armas. 

 “Todavia, entre os nossos aldeões, há muitos que ainda nem mesmo deixaram um nome 

para si próprios”. 

 “.....” 

 “Deixar um nome é importante. Em nossa tribo, quando nós vamos em uma grande caçada, 

nós esculpimos a aparência deles e as colocamos na aldeia. Nós fazemos esculturas dos 

caçadores, de tal modo que as crianças em desenvolvimento possam saber sobre a grandeza de 

seus pais”. 

 “Assim...” 

 “A quantidade de caçadores que fará parte da aliança na luta contra a Igreja Matallost 

dependerá do número de esculturas”. 

 As esculturas seriam as últimas memórias dos caçadores. Ele precisava fazer esculturas 

para conseguir que a Tribo Salmere lutasse. 

 

*** 

 

 Weed examinou a aparência dos caçadores na aldeia. 

 Seres selvagens vestindo roupas de plumas e couro! Não era difícil esculpi-los porque eles 

carregavam todos os tipos de armas e tinham uma aparência muito característica. 

 Visto que as esculturas tinham que ser preservadas por um longo período, ele tinha que usar 

pedra ao invés de argila ou madeira. Entretanto, a faca de esculpir de Zahab cortou através da 

pedra como se ela não fosse nada. 

 “Viril.... bem como compassivo”. 

 Weed fez esculturas dos caçadores sobre o terreno aberto dentro da aldeia. Depois de fazer 

o formato básico do corpo dos bárbaros, ele os concluiu diferentemente, com expressões 

detalhadas. Seu sistema de produção em massa tornou-se incrivelmente rápido. 



 As habilidades em esculpir e de artesanato estavam no nível avançado 6! Baseado na 

proficiência das habilidades, levaria algum tempo antes dele alcançar o nível mestre, mas o nível 

de habilidade que ele tinha ganho a partir do trabalho repetitivo foi útil para o valor artístico das 

esculturas. 

 “A aparência externa é importante para as esculturas depois de tudo”. 

 A qualidade da pedra usada para fazer uma escultura é tão importante quanto o material de 

acabamento usado em um apartamento. 

 Depois de ter reunido tanta experiência, ele podia ver uma parte ou aparência apropriada ao 

simplesmente olhar para a rocha. Ele podia efetivamente fazer as esculturas enquanto, igualmente, 

tirava proveito da textura e do design da pedra! Apesar delas serem pedras retiradas a partir do 

mesmo local, havia rochas valiosas e boas para fazer as esculturas. 

 “É a mesma lógica do pernil e do filé de costela terem preços diferentes”. 

 Weed usou pedras de alta qualidade para criar rapidamente as esculturas! 

 A produção em massa certamente não era uma virtude de um artista. Mesmo assim, se as 

esculturas oferecessem felicidade e fossem necessárias, então ele não seria contra criá-las. 

 As esculturas da Tribo Salmere. Mais de 3.000 esculturas de caçadores foram feitas em 

mais de vinte dias. Isso nunca teria sido possível se ele as tivesse feito do tamanho natural, mas foi 

realizável porque elas eram miniaturas. A experiência que ele teve ao encurtar o tempo de produção 

de muitas esculturas sobre às margens do Rio das Lamentações também foi útil.  

 3.000 era o número máximo de pessoas que poderiam ser mobilizadas na Tribo Salmere! 

Eram todos, exceto pelo número mínimo de caçadores para proteger a aldeia, as crianças e as 

mulheres.  

 O chefe e os caçadores da Tribo Salmere apareceram uma vez que as esculturas foram 

concluídas. 

 “Nós reconhecemos você, o detentor da prova da aliança com a Igreja Matallost, como o 

representante. Nós lutaremos na guerra”. 

 "Uwaaaaaaaah!" 

 Ding! 

 

A Aliança Prometida da Igreja Matallost foi formada. 

As Tribos Vejague, Lekiye e Salmere convocarão caçadores e guerreiros para a guerra contra a 
Igreja Embinyu. 

A guerra para corrigir a ordem pública afastada do Continente de Versalhes começou. 

O título honorário de ‘Representante do Deus da Igreja Matallost’ foi adquirido. 

Você agora é capaz de usar as relíquias da Igreja Matallost. 

 

O Símbolo da Aliança. 

Pode utilizar a Autoridade do Salvador investido no bastão. 

O atributo do bastão mudou. 

 

Fama aumentou por 450. 

Nível aumentou. 

Nível aumentou. 



 

 Com a formação da aliança, a fama de Weed aumentou novamente. A fama de Weed era, 

originalmente, uma das mais altas. A excelente fama que ele tinha ganho como um artista ao fazer 

esculturas! Ele também ganhou fama enquanto progredia em suas missões.  

 Na Guilda da União dos Dark Gamers e na transmissão do programa ‘A História do 

Continente de Versalhes’, aqueles que tinham fama maior do que a de Weed podiam quase ser 

contados em uma mão! Havia apenas comerciantes que haviam doado quantias colossais de 

dinheiro para um templo ou pessoas que estavam classificadas entre os top 10 em Royal Road.  

 Já que ele havia ganho uma grande quantidade de fama enquanto estava progredindo 

através desta missão, ela foi suficiente para fazê-lo se perguntar sobre que tipo de mudanças 

haveriam quando ele retornasse ao Continente de Versalhes. 

 Weed tirou o bastão no meio dos caçadores da tribo. 

 Um bastão preenchido com uma luz branco pura! O bastão enfadonho, que parecia ser 

adequado para os idosos usarem, foi alterado para ser tão gracioso quanto o bastão de um Sumo 

Sacerdote. 

 “Identificar!” 

 

Bastão Símbolo da Aliança Restaurada. 

Este é o bastão consagrado como o símbolo da aliança da Igreja Matallost contraída com as tribos 
vizinhas.  

Um item concedido com a benção de um Deus. 
Todas as criaturas no Continente de Versalhes têm o dever de responder ao Poder do Salvador. 

Durabilidade: 2.000/2.000. 

Ataque: 98. 

Restrições: 

Pode ser usado por aquele que recebeu o reconhecimento da 
Igreja Matallost. 

2.000 de Fé. 

Opções: 

+ 35 de Ataque Mágico. 

+ 100% de Poder Divino. 

+ 1.200 de Fama. 

Aumenta a capacidade de negociação diplomática. 

Capaz de usar o Poder do Salvador. 

 

Poder do Salvador 

Convoca vigorosamente criaturas do Continente de Versalhes. Não faz distinção entre raças, 
monstros e objetos. 

O poder garantido pela bênção do Deus Matallost. Com o atual estado deteriorado da igreja, 
apenas aquele que tem a autoridade pode usar este poder.  

Pode ser usado por um total de três vezes. 

Para a convocação de um ser vivo levará 15 horas após a manifestação da autoridade. 

Se você usar o Poder do Salvador na missão, a contribuição e as recompensas diminuirão em um 
valor definido.  

CUIDADO: Há uma alta possibilidade de convocar monstros não cooperativos. Monstros não 
domesticados farão seus próprios julgamentos e agirão de acordo com eles. 

 



 O poder de convocar qualquer criatura viva, até mesmo monstros de classe chefe! Weed 

agora tinha a capacidade de convocar qualquer monstro de classe chefe a partir do Continente de 

Versalhes. 

 

*** 

 

 Tribo Vejague! 

 2.000 guerreiros carecas, que pareciam com monstros, se reuniram. 

 Tribo Lekiye! 

 1.500 guerreiros e xamãs com caudas de animais estavam participando na batalha contra a 

Igreja Embinyu. 

 Tribo Salmere! 

 3.000 caçadores de olhares profundos e intimidade com a paciência e vitória foram 

mobilizados. 

 Weed deslocou-se com eles para a localização da Fortaleza da Igreja Embinyu por longos 

dez dias. 

 “Guerreiros, lutem!” 

 O grupo tornou-se um pouco mais coordenado através das batalhas contra os monstros 

durante a viagem deles. Os xamãs da Tribo Lekiye convocavam fantasmas que causavam confusão 

e os guerreiros da Tribo Vejague colocaram suas vidas em jogo para bloquear os Black Wild Boars2. 

Os caçadores da Tribo Salmere agarraram a oportunidade para atirar flechas e atirar as suas lanças. 

 Na verdade, a especialidade da Tribo Salmere era montar armadilhas e coisas similares, de 

modo que não havia muita oportunidade de usa-las em uma caçada real a monstros. 

 A combinação de xamãs, caçadores e guerreiros! 

 Todavia, as armas das tribos da aliança eram muito medíocres. Muitas armas estavam 

usadas e lascadas e as espadas estavam enferrujadas. Além disso eles estavam a um nível onde 

estavam envoltos apenas com couro grosso e sem qualquer armadura.  

 “Eles não são selvagens por nada”. 

 Devido as suas defesas miseráveis, eles haviam estado em situações de vida ou morte por 

diversas vezes. 

 Sempre que ele tinha tempo livre, Weed reparava as armas deles ou os tocava para tomar 

as medidas de seus corpos e lhes providenciava armaduras. Mesmo assim, eles não estavam em 

perfeitas condições, pois ele não tinha muito tempo. Ele derreteu ferro de baixa qualidade e os 

transformou em espadas básicas. As armaduras também foram apenas uma combinação de metal 

e couro. 

 “Uma grande espada como esta...! Ela está brilhando com a luz, que incrível”. 

 Ainda assim, as tribos da aliança ficaram extremamente felizes. 

 Eles atiravam satisfatoriamente flechas cobertas com veneno e eram ágeis, assim eles foram 

otimizados para a caçada. Porém, eles eram um problema porque ignoravam os comandos ou 

controlavam e tentavam lutar com os monstros sempre que eles queriam. Não importa quanto Weed 

aumentasse a intimidade, o espírito competitivo das tribos da aliança transbordava e eles tomavam 

danos. 

 Durante o período de dez dias, 42 membros das tribos aliadas tinham morrido enquanto 

viajavam. Foi provavelmente em parte por Weed tê-los tornado mais fortes através da caça, mas a 

maioria tinha morrido ao desconsiderar as suas baixas defesas e por lutar contra um monstro até o 

fim, sem fugir. 

                                                           
2 NT = Nota barafael: Javalis Negros Selvagens. 



 Desta maneira, ele retornou à Fortaleza da Igreja Embinyu com as tribos aliadas 

desordenadas. 

 “Como esperado, isto não será fácil”. 

 Mais uma vez de volta ao Templo da Igreja Embinyu! Ele estava bem guardado pelos 

espíritos demoníacos e a altura das muralhas excedia os 10 metros. 

 Havia até mesmo uma enorme e magnífica estátua de bronze do Deus Embinyu estabelecida 

no meio da fortaleza, como se fosse uma Estátua da Liberdade. A estátua de bronze estava 

envolvendo a Fortaleza com algo parecido com uma nuvem negra ameaçadora. Ela era algo que 

Weed só podia sentir como um escultor, mas era provavelmente a estátua de bronze que garantia 

aos soldados e sacerdotes da Igreja de Embinyu um poder considerável. 

 Ele sentiu que ela era, pelo menos, uma obra-prima ou uma magnum opus. Dado o seu 

tamanho, ela era provavelmente uma magnum opus. Seria reconfortante ter a escultura se 

houvesse sido feita por um escultor aliado. Porém, se ela pertencesse ao inimigo, então tal escultura 

apenas criaria uma ansiedade psicológica. 

 “Eu serei capaz de trazer os espíritos demoníacos para o nosso lado se eu usar a Copper 

Plate of Rest3, mas....” 

 Weed balançou a sua cabeça. 

 Weed tinha lutado com eles enquanto fazia esculturas sobre às margens do Rio das 

Lamentações, mas a maioria dos espíritos demoníacos não era forte. Ele não podia ser descuidado 

apenas porque podia trazer os espíritos demoníacos para o seu lado, pois ele não sabia o quão 

forte a Igreja Embinyu era. 

 Além disso, apesar de ser uma relíquia sagrada, a Placa de Cobre do Descanso Eterno 

estava com baixa qualidade, com apenas 12 de durabilidade sobrando. O dano não seria tão grande 

se a durabilidade estivesse acima de 100, mas como ela estava tão deteriorada não seria estranho 

se a placa quebrasse a qualquer momento. 

 ‘Todas as mercadorias de segunda mão são desta forma’. 

 A Placa de Cobre do Descanso Eterno era um item que ele precisava usar com tanta 

moderação quanto fosse possível. Se ele a usasse descuidadamente, ele não seria capaz de usá-

la no momento crucial.  

 ‘Será difícil penetrar as muralhas com os bárbaros.... que método eu deveria usar?’ 

 Não apenas as tribos da aliança eram inexperientes em uma batalha em conjunto, como 

elas também não seguiam os comandos muito bem. Além disso, eles não tinham uma única siege 

weapon4! 

 “Nós teremos que construir armas de cerco primeiro”. 

 Weed começou a construir armas de cerco com ossos, tendões e madeira que ele tinha 

obtido enquanto caçava monstros e cortava árvores. 

 Ele fixou dois grandes troncos em linha e usou o grosso e excepcionalmente elástico tendão 

de um Javali Negro Selvagem para fazer um trebuchet5. 

 Uma arma de cerco criada com a habilidade intermediária em ferraria! 

 Ding! 

 

 

                                                           
3 NT = Nota barafael: Placa de Cobre do Descanso Eterno. 
4 NT = Nota barafael: arma de cerco. 
5 NT = Nota barafael: Trabuco/catapulta: https://en.wikipedia.org/wiki/Trebuchet - arma tipicamente 
empregada na Idade Média com a finalidade de esmagar muralhas ou para atirar projéteis acima delas. Weed 
é praticamente um MacGyver para construir uma catapulta sem quaisquer cálculos apenas com troncos e 
tendões de javali kkkk – quem não conhece o MacGyver pode me chamar de velho. 

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


Catapulta do Weed. 

Uma catapulta básica feita por um artesão versátil. 

Ele foi feito com uma habilidade excepcional considerando que foi o primeiro que o artesão criou, 
mas a madeira, que desempenha um papel central em manter o equilíbrio da arma, é de baixa 

qualidade. 

Em razão da baixa taxa de precisão, é incerto se ela pode descarregar um golpe concentrado sobre 
as muralhas.  

Parece que imensa força será necessária para usar a arma. 

Durabilidade: 130/130 

Poder Destrutivo Máximo: 26 

Alcance: 37 

Taxa de Tiros: 3 

Taxa de Precisão: 3 

Restrição: Necessita de uma força de trabalho maciça. 

Opções: 
Baixa precisão. 

Quase nenhuma chance de acontecer um acidente. 

 

Proficiência na habilidade em ferraria aumentou. 

 

 Considerando que era a sua primeira, ela não resultou em uma má arma de cerco. 

 “Por enquanto, eu tenho que aumentar os números”. 

 Weed produziu 10 catapultas. 

 Já que ele estava fazendo eles todos pela primeira vez, era impossível prever a performance 

que eles teriam. Ele normalmente submeteria várias execuções de tentativa e erro enquanto as 

melhoraria, mas tudo ocorreu pela primeira vez.  

 A aliança das tribos se aproximou. 

 “É uma arma extremamente grande. Você está dando ela para nós?” 

 Weed virou seus polegares para cima. 

 “Sim. Eu fiz elas para vocês. Vocês também serão capazes de destruir a fortaleza com elas”. 

 “Você é o melhor”. 

 “Contanto que vocês tenham isto, vocês serão imbatíveis. Vocês devem definitivamente 

ganhar”. 

 “Obrigado, irmão!” 

 Tudo que Weed tinha feito eram catapultas que disparariam pedras, além de escadas e 

cordas que podiam ser penduradas sobre as muralhas ao se atirar ganchos! 

 A qualidade das catapultas não estava comprovada e eles nem mesmo foram submetidos a 

um teste de lançamento. 



 Weed descarregou os itens que ele não se atrevia a usar para os membros das tribos da 

aliança, cujas armas e armaduras tinham sido sobretudo retocadas enquanto eles chegavam perto 

da Fortaleza da Igreja Embinyu.  

 Weed chamou Yellowy: 

 “Venha aqui”. 

 “.....” 

 Yellowy deu um passo para trás.  

 “Se apresse e venha”. 

 “Diga-me pelo que você está me chamando, mestre”. 

 “Eu estou tentando dar a você um afago”. 

 “Mas, por que o mestre está segurando uma corda?” 

 Os olhos de Yellowy estavam preenchidos com suspeitas. 

 “Por que a corda? Eu não posso estar apenas segurando ela? Venha até aqui por enquanto. 

Apenas venha”. 

 “Isto não parece certo. Eu gostaria de recusar”. 

 “Não é nada. Eu consegui ela, então apenas venha”. 

 Yellowy se aproximou muito cuidadosamente. Weed gentilmente acariciou seu pescoço 

algumas vezes e, em seguida, envolveu o pescoço e o dorso dele com a corda como um clarão de 

um relâmpago. 

 MOOOOOO! 

 O mugido triste de Yellowy! 

 “Mestre, por que você está fazendo isto? O que eu fiz de errado...” 

 “Não se preocupe, eu não irei comer você. Há bagagens, então você não deveria movê-las?” 

 O destino de Yellowy já tinha sido determinado desde que as catapultas foram construídos.  

 Bingryong e as Fênix tinham um pouco de pena em seus olhares. 

 ‘Sorte que não sou eu’. 

 ‘Está tudo bem enquanto não seja eu’. 

 Depois de terminarem uma refeição saudável que Weed tinha cozinhado a partir de uma 

presa, eles marcharam para a Fortaleza da Igreja Embinyu. 

 

*** 

 

 Boom! Boom! Boom! 

 Na Fortaleza da Igreja Embinyu, tambores soavam para anunciar uma emergência. Dark 

Knights6, sacerdotes e arqueiros foram mobilizados para as muralhas enquanto eles rapidamente 

se preparavam para a batalha. 

 No momento em que Weed, Yellowy e os membros das tribos da aliança se aproximavam 

enquanto empurravam juntos as catapultas, as tropas da Igreja Embinyu permaneceram nas 

muralhas da fortaleza com força total. 

 As catapultas eram tão pesadas que o movimento deles era lento, apesar de terem sido 

colocadas rodas neles. 

 Para piorar a situação, havia fumaça negra ascendendo das torres da fortaleza. Os membros 

das tribos da aliança apontaram para a fumaça e disseram: 

 “Parece que eles estão assando carne”. 
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 “Parece que eles comerão algo saboroso”. 

 Uma resposta ignorante para a fumaça! 

 O rosto de Weed enrijeceu. 

 ‘Eles estão produzindo a fumaça para informar os seus arredores de que eles estão sob 

ataque. É uma comunicação de emergência para convocar os seus aliados’. 

 Era um sinal de fogo informando o início da guerra! Os selvagens na bacia do Rio das 

Lamentações que vissem o sinal convocariam guerreiros para subjugar Weed e as três tribos. Eles 

teriam que lutar contra as tropas de reforço dos bárbaros na Fortaleza da Igreja Embinyu.7 

 Weed engoliu em seco. Não era algo que ele não esperava, mas era definitivamente difícil. 

 “Nós teremos que atacar antes que os reforços cheguem”. 

 Weed gritou para os membros das tribos da aliança, os quais tinham movido as catapultas 

e estavam descansando brevemente. 

 “Carreguem as catapultas!” 

 100 guerreiros da Tribo Vejague arrastaram as catapultas e abaixaram as bolsas. Então, 

depois de içar uma pedra para dentro das bolsas, eles atiraram.  

 Wooosh! 

 A pedra fortemente ejetada desenhou um arco enquanto voava poderosamente. Foi um 

ataque com uma rocha de peso mortal. 

 Contudo, a catapulta estava muito longe. O pedregulho perdeu a maior parte de sua força e 

colidiu na parte inferior da muralha e não no centro. 

 No fim, ele era uma imitação e apenas roçou a parede! 

 

Durabilidade da muralha decaiu em 49. 

Total da durabilidade: 9.999.951/10.000.000 

 

 “Isto não funcionará mesmo se nós a atingirmos o dia inteiro. Não, nós acabaremos com as 

pedras para lançar antes disso. Tropas das catapultas, avancem!”  

 Weed empurrou as catapultas junto com a Tribo Vejague. Assim eles poderiam disparar a 

partir de um local um pouco mais perto! 

 Já que ele tinha que quebrar uma muralha muito mais grossa do que a do Forte Odin, ele 

decidiu aceitar o risco. 

 Yellowy rebocou poderosamente as catapultas para frente, mostrando a força de uma vaca 

coreana. 

 A Fortaleza da Igreja Embinyu também respondeu. 

 “Fogo!” 

 Eles revidaram ao cobrir densamente o céu com flechas. 

 “Segurem seus escudos e bloqueiem!” 

 Mesmo sem os comandos de Weed, a Tribo Vejague levantou seus escudos a fim de 

sobreviver. 

 Já havia um escudo fixado sobre a testa de Yellowy, e o seu torso foi envolto em seda. Weed 

tinha tecido um emaranhado de peças de seda inutilizáveis juntas para bloquear as flechas. 

                                                           
7 NT = Nota barafael: lembre-se que haviam diversas tribos na região, das quais três eram da aliança 
Matallost, que estão com Weed agora e diversas outras que eram dominadas pela Igreja Embinyu, elas são 
os reforços. 



 A chuva de flechas foi despejada sobre a Tribo Vejague e sobre a área ao redor das 

catapultas. 

 Ba-ba-ba-ba-ba-bang! 

 "AHHHHH!" 

 “MEU PÉ, UMA FLECHA ATINGIU MEU PÉ!” 

 O impacto das flechas foi transmitido diretamente através dos escudos. Embora eles 

estivessem segurando escudos, os guerreiros da Tribo Vejague foram empurrados para trás pela 

força e caíram de joelhos. Algumas flechas até mesmo penetraram os escudos de qualidade inferior 

e atingiram a tribo de caçadores. 

 Os caçadores da Tribo Salmere também atiraram flechas, mas elas não poderiam ir por cima 

das muralhas. 

 “Vamos atirar com as catapultas também!” 

 Weed se aproximou por cerca de mais uma centena de passos e ordenou o uso das 

catapultas. 

 “Muitas flechas estão voando”. 

 “Jungbal.... Jungbal morreu”. 

 “Procurem cobertura. Escondam-se atrás das catapultas. Guerreiros da Tribo Vejague, 

carreguem as catapultas rapidamente!” 

 Era um ataque de flechas unilateral sobre as planícies, sem qualquer cobertura! Mais de 

trinta membros da Tribo Vejague morreram a partir das flechas enquanto moviam 10 pedregulhos. 

Porém, quando eles colocaram as suas vidas em jogo e usaram as catapultas, os pedregulhos 

explodiram em direção à muralha.  

 Todos os ataques, exceto por uma falha, foram bem-sucedidos!  

 

Durabilidade da muralha diminuiu por 1.226. 

Durabilidade da muralha diminuiu por 751. 

Durabilidade da muralha diminuiu por 956. 

Durabilidade da muralha diminuiu por 2.160. 

Durabilidade da muralha diminuiu por 173. 

Durabilidade da muralha diminuiu por 486. 

Durabilidade da muralha diminuiu por 1.198. 

Durabilidade da muralha diminuiu por 3.110. 

Durabilidade da muralha diminuiu por 896. 

Total da durabilidade: 9.989.044/10.000.000. 

 

11 arqueiros morreram e 5 soldados foram feridos. 

8 espíritos demoníacos foram gravemente feridos. 

3 Dark Knights sofreram ferimentos leves. 

1 sacerdote morreu. 

 

 O tremendo poder de fogo das catapultas! 



 Embora houvessem pedregulhos que atingiram a parte inferior da muralha ou que apontaram 

para as torres, foi um ganho considerável. Era um momento que comprovava que as armas de cerco 

eram vitais para uma guerra de cerco. 

 Todavia, mesmo enquanto eles atiravam, as forças da Igreja Embinyu continuavam a se 

reunir sobre as muralhas da fortaleza. 

 Apenas a Tribo Vejague estava tomando dano a partir das flechas que estavam sendo 

despejadas como se fosse uma chuva. 

 "AHHHH!" 

 Algumas das flechas estavam envoltas em uma aura vermelha. Elas eram flechas 

outorgadas com o poder divino dos sacerdotes da Igreja Embinyu! Era um ataque com flechas de 

fogo, as quais queimavam o corpo inteiro, mesmo se elas fossem bloqueadas com um escudo. 

 Os guerreiros da Tribo Vejague eram robustos e não morriam facilmente, mas uma vez que 

eles foram perfurados com incontáveis flechas, incluindo flechas imbuídas com poder divino, eles 

impotentemente perderam as suas vidas. 

 A área inteira, onde Weed e a Tribo Vejague permaneceram, estava ficando densamente 

cercada com flechas. 

 Foi um espetáculo repleto de tensão e energia quando assistido a partir do lado de fora, mas 

para aqueles sendo atacados, era suficiente para fazê-los irem à loucura! 

 Depois de Yellowy ter terminado de rebocar as catapultas, a corda foi rompida em algum 

ponto e ele fugiu para a retaguarda segura. 

 Os sacerdotes de elevado nível também estavam sobre as muralhas.  

 “Mostre o verdadeiro poder para este grupo perverso de pessoas. Holy Buster8!” 

 Um ataque de magia divina brilhou nas muralhas antes de voar em direção a eles, 

distribuindo grandes danos no momento seguinte. 

 Como se eles tivessem sido golpeados por algo, a Tribo Vejague ao redor da catapulta foi 

mandada pelos ares. 

 “Aqueles que não acreditam no Deus Embinyu, a punição cairá sobre vocês”. 

 Maldições mágicas generalizadas!  

 Os membros das tribos da aliança que foram atingidos com o poderoso ataque divino 

tornaram-se incapazes de lutar enquanto gemiam em razão de febres altas. 

 O rosto de Weed permaneceu completamente calmo. 

 Era um rosto tão sério como quando ele tinha erroneamente vendido uma pedra preciosa de 

um rubi, que valia 10 moedas, por apenas 9 moedas de ouro! 

 ‘Eu esperava algum nível de sofrimento dada a dificuldade da missão’. 

 As tropas bárbaras de reforços, a altura e a resistência da muralha. Mesmo as forças da 

Igreja de Embinyu não pareciam que iriam perder se eles lutassem regularmente! 

 Nem uma única coisa foi fácil. 

 ‘A enorme dificuldade numa guerra de cerco é... você poderia dizer que é a concentração do 

poder de fogo deles enquanto nós nos aproximamos’. 

 Mesmo se ele fosse contar com a defesa deficiente da Tribo Vejague ou Salmere para tentar 

passar por cima da muralha, isso não causaria nada além de uma enorme catástrofe.  

 Em uma batalha como esta, era perfeito para o lado defensor lutar, ao passo que, para o 

lado que tinha que atacar, a batalha era configurada para tornar o resultado o pior possível. 

Infelizmente, Weed estava do lado que tinha de pegar os membros das tribos da aliança e ocupar 

a fortaleza. 
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 “Nós nunca conseguiremos desta forma”. 

 Weed gritou em direção às tribos da aliança: 

 “Recuar!” 

 Foi anunciado para que a linha de frente no ataque se retirasse. 

 Weed deixou as 10 catapultas e tentou escapar com os membros das tribos da aliança, mas 

as flechas continuavam a serem despejadas sobre eles. 

 “Bingryong, lance o seu sopro. Irmãos Fênix, cubram-nos!”  

 Bingryong inalou uma grande quantidade de fôlego e lançou o Ice Breath9 em direção à 

fortaleza. O enorme sopro cortou através do céu! 

 O resultado do sopro de Bingryong nunca havia desapontado anteriormente, mas ele foi 

neutralizado pela magia protetiva dos sacerdotes da fortaleza. Desta forma, embora ele não tenha 

causado qualquer dano à fortaleza, houve um breve período de calmaria no lançamento das flechas. 

 Sob a cobertura das Fênix, Weed e as tribos da aliança mal foram capazes de escapar. 

 

*** 

 

 Derrota cruel. 

 Tinha sido apenas um conflito leve e as forças das tribos da aliança haviam perdido 104 

pessoas. Embora Weed tivesse se apressado para fazer ataduras e aplicar ervas medicinais, aquele 

foi o número de pessoas que morreram! 

 Os membros das tribos da aliança, que haviam sido atingidos pelo poder divino, não tinham 

recobrado os seus sentidos. 

 “Mmm hehehe”. 

 “Onde é este lugar?” 

 “Deixe-me sozinho. Eu estou partindo para fazer a minha cerimônia de maioridade no Vale 

da Coragem”. 

 Devido ao poder divino, mais de 70 pessoas estavam em estado de confusão. 

 A moral também despencou. 

 “Não parece ser um inimigo contra o qual nós possamos ganhar”. 

 “Aquela foi uma luta inútil. Eu quero retornar para a aldeia...” 

 “Guerreiros que saíram de casa devem lutar até que seus corpos deitem para o descanso 

eterno. Mesmo se eles não puderem ganhar...” 

 As tribos da aliança tinham perdido mais do que a sua vontade de lutar e ficaram pessimistas. 

 Um sorriso espalhou-se pelos lábios de Weed: 

 “Ela realmente tem que ser dura, já que a dificuldade da missão é alta”. 

 Quanto mais difícil uma missão fosse, maior seria a recompensa. Isso incendiou a motivação 

dele. 

 Weed estava aliviado em relação ao fato de que ele tinha que sofrer perigosamente. Se a 

missão avançasse facilmente, ele teria ficado terrivelmente desconfiado. 

 “Será difícil capturar a Fortaleza da Igreja Embinyu. Já que o reconhecimento da batalha 

terminou, eu terei que fazer uma escultura”. 

 Weed decidiu se preparar para uma batalha de larga escala. 

 Visto que as forças das tribos da aliança haviam partido de suas casas, a moral deles cairia 

ao longo do tempo. Entretanto, como resultado do reconhecimento da batalha, havia um sentimento 

sombrio de estar diante de um inimigo gigante. 
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 “Primeiro, eu farei uma escultura para fornecer alguma ajuda”. 

 Ele estava farto de rochas e ele tampouco tinha feito muito uso da sua proficiência na 

habilidade de esculpir. 

 “Pelo bem dos efeitos, esta não é a hora de economizar materiais”. 

 Ossos de Javalis Negros Selvagens e de Caltrops. Ele decidiu usar os ossos que ele tinha 

obtido como pilhagem para usá-los como materiais para esculpir. 

 “Embora haja bons ossos para fazer um caldo de carne....” 

 Apesar deles também poderem ser usados como ingredientes culinários ou medicinais, para 

um escultor, os materiais para esculpir vinham primeiro! 

 O preço dos ossos não era fundamentalmente alto, de modo que ele os usou sem ser 

mesquinho. 

 “Eu esculpirei as três tribos de uma vez só”. 

 Weed fez a forma básica usando os ossos. Ele entrelaçou os ossos quebrados para fazer a 

estrutura, aplicando argila em cima e os assou. 

 “Eu preciso mostrar a aparência distinta da brutalidade cruel dos bárbaros”. 

 Tatuagens e cicatrizes eram essenciais para expressar as tribos da aliança. Ele até mesmo 

pintou com corante e concluiu a escultura das três tribos. 

 Depois de passar um tempo com as três tribos e de travar uma batalha com elas, ele sabia 

quais semblantes e aparências eram corajosas e quais recebiam respeito. 

 “Alguma coisa ainda está faltando...” 

 Weed usou a habilidade de esculpir a luz e fez uma fogueira. 

 Um xamã da Tribo Lekiye, um guerreiro da Tribo Vejague e um caçador da Tribo Salmere 

estavam reunidos enquanto eles assavam carne sobre a fogueira! 

 

Por favor defina um nome para a escultura que você criou. 

 

 Weed falou o nome que ele já tinha decidido enquanto estava criando a obra: 

 “Brothers of Faith10”. 

 As tribos selvagens que se recordaram da aliança e prometeram derramar sangue juntos! 

 

É “Irmãos de Fé”, correto? 

 

 Embora eles tivessem mostrado um aspecto ligeiramente inadequado na luta contra a Igreja 

Embinyu, eles eram um grupo que tinha voluntariamente emergido para formar a aliança. 

 A técnica de glorificar apropriadamente uma escultura era essencial para um escultor, 

mesmo que uma reflexão tenha nascido da sinceridade. 

 Weed firmemente assentiu com a sua cabeça: 

 “Está certo”. 

 Ding! 
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Irmãos de Fé 

A obra-prima Irmãos de Fé foi concluída. 

Uma escultura feita a partir de uma base de ossos de monstros! 

A visão das tribos envolvidas na aliança compartilhando e comendo juntas foi esculpida. Ela é um 
símbolo da união deles. 

É um trabalho pelo qual as três tribos celebrarão enormemente. 

Uma representação muito detalhada das expressões brilha através deste trabalho.  

Valor Artístico: 

712 

Uma escultura feita grosseiramente pelo mestre em esculpir, 
Weed. 

Opções Especiais: 

As três tribos, que verem a escultura Irmãos de Fé, terão um 
aumento de 17% na velocidade de regeneração de vida e 

mana por um dia. 

Vida máxima das três tribos aumentará por 12% por um dia. 

Perseverança aumentou por 60. 

Espírito de Luta aumentou por 30. 

Intimidade com as tribos aumentou por 30%. 

As tribos envolvidas gravarão o orgulho e a honra dentro de 
seus corações. 

Número de Obras-primas 
Concluídas até agora: 

12 

 

Proficiência na habilidade em esculpir aumentou. 

 

Fama aumentou por 125. 

Liderança aumentou por 2. 

Charme aumentou por 7. 

 

Por fazer uma obra-prima, todas as estatísticas aumentaram por um ponto adicional. 

 

 Agora, mesmo a escultura estava concluída! 

 As preparações preliminares para a batalha real estavam prontas. 
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