
Volume 1 

CAPÍTULO 9 - A Cidade do Céu 

 

 Um bar, um lugar que normalmente está preenchido com gargalhadas sinceras e com ruídos 

barulhentos, estava silencioso pelos últimos dias, tudo por causa de um único homem, Volk.  

 Ele tinha um corpo assustadoramente maciço, mas o que era mais assustador nele era o 

seu rosto.  

 Considerando que alguém, cujo semblante poderia fazer até mesmo o coração de um orc 

pular algumas batidas, tinha bebido melancolicamente durante todo o dia, não foi surpreendente 

que o bar tivesse se afogado em silêncio.  

 Volk fazia uma cara assustadora enquanto bebia.  

 ‘Eu quero propor casamento a ela, mas eu preciso de algo especial para dar a ela, se 

houvesse alguma coisa’. 

 Volk queria propor casamento à uma dama. A sua angústia de partir o coração não era 

visível para os outros.  

 ‘Um presente para ela. Certo, eu ouvi falar de um escultor na Cidadela de Serabourg. Eu irei 

lhe pedir que criei algo por mim. Se ele fizer algo que agrade meu coração, eu lhe darei a coisa 

mais preciosa que eu tenho em troca’.  

 Com esse tipo de promessa em mente, Volk saiu do bar tropeçando.  

 

*** 

 

 “Uau, este lugar ainda está cheio de usuários”. 

 De vota à capital do Reino de Rosenheim depois de sete semanas, Weed sentiu uma dor de 

cabeça chegando ao ver um número incalculável de personagens.  

 Era uma cena estonteante, na qual compradores e vendedores estavam negociando 

ativamente um com outro, e novos aventureiros estavam à procura de parceiros para unir-se à 

aventura deles.  

 “Rápido, Arse! Vamos para a sua casa”. 

 Weed levou o potro ao estábulo real. O potro o seguiu obedientemente.  

 Com a sorte que ele tinha, o pobre animal mal tinha sobrevivido ao gás venenoso do verme 

rainha. Como se ele soubesse apenas por instinto que tinha acabado de escapar da morte iminente 

mais vezes do que merecia, o potro estava disposto a ficar fora do caminho de Weed. Quanto mais 

cedo ele chegasse a casa, melhor.  

 Era um estábulo velho, localizado do lado de fora do Palácio Real e, assim que o treinador 

chefe de cavalos colocou os olhos sobre o potro, ele fez uma careta.  

 “Os bons tempos se foram, agora que este Arse desbocado está de volta. Eu ouvi falar de 

você a partir do Lorde Midvale. Você está devolvendo esta besta que envergonha o seu pai, Weed-

nim?” (NT = Nota barafael: nim é um sufixo usado para se dirigir de maneira formal a alguém 

geralmente mais velho ou mais respeitado do que você). 

 Weed ficou aliviado por ora, já que ele finalmente deixou o potro em um espaço vazio com 

o treinador.  

 “Você teve uma boa viagem? Eu sei que esta besta aqui não é nada além de um problema!” 

 O treinador disse rispidamente.  

 “Eu estou bem. Está acabado agora”. 

 Weed respondeu ao treinador.  



 “Lorde Midvale deixou uma mensagem para você. Ele quer que você o visite se ainda estiver 

interessado no trabalho de centurião. Ele diz que o trabalho é seu a qualquer hora”. 

 “Diga a ele que eu aprecio isso”. 

 O treinador chefe de cavalos foi educado com Weed, que era praticamente um estranho 

para ele. 

 Seguro mais uma vez de que a posição de um homem dependia de quem eram os seus 

contatos e o que ele havia feito em seu nome, Weed deixou o estábulo real e foi para o Centro de 

Treinamento. Lá ele encontrou o instrutor. 

 “Hmm. Então é isso que aconteceu com você...” 

 O instrutor estava muito triste em saber que Weed havia sido forçado a se converter para a 

classe Lendário Escultor do Luar. 

 “É minha culpa”. 

 Weed manteve o assunto curto. Ele simplesmente baixou a sua cabeça com um rosto 

sombrio.  

 “Não. Como é que alguém em seu perfeito juízo pode culpar você? O conselheiro passou 

dos limites. Ainda assim, não perca a esperança Weed-nim”. 

 O instrutor disse, dando um tapinha no ombro de Weed. 

 “Sim, instrutor. Você é o único com quem eu sempre posso contar...” 

 “Haha, absolutamente. De qualquer forma, você voltou de uma grande viagem e você 

terminou a minha missão”. 

 O instrutor o recompensou com três moedas de ouro e cinquenta pontos de serviço público 

para o Reino de Rosenheim pela conclusão da missão de ‘Operação de Limpeza no Covil de Litvart’. 

 Como os pontos de serviço público são acumulados ao longo do tempo, ele dá ao usuário 

uma vantagem em transações em todo o país em questão e, se pontos suficientes forem adquiridos, 

o beneficiário também pode se tornar qualificado para cargos no governo. 

 Infelizmente, porém, a atitude do instrutor com relação a ele tinha mudado ligeiramente. Ele 

deixou de considerar Weed como um colega no mesmo caminho da esgrima. 

 Isso sugeriu que a amizade entre eles, a qual Weed tinha trabalhado tão duro para construir, 

tinha desmoronando um pouco. 

 Depois de visitar o instrutor, Weed parou na mansão de Rodriguez como a sua última visita. 

Como sempre, o conselheiro estava confinado em seus estudos. 

 “Haha. Você realmente completou a missão”. 

 Rodriguez disse com um som genuíno de surpresa em sua voz e continuou: 

 “Eu estava me perguntando como você tinha se saído porque você não havia aparecido na 

minha porta por um longo tempo”. 

 “Sim, conselheiro”. 

 “Hmm ... Enfim, como o destino manda, eu tenho um objeto para você”. 

 Rodriguez entregou a Weed uma estátua de madeira que coube na palma da sua mão. Ela 

tinha a forma de um cavaleiro imperial. 

 “O que é isso?” 

 Weed perguntou. 

 “É o legado de Geihar Von Arpen, o magnífico. A minha família costumava servir à família 

imperial do Império Arpeniano há muito tempo. O sangue, bem como a obrigação que o acompanha, 

tem fluído a gerações em minha família. Eu sou o único a assumir a tarefa nesta geração. Agora 

que eu entrego ela a você, eu estou finalmente livre das rédeas deste dever”. 

 Rodriguez disse. 

 “Mas para o que é esta estátua?” 



 Weed já tinha recebido uma estátua de madeira de um formato diferente quando ele realizou 

a missão de Zahab, o Escultor do Luar. 

 “Eu também não sei o segredo desta estátua de madeira”. 

 Rodriguez disse e continuou: 

 “Os mitos dizem que existiram cinco mestres na arte escultural no continente. É claro, é 

apenas um mito antigo, pois eles vêm e vão como o vento. Estes mestres artesãos são conhecidos 

por deixar seus próprios trabalhos artesanais como seus legados, de modo que eu suponho que 

esta estátua é provavelmente um deles. De acordo com o mito, se você tiver sucesso na coleta de 

todas as cinco estátuas e resolver o enigma decorrente delas, o último segredo da arte de esculpir 

aparecerá”. 

 Ainda em dúvida, Weed identificou a estátua de madeira. Devido ao seu baixo nível naquela 

habilidade, ele conseguiu descobrir a identidade da estátua depois de um par de tentativas 

fracassadas.  

 *Ting* 

 

Estátua de Madeira 

Esta estátua contém as habilidades do imperador Geihar Von Arpen. 

Durabilidade: 1/1 

Habilidade: 
Quando equipada, permite-lhe adquirir uma habilidade única 

para dar o sopro da vida a qualquer estátua. 

Requisitos: Estágio avançado em maestria escultural. 

 

 Quando Weed identificou a estátua de madeira deixada por Zahab, ele também encontrou 

uma técnica da lâmina de esculpir, cujo pré-requisito era nível cinco ou acima em maestria com a 

espada. 

 “Um grande segredo está escondido na maestria escultural”. 

 Weed disse. 

 “Visto que você agora está no caminho da arte escultural, eu desejo-lhe tudo de melhor para 

que se torne um ‘grande mestre’ no domínio escultural. O mundo nunca viu um grande mestre, mas 

se houver um, ele será capaz de lidar com o destino do continente facilmente”. 

 Rodriguez disse e continuou: 

 “É verdade que eu o guiei por este caminho com intenção maliciosa, mas é verdadeiro o 

conto que eu lhe disse”. 

 Weed já não se ressentia com Rodriguez. O passado era passado e um súbito interesse no 

artesanato apoderou-se dele. 

 ‘Aquele que cria o seu próprio caminho’. 

 Weed pensou. 

 Além disso, foi dito a Weed que se ele conseguisse chegar ao topo, os dias de riqueza e 

poder estariam esperando por ele. 

 Rodriguez pensou que havia pago a dívida antiga que ele tinha com Weed. Tendo em conta 

o seu estado lamentável depois que ele vagou com fome e frio durante sete semanas, o rancor já 

tinha ido embora da mente do conselheiro. 



 “Eu tenho outra pergunta, conselheiro. Terão os cozinheiros ou ferreiros seus próprios 

caminhos secretos para se tornarem grandes mestres?” 

 Weed perguntou. 

 “Eu acho que sim. Deus é generoso”. 

 Rodriguez disse e continuou: 

 “Lembre-se: nem todos no caminho da habilidade culinária percebem e agarram uma 

oportunidade dada”. 

 “Então…” 

 “Deve haver outros escolhidos! Eles verão isso de sua própria maneira. Cabe a eles 

decidirem se querem ou não”. 

 Após Weed ouvir tudo o que ele queria ouvir, ele deixou a mansão.  

 

*** 

 

 Darius podia ouvir o seu coração batendo. Ele nunca havia esperado chegar tão longe 

quando ele solucionou uma série de missões triviais. 

 A melhor sorte, ele havia chamado ela. 

 Havia dois homens no centro do poder no Reino de Rosenheim: o Duque Kanus e o Conde 

Albrook. Dos dois, o Duque Kanus, que estava a cargo dos assuntos militares, era o mais poderoso. 

 O homem em questão estava agora abaixando uma espada branca como neve em direção 

a Darius. 

 “Darius-nim, eu, por este meio, outorgo temporariamente o título de cavaleiro temporário de 

Rosenheim sobre você, em reconhecimento aos seus serviços dedicados para a Corte Real. Eu 

ordeno-lhe a formar uma força punitiva pelo poder de um cavaleiro e resgatar os aldeões, que estão 

à beira da miséria”. 

 “Eu estou ao seu serviço, Milorde. Você pode contar comigo”. 

 Darius disse. 

 “Então, Sir Darius, eu confio esta tarefa a você”. 

 Duque Kanus disse. 

 Darius sentiu um leve toque da lâmina em ambos os ombros alternadamente e, em seguida, 

um toque em sua cabeça. 

 Poderia ter sido uma sensação terrível em tempos de guerra, mas ele estava no meio de 

uma cerimônia de ordenação do título de cavaleiro no palácio real de Rosenheim. Além disso, o 

detentor da espada era o Duque Kanus. 

 Ao invés de medo, era um momento tão memorável para Darius que ele quase soltou um 

grito de emoção. Darius teve que lutar contra esta tentação espontânea de exclamar e rolar sobre 

o tapete, apesar da atmosfera solene. Suprimindo um sorriso, seu rosto se enrugou em um sorriso 

largo. 

 ‘Agora eu sou o comandante de uma força punitiva’. 

 Darius pensou e se considerou muito, muito sortudo. 

 

*** 

 

 ‘Eu tenho que fazer alguma coisa...’ 

 Weed pensou enquanto fazia uma cara séria. 

 A natureza da classe de escultor que ele acabou deduzindo foi a seguinte: a principal arma 

de Weed era uma espada, ela era útil para compará-lo a um guerreiro lutando com uma espada. 



 No momento em que a classe é decidida, um guerreiro, que usa uma espada, ganha um 

bônus de 50% na maestria com a espada. É claro, Weed poderia diminuir a diferença com a sua 

útil habilidade de artesanato como compensação. 

 Graças aos seus atributos inicialmente elevados, mesmo um cavaleiro no mesmo nível não 

era páreo para ele. No caso de níveis relativamente baixos, ele estava confiante de que ele poderia 

ganhar um duelo contra dois guerreiros ao mesmo nível, ao se apoiar sobre a habilidade Sculpting 

Blade (NT = Nota João: Lâmina de Esculpir) e sobre a habilidade Imperial Formless Sword (NT = 

Nota barafael: Espada Imperial Sem Forma). 

 A habilidade ‘Espada Imperial Sem Forma’... Weed foi surpreendido pelo poder dominante 

dela quando ele tentou executa-la. 

 Esta técnica era algo próximo de roubada, pois ela não apenas dobrava a velocidade, reflexo 

e poder de destruição, mas até mesmo triplicava a recuperação de mana. Não se admira que o 

imperador Geihar tenha escolhido ela para deixar ao seu sucessor. 

 No entanto, os guerreiros e cavaleiros também tinham as suas próprias habilidades com 

espada, bem como seus padrões de respiração. Quando eles dominam um padrão de respiração 

adequado para a sua própria classe, tal padrão também exerce um grande efeito sobre eles, mesmo 

quando as técnicas de espada que eles conhecem são inferiores a habilidade ‘Espada Imperial Sem 

Forma’ de Weed. 

 Este é o privilégio desfrutado pelos cavaleiros e guerreiros, as duas classes de combate 

padrão que se especializavam em técnicas de combate. 

 Em outras palavras, não importa se Weed aumentasse a sua habilidade de artesanato e 

outros atributos zelosamente, ou adquirisse mais habilidades roubadas, um dia ele seria alcançado 

pelos seus concorrentes. Mesmo agora, Weed estava apenas ligeiramente à frente deles, a menos 

que ele usasse táticas dissimuladas. 

 Obviamente, ele seria muito mais fraco do que um guerreiro de espada comum, sem 

investimento oportuno na habilidade de artesanato, bem como na habilidade ‘Espada Imperial Sem 

Forma’ e nos atributos adicionais que ele havia ganho ao treinar no Centro de Treinamento. 

 ‘Mas a classe de escultor tem um potencial maior do que parece. Se não, o imperador Geihar 

não poderia ter conquistado o continente e seria difícil explicar a força de Zahab’. 

 

*** 

 

 Cidadela de Serabourg, a capital do Reino de Rosenheim. 

 Na frente do chafariz central, onde o centro próspero da cidade estava localizado, uma linha 

de personagens estava observando várias estátuas em exposição. Weed tinha aberto uma segunda 

tenda para trabalhar em seu nível de habilidade na maestria escultural. 

 “Olá. Quanto é isso?” 

 Uma menina perguntou. 

 “Cinco moedas de prata”. 

 Weed disse.  

 “Oh meu... é muito caro, você pode, por favor, fazer um pequeno desconto para mim? Por 

favor...? Eu comprarei duas peças”. 

 A menina fofa sorriu para Weed, tentando convencê-lo, mas ele era impiedoso. 

Especialmente quando se tratava de dinheiro, ele tratava homens e mulheres igualmente. 

 “Com o devido respeito, jovem dama, um desconto é como um insulto às minhas obras de 

arte. Você acha que eu fiz um desconto em minha paixão na arte ou em minha dedicação ao 

trabalho, em especial, quando eu esculpi esta estátua? Uma obra de arte tem que arcar com um 



preço justo, o qual reflete o seu verdadeiro valor que crescerá dentro de sua mente com o passar 

do tempo”. 

 Weed disse.  

 A menina foi influenciada pelas palavras dele. Agora que ela pensou sobre isso, foi estúpido 

da sua parte ter tentado negociar por obras de arte que continham o coração do escultor. Tomada 

de remorso, ela tirou algumas moedas brilhantes de prata de seu bolso.  

 “Eu sinto muito. Aqui estão dez moedas de prata”. 

 A menina disse.  

 “Obrigado, jovem dama”. 

 Weed sorriu timidamente, entregando as duas estátuas. Era um sorriso de vencedor, 

orgulhoso de si próprio por ter vendido as estátuas pelo preço original. 

 Como um escultor com a descrição vigorosa de ‘Legendary Moonlight’, a qual ele havia 

resistido, mas que no final acabou se convertendo, ele esculpiu estátuas bonitas até mesmo pelo 

padrão das práticas de artes, pintura, escultura e gravura. 

 O nível atual da sua habilidade em maestria escultural estava em quatro. Desde que Weed 

se transformou em um escultor do luar, os efeitos da sua maestria escultural haviam dobrado, sem 

mencionar que ele possuía um dos melhores itens que era praticamente desbalanceado: a lâmina 

de esculpir de Zahab. 

 A habilidade de Weed ainda estava limitada a estátuas de pequeno porte feitas de materiais 

simples em razão de sua experiência imatura na maestria escultural. A simplicidade e o baixo preço 

das estátuas, atraía preferencialmente um espectro mais amplo de clientes. 

 Alguns de seus fãs até mesmo faziam fila para pegar as obras de arte sobre as quais ele 

ainda estava trabalhando. 

 Raposas e coelhos, que custam menos do que dez moedas de cobre por seus materiais de 

base, eram os itens mais populares na tenda dele, os quais vendiam a uma velocidade relâmpago, 

embora estivessem a um preço de cinco moedas de prata. 

 Weed acreditava que seu negócio era um negócio honesto. Ele não estava forçando 

ninguém a comprar as suas estátuas. O que ele poderia fazer sobre as pessoas que estavam se 

reunindo para obter as estátuas pelo preço estabelecido? 

 Weed moveu a lâmina esculpir mais rápido. Ele estava melhorando o índice de 

especialização na maestria escultural enquanto fazia dinheiro. 

 Assim como a maestria escultural, a culinária, reparação e outras habilidades artesanais 

melhoraram do estágio básico 'iniciante' para o 'intermediário', quando elas atingiram o nível dez e, 

em seguida, voltaram para o nível um após a atualização da classificação.  

 Para a habilidade culinária, o aumento para o nível intermédio criava opções sólidas que 

melhoravam a vida e a mana para as refeições feitas à mão. Para a habilidade de reparação, o nível 

intermediário introduziu uma nova árvore de técnicas de produção e refinamento de armas e 

equipamentos.  

 Isso não é o fim de tudo.  

 Quando o nível da habilidade atingisse o dez mais uma vez, ele passaria do estágio 

'intermediário' para o 'avançado' e, em seguida, ascenderia para se tornar um 'mestre' de pleno 

direito em sua área. Mestres são aqueles que provaram ser dignos de si mesmos através do 

cumprimento de todos os passos necessários.  

 Um mestre em qualquer campo de habilidades, seja de combate ou de ofício, é reconhecido 

e respeitado baseado unicamente nos méritos da sua perícia na habilidade. Porém, as habilidades 

artesanais gerais, como a arte escultural e a habilidade culinária, têm uma perspectiva muito 

limitada.  



 A prioridade de Weed neste ponto era melhorar a sua habilidade básica de artesanato ao 

nível ‘intermediário’. 

 O nível da habilidade havia aumentado para o nove enquanto ele estava dedicado a reparar 

os equipamentos danificados e a servir refeições para as tropas no Covil de Litvart. Apenas mais 

um nível era necessário e então a habilidade de artesanato chegaria ao nível intermediário. 

 A habilidade de artesanato no nível intermediário melhora o domínio com a espada e com o 

arco e flecha ao aumentar o poder de ataque global em 30%.  

 Esta habilidade é obrigatória para um escultor cujo poder de ataque, na melhor das 

hipóteses, é inferior ao padrão, sendo penalizado pelas características de sua classe.  

 ‘A habilidade de artesanato é bastante conveniente’. 

 Conforme a habilidade de artesanato subia, todas as habilidades artesanais tornavam-se 

mais eficientes. Um especialista na habilidade de artesanato pode libertar as restrições que as 

guildas têm para recrutar um usuário dentro de um campo mais amplo de habilidades artesanais, 

tais como trabalhos como os de ferreiro ou de alquimista.  

 A classe ‘Lendário Escultor do Luar’ já deu um passe livre para todas as habilidades 

artesanais relacionadas com outras profissões, mas Weed estava ciente de que uma habilidade 

artesanal mais elevada tornaria mais fácil e mais rápido adquirir e desenvolver todas elas.  

 Talvez os artesãos se cruzem gradualmente um com o outro ao ponto onde eles convergem 

no mesmo caminho para atingirem a supremacia de um grande mestre.  

 Na verdade, é uma verdade absoluta que os artesãos se tornariam extintos sem a existência 

da habilidade de artesanato. Eles não podem alcançar os especialistas em combate a menos que 

eles fortaleçam as suas patéticas habilidades de combate.  

 ‘Agora que eu terminei uma centena de estátuas!’  

 Mesmo que Weed estivesse esculpindo estátuas incansavelmente, o nível da sua habilidade 

em maestria escultural estava travado no nível 4 aos 98%. Ao contrário da habilidade artesanal de 

crescimento rápido, o crescimento da sua maestria escultural estava diminuindo.  

 ‘Espero que ela suba de nível, depois de mais cinquenta estátuas’. 

 Naquele momento, os clientes do sexo feminino subitamente ficaram alarmadas e, através 

de um corredor entre elas, apareceu um homem alto com uma aparência aterrorizante que parecia 

estar andando em direção a Weed.  

 O homem parecia tão cheio de uma aura mortal que mesmo Weed sentiu um frio na espinha.  

 ‘O que eu fiz de errado para fazer esse bandido se virar contra mim?’ 

 Weed perguntou a si mesmo segurando a respiração.  

 O homem olhou ao redor com olhos cerrados.  

 *Scream* (NT = Nota João: Gritos) 

 “Ele olhou para mim...!” 

 As meninas gritaram.  

 O homem caminhou lentamente em direção a Weed e, em seguida, inclinou-se 

miseravelmente como um rato sujo.  

 “Eu gostaria de lhe pedir um favor”. 

 O homem disse.  

 “Diga”. 

 “Eu estou aqui para comprar uma estátua, mas eu não pude encontrar qualquer coisa que 

eu queira”. 

 O homem disse ajoelhando-se diante de Weed e prosseguiu: 

 “Você pode fazer uma estátua do jeito que eu pedir? Não, eu imploro a você, por favor. Você 

deve ser capaz de fazer uma estátua para mim, para que eu possa propor casamento a uma dama”. 



 Weed tentou fazer o homem retomar a compostura e o ouviu. O nome do homem era Volk. 

 Volk tinha caído de amores por uma mulher. O principal motivo para iniciar o jogo online foi 

para protegê-la ao seu lado. Pelo bem desta pessoa, que era uma sacerdotisa, ele havia 

selecionado a classe de cavaleiro paladino para o seu personagem.  

 Durante um ano de numerosas missões e batalhas, ela não tinha morrido uma vez devido à 

devoção e sacrifício dele. Ele também havia desfrutado da sua segunda vida, que estava 

acompanhada de bênçãos e curas lançadas por ela. O vínculo entre eles havia se aprofundado à 

medida que os meses se passaram e ele ficava muito feliz cada vez que a via.  

 Agora era o momento de pedir ela em casamento.  

 “Eu quero dar a ela algo que ela nunca esqueceria. Não uma flor que murchará algum dia. 

Eu quero que você esculpa flores que nunca murchem... para gravar o meu coração nelas! Por 

favor!” 

 Volk implorou de joelhos.  

 Seu rosto era intimidante, mas seu coração não era.  

 Quantos homens se ajoelhariam diante de um estranho total para o bem de um amor tão 

incondicional no coração?  

 Suspirando profundamente, Weed olhou em volta. Muitas mulheres pareciam tocadas. 

Mesmo ele, cego pelo dinheiro, podia sentir a aflição de Volk.  

 

*** 

 

 ‘Eu a amo. Eu a amo, mas por que ela não vê isso em mim?’ 

 ‘Eu quero falar com o meu coração’.  

 ‘Eu tentei dizer em meu coração mil vezes, EU TE AMO!’ 

 ‘Mas por que não posso dizer as mesmas palavras para ela?’ 

 

*** 

 

 Como um homem, Weed simpatizava com Volk. Weed segurou a mão do paladino e o ajudou 

a se erguer.  

 “Para tal favor...” 

 Weed disse educadamente e continuou: 

 “Você não precisa se ajoelhar, Volk-nim. Em seu próprio direito, você pode pedir por isso de 

pé. Eu sou fraco para esse tipo de pedido. Eu aceitarei de bom grado a sua incumbência”. 

 Volk derramou lágrimas ao ouvir essas palavras.  

 “Muito obrigado, Weed-nim!” 

 “De modo nenhum. Então, que tipo de flores que você quer?” 

 “Por favor, faça sete girassóis. Eles incorporarão o meu coração, o qual seguiu ela, a luz do 

sol da minha vida, por sete anos”. 

 “Entendo. Você pode esperar um momento?”  

 Weed estudou a madeira que estava estocada ao seu lado e escolheu a de melhor 

qualidade: a elvenwood (NT = Nota João: Madeira Élfica).  

 Era uma madeira dura, muito rígida que era conhecida por crescer apenas em um clima mais 

quente no sul. Ela ainda era uma peça do tamanho de uma rocha pequena, que ainda podia ser 

cortada em blocos menores de acordo com as estátuas que seriam esculpidas.  

 ‘Eu devo fazer o meu melhor para entregar esta escultura desta vez’. 



 Weed poderia esculpir uma raposa ou um coelho com os olhos fechados neste momento, 

mas flores pareciam ser um desafio.  

 ‘Se eu esculpir cada flor separadamente será um trabalho simples, mas como eu posso 

juntá-las mais tarde? Sete girassóis e uma centena de rosas como um presente pessoal meu para 

este casal. É melhor eu esculpir um buquê com todas as flores de uma só vez’. 

 Weed imaginou a forma geral do trabalho final e começou a cortar a madeira élfica muito 

lentamente.  

 Volk e as outras meninas não tinham ideia do que Weed estava fazendo. Eles não podiam 

entender o motivo dele ter escolhido um grande pedaço de madeira como aquele para esculpir 

apenas sete girassóis. Em qualquer caso, conforme a madeira élfica foi sendo cortada, uma forma 

foi surgindo pouco a pouco.  

 As primeiras flores eram girassóis relativamente grandes, os quais logo foram seguidos por 

rosas, que os circundaram.  

 As mãos mágicas de Weed dançaram e um lindo buquê revelou-se de cima para baixo.  

 “Wow!” 

 “É incrível...” 

 Os clientes que estavam aguardando logo se transformaram em espectadores em êxtase, 

observando a arte escultural se desdobrar por Weed.  

 Cada vez que a lâmina de esculpir estalava e cada vez que a madeira era cortada, o público 

vibrava com ansiedade, porque um pequeno erro poderia quebrar o caule frágil de uma flor.  

 ‘Oh, meu Deus! Deixe-o terminar!’ 

 Este foi o desejo não só de Weed e Volk, mas também de todos os outros presentes.  

 Bem na frente deles, Weed estava ardentemente concentrado nas flores.  

 Conforme a lâmina de esculpir era movida, a madeira estava sendo moldada, revelando as 

flores, caules e folhas.  

 ‘O fracasso não é permitido aqui’. 

 Os olhos de Weed brilhavam com a sua determinação.  

 Ele teria sido perdoado por qualquer falha se ele estivesse sozinho, mas agora ele estava 

no palco cercado por um círculo espesso de espectadores. Se ele cometesse um erro diante de 

seus potenciais clientes, a sua reputação, que estava subindo rapidamente, colidiria imediatamente 

e seria incinerada.  

 Ele sabia melhor do que ninguém que a sua popularidade estava crescendo, em grande 

parte atribuída ao fato de que não havia nenhum outro escultor nas proximidades, e ele queria evitar 

que ela diminuísse a qualquer custo.  

 A fantasia de um fã é igual a dinheiro!  

 Weed exaltou a sua obsessão excessiva na produção artística e, finalmente, conseguiu fazer 

o buquê. 

 *Ting* 

 

Maestria escultural subiu de nível (Iniciante Nv: 5 | 17%): 

Melhora a beleza e a complexidade das estátuas. 

Diminui a taxa de falhas ao produzir estátuas. 

 

Habilidade de artesanato foi aprimorada de estágio (Iniciante Nv: 10 para Intermediário 

Nv: 1 | 5%): 



Aumenta o poder de ataque com armas e com os punhos (+ 30% ATK). 

Melhora todos os campos da habilidade artesanal e da maestria com espadas. 

 

Arte aumentou em 5 pontos (+5 ART). 

Fama aumentou 1 ponto (+1 FAMA). 

Atenção: A venda de uma obra que resultou em um fracasso pode cancelar a fama. 

 

 Assim que Weed terminou o buquê de madeira, as duas habilidades subiram de nível juntas. 

 Em razão da sua maestria escultural ter estado presa nos 98% do nível 4 do índice de 

especialização, a primeira mensagem de alerta de subida de nível não foi uma surpresa. Porém, 

apesar do índice de especialização da habilidade de artesanato ainda precisar de mais 6% de 

experiência para atingir o próximo nível, ele foi preenchido de uma só vez e aprimorado para o 

estágio intermediário. 

 Com a sorte, o atributo de arte, que o tinha incomodado constantemente porque seu 

progresso estava longe de ser visto, aumentou em cinco pontos.  

 “Isto é inacreditável”. 

 “Abrir Janela de Habilidades”. 

 Weed verificou a janela rapidamente e percebeu de relance que o nível da sua habilidade 

em maestria escultural não só foi impactado, mas também tinha acumulado um total de índice de 

especialização 17% acima do nível. Mesmo a habilidade de artesanato ganhou 5% após ser 

aprimorada para o nível intermediário 1.  

 ‘Eu não estou com sorte?’ 

 Weed estava animado com a sua boa sorte, mas logo compreendeu porque aquilo tinha 

ocorrido. A arte escultural não é uma linha de produção. 

 O índice de especialização no domínio escultural não avança pela produção em massa de 

estátuas similares como se elas fossem feitas por um cortador de biscoitos. Não, somente quando 

um escultor está dedicado a criar uma obra original de elevado valor artístico, que nunca foi tentada 

anteriormente, que a maestria escultural ganhará um enorme índice de especialização. Isso lembrou 

Weed das primeiras estátuas de raposas e coelhos que tinham melhorado muito o seu índice de 

especialização na maestria escultural na fase inicial.  

 Com a tentativa e erro o nível da sua habilidade tinha aumentado visivelmente rápido, mas 

quando ele não tentava uma nova forma ou estilo devido à força do hábito e, repetidamente criava 

produtos monótonos, o progresso dele na maestria escultural tinha desacelerado até quase parar.  

 ‘Eu pensei que subir de nível se tornaria mais demorado à medida que o nível fosse maior, 

mas não era isso. Eu estava tomando o caminho errado’. 

 Enquanto Weed estava imerso em seus próprios pensamentos, Volk e as mulheres ficaram 

fascinados com o buquê. Um buquê feito de madeira. Os girassóis e as rosas irradiavam suavidade 

e calor, emanando vida como as flores reais.  

 “Está terminado, Volk-nim”. 

 Weed disse enquanto entregava o buquê a Volk.  

 Os girassóis e as rosas estavam radiantes sobre as mãos do paladino. Aos olhos dele, o 

buquê era mágico.  

 “Oh, meu Deus. Eu não posso... não posso acreditar...” 

 Mais lágrimas caíram dos olhos de Volk. 

 “Isto é realmente feito de madeira? A maestria escultural faz mágica...” 



 “Sim, Volk-nim. Você me viu esculpir isso, não viu?” 

 “É simplesmente inacreditável”. 

 Volk disse entre lágrimas.  

 Os outros espectadores também foram ofuscados pela obra finalizada de Weed. Ele não 

poderia ter feito o buquê sem a lâmina de esculpir de Zahab e, especialmente naquele momento 

crítico, a sua maestria escultural e a habilidade de artesanato tinham sido combinadas para trazer 

os efeitos mais fantásticos sobre o trabalho.  

 “Eu fiz este buquê com meu coração. Agora você vai até ela com o seu coração Volk-nim”. 

 Weed disse.  

 Ele encorajou Volk de uma maneira excelente. Ele estava inspirado já que ele tinha 

aprendido um novo segredo da maestria escultural ao fazer o buquê.  

 “Obrigado, muito obrigado!” 

 Volk disse, sinceramente grato à Weed, colocando as mãos no bolso para tirar o pagamento 

pelo buque.  

 Em pé, Weed disse:  

 “São três moedas de ouro”. 

 Considerando a quantidade de esforço que ele havia colocado nele, a estátua valia mais do 

que três moedas de ouro, mas ele estava contente com isso. Subitamente, Volk tinha um olhar 

confuso e começou a virar os seus bolsos.  

 “Onde... onde elas foram parar?” 

 Volk gritou. A mão dele, que estava vasculhando o bolso, não encontrou qualquer coisa.  

 Era Weed, no entanto, que estava em pânico naquele momento.  

 ‘Ele está tentando pregar este truque em mim?!’ 

 Weed já sabia o que estava vindo.... mais especificamente, o que Volk diria em seguida seria 

algo mais ou menos assim...  

 ‘Ele alegará que perdeu o dinheiro em algum lugar’. 

 “Eu-eu sinto muito, Weed-nim. Eu perdi o dinheiro em algum lugar!” 

 Volk disse.  

 ‘Isso porque você não pode dizer que não tinha qualquer moeda de ouro em primeiro lugar’.  

 Volk não esperou Weed responder, e gritou:  

 “Eu acho que meu bolso foi furtado. Maldito esquilo gatuno!”  

 ‘E lá vai você. Porém, você não pode blefar para se livrar da sua responsabilidade com este 

número de pessoas testemunhando todos os seus movimentos. Se ele for um especialista neste 

ramo de negócio, ele deveria saber melhor do que apenas pensar que pode me extorquir e sair fora 

vivo’.  

 “Você se importa se eu lhe der algo de igual valor para compensar o dinheiro?” 

 Volk seguiu os passos que Weed já havia previsto. Um truque típico que um quebrado podia 

tentar, mas ele subestimou Weed, o qual espalhou uma terrível aura.  

 ‘Quem você pensa que é para me enganar, otário?’ 

 Weed pensou.  

 Então, Volk foi forçado a colocar a sua mão novamente no bolso.  

 “Que alívio. Eu encontrei duas moedas de ouro e noventa moedas de prata sobrando. Você 

pode, por favor, descontar dez moedas de prata?” 

 Volk perguntou.  

 “Por que você apenas não me dá algo que vale dez moedas de prata? O que você tem?” 



 Os olhos afiados de Weed correram pela roupa de Volk. Ele observou as armas, 

equipamento e adornos que Volk possuía. 

 Dezenas de milhares de itens identificados em Royal Road foram registrados em ordem 

alfabética em um canto do cérebro de Weed. Ele desejava identificar imediatamente um novo item 

ao adquiri-lo, estimar o preço de mercado e se alegrar duas vezes, até três vezes, bem no local.  

 Porém, os olhos dele não conseguiram pegar nada de valor a partir de Volk, que estava 

malvestido. O paladino tirou um livro de suas roupas e o entregou para Weed.  

 “Que tal permitir dez moedas de prata por este livro?” 

 Weed rapidamente verificou o livro.  

 *Ting* 

 

A Cidade Esquecida no Continente de Versalhes # 4: 

No céu acima da província ao sul do Reino de Rosenheim está uma metrópole criada por contos de 
fadas e lendas misteriosas, os quais registram que é povoada por uma raça que é distintamente não 

humana. Para descrevê-los melhor, a palavra certa seria as ‘Aves’. 

Guerreiros fortes por si próprios, a raça que detesta monstros foi aos poucos saindo da Província do 
Sul, de modo que agora eles não são mais vistos em nenhum lugar. No entanto, atualmente a raça 

desapareceu e até mesmo o caminho para a Cidade do Céu, como é conhecida, está perdido. 

Nos tempos atuais, mesmo a presença da Cidade do Céu é questionável, mas as pessoas da cidade 
na província ao sul ainda acreditam nela e em seus corajosos moradores aviários, visto que os 

anciãos incutem este conto nas mentes de seus descendentes. 

De acordo com uma fonte não confiável, é necessária uma semente misteriosa para ascender à 
Cidade do Céu. 

 

 Weed se sentiu enganado. Quem poderia acreditar em tal absurdo como a Cidade do Céu?  

 Admitindo-se que a cidade realmente estivesse flutuando em algum lugar no ar, violando 

todas as leis da física, ela seria vista a partir da terra. Por conseguinte, este livro, que estava 

reivindicando a presença da Cidade do Céu, seria um boato.  

 Se isso não fosse ridículo o suficiente, a última passagem, que dizia sobre escalar uma 

planta para chegar à cidade, era ultrajante, se não nojenta. A coisa tinha cerca de zero de 

credibilidade.  

 Como se Volk sentisse que Weed estava cético em relação ao conteúdo do livro que ele lhe 

dera, Volk defendeu-se com pressa.  

 “Você pode não acreditar, mas é um livro duramente conquistado...” 

 “..…” 

 “Eu gostaria de poder lhe dar algo melhor, mas coincidentemente, este livro é o item mais 

valioso em minha posse”. 

 Volk disse, mostrando o que ele tinha em sua mochila: uma pele de coelho, uma escama de 

cobra e um pequeno pedaço de uma espada quebrada.  

 Weed poderia reparar a espada, mas era uma coisa malfeita com +2 ATK que mesmo um 

kobold jogaria fora. Talvez ele pudesse negociar ela por duas moedas de cobre na oficina de forja.  

 “Eu sinto muito, Weed-nim”. 

 Weed suspirou profundamente.  

 ‘Ok, tudo bem. Eu aprendi o segredo da maestria escultural de qualquer maneira. Eu não 

poderia ter descoberto se eu tivesse feito o mesmo lixo para sempre. Eu vou perdoá-lo por roubar 

dez moedas de prata. Não é grande coisa’.  



 Quando Weed mencionou o custo de três moedas de ouro, ele já tinha considerado negociar 

o preço. Seu orçamento foi destinado principalmente para chocar Volk e fazê-lo jogar em suas 

regras. 

 Os preços da maioria das estátuas não eram fixados por qualquer padrão normal, mas sim 

determinados em grande parte pela forma como um cliente fazia uma barganha com um escultor.  

 Duas moedas de ouro e noventa moedas de prata, além de um livro bobo, não era um mau 

negócio de qualquer modo. Além disso, a elevação do nível de sua maestria escultural e das outras 

habilidades estava inclusa. Porém, apenas Deus saberia o que Weed teria feito se Volk tivesse 

oferecido duas moedas de ouro e oitenta de prata.  

 “Eu penso que este livro vale as dez moedas de prata. Eu lhe desejo boa sorte com a sua 

proposta de casamento para ela, Volk-nim. E para a senhora com a qual você se apaixonou...” 

 “Desculpe-me?” 

 Volk disse.  

 “Ela viverá uma vida maravilhosa com você”. 

 Weed disse sarcasticamente. Com um marido avarento, ela nunca ficaria sem dinheiro pelo 

resto da vida dela, o que já era alguma coisa.  

 “Obrigado, Weed-nim”. 

 Depois de apertar as mãos de Weed, Volk se afastou lentamente e Weed observou ele partir.  

 Subitamente, as roupas de Volk se transformaram em uma armadura brilhante de mithril. 

Suas calças foram cobertas por um par de polainas de mithril. Mesmo as botas se transformaram 

em botas de mithril... o que foi uma reviravolta que deixou Weed estonteado.  

 ‘Ele está usando um life cotton ring (NT = Nota João: anel de algodão de vida), um item raro 

que duplica a vida máxima! Um tesouro inestimável! Até onde eu sei, aqueles brincos resistem ao 

elemento trovão. Eu ouvi dizer que eles apenas estão listados no catálogo e ninguém realmente os 

tinha. Você! Seu bastardo, você está lotado de itens! Não é justo que você tenha extorquido um 

pobre escultor!’  

 Os itens com os quais Volk estava equipado eram valiosos além da imaginação mais 

selvagem de Weed. Alguns deles até mesmo tinham o valor de milhares de moedas de ouro.  

 

*** 

 

 Terminado com o buquê depois de horas de trabalho duro, Weed esticou os braços e 

bocejou.  

 Subitamente, os espectadores começaram a empurrar moedas de ouro amarelado para 

Weed e gritaram.... 

 “Faça-me exatamente o mesmo buquê, por favor!” 

 “Eu acabei de comprar duas estátuas de raposas, mas eu posso devolvê-las e mudar o meu 

pedido para um buquê?” 

 “Por favor!” 

 

*** 

 

 Ao sair da Cidadela de Serabourg, Volk deu um sorriso elegante.  

 Um bom coração que contrariava o seu rosto assustador, Volk tinha sinceramente desejado 

recompensar Weed, que tinha criado o buquê como todo o seu coração.  

 O livro da Cidade do Céu! Volk havia passado sinceramente dois meses para conseguir ele. 

De acordo com o livro, a cidade é um lugar misterioso, mesmo que ele não tivesse posto o pé lá.  



 Uma das razões pelas quais ele tinha vindo para Rosenheim foi para visitar a cidade. Porém, 

a proposta de casamento para a dama que havia roubado o seu coração superava qualquer outra 

cosia.  

 Volk tinha dado a Weed o livro em troca do buquê, mas não se arrependeu.  

 ‘Apenas não o jogue fora. Mantenha-o. Ele lhe mostrará o caminho se você olhar para ele e 

você chegará lá algum dia’. 

 Segurando o buquê querido, Volk se dirigiu para Reino Brent, onde a sua querida dama 

estava.  

 

*** 

 

 Um buquê de madeira!  

 Era um presente perfeito para quando um menino pede uma menina para sair. Portanto, 

como o rumor sobre Volk, o paladino, a sua dama honesta e o buquê de madeira haviam se 

espalhado, a loja de esculturas ao ar livre de Weed foi rapidamente se tornando uma referência.  

 A maioria dos usuários viam as estátuas como lembranças posicionadas em frente a uma 

lareira ou presas em um canto escuro, apenas para serem limpas de vez em quando, mas o evento 

de Volk transformou a maneira como eles viam as estátuas.  

 Naquele dia, Weed declarou: 

 “Eu peço desculpas, mas eu não devo mais fazer estátuas com a mesma forma mais!” 

 Ele chegou a esta conclusão, nascida de seus ganhos pessoais, para acelerar o crescimento 

em sua maestria escultural e na habilidade de artesanato. No entanto, o público foi enganado por 

suas palavras.  

 “Ele é um verdadeiro artista!” 

 “Ele é tão legal...! Ele disse que não fará a mesma estátua duas vezes”. 

 “Neste caso, o valor das suas estátuas irá subir”. 

 Os clientes da loja de Weed costumavam comprar uma ou duas estátuas em forma de coelho 

ou raposa como uma lembrança a um preço barato, mas agora eles encomendavam desenhos 

originais para presentes. 

 O número de produtos concluídos caiu para menos de dois dígitos porque uma única obra 

custava-lhe um par de horas, mas eles eram mais populares do que as esculturas, que pareciam 

ter sido feitas por pequenos cortadores de biscoito, que ele costumava fazer... três moedas de ouro 

por cada estátua. 

 Dado que o negócio não exigia muito em termos de custos de produção, ele era muito 

lucrativo.  

 Além disso, o nível de Weed nas habilidades de maestria escultural e artesanato subiram 

rapidamente em um curto período de tempo. 

 Em apenas três dias, a elevação da sua maestria escultural atingiu o nível oito, partindo do 

nível cinco, e a sua habilidade de artesanato de nível intermediário três subiu para o nível quatro.  

 Quando Weed estava com poucas encomendas, ele preparava e vendia comida.  

 “Carnes de coelho ou de raposa! Se você me trouxer qualquer tipo de carne, eu cozinharei 

para você. Ela não pode ser preservada por um longo tempo, então você deve comê-la dentro de 

um dia!” 

 A habilidade culinária de Weed concedia um bônus para a vida e vitalidade nas refeições 

que ele preparava. Era como um esteroide para um homem pobre. Aqueles que acharam difícil lidar 

com a carne, que eles tinham conseguido enquanto caçavam animais selvagens perto da Cidadela, 

correram para Weed.  



 “Aqui”. 

 “Você realmente cozinha?” 

 “Sim. Confie em mim. Tudo o que você tem que pagar são os temperos e os molhos. A coisa 

é, basta me trazer qualquer tipo de carne sempre que você quiser”. 

 Weed disse.  

 Comida feita com arte escultural.... as refeições servidas por Weed eram trabalhos artísticos. 

Mais usuários do que você poderia imaginar aprendiam a cozinhar porque era útil quando eles 

estivessem acampando no campo. Porém, quantos cozinheiros amadores podem aplicar o atributo 

arte quando estivessem cozinhando?  

 Exceto por cozinheiros profissionais, não muitos usuários investiam tempo e energia na 

habilidade culinária e as refeições apetitosas eram ainda mais raras entre os profissionais.  

 Vendendo alimentos de qualidade a um preço baixo, a barraca de Weed foi um grande 

sucesso. Usuários se espremiam na esperança de ganhar um bônus barato em suas vidas e 

vitalidades.  

 Alguém sussurrou (NT = Nota barafael: mensagem privada dentro do jogo) para Weed, que 

gastou uma semana entalhando estátuas e cozinhando alimentos para vender:  

 

... Weed-nim, você pode me ouvir? 

 

 Era Pale, o arqueiro, o qual Weed havia conhecido durante tarde da noite nas caçadas a 

raposas e lobos. 

 

Weed: Oi. Há quanto tempo. 

Pale: 
Ótimo, você está online! Onde você esteve? Eu lhe enviei um 
sussurro quase todos os dias, mas sempre estava bloqueado. 

Weed: Eu tive trabalho a fazer. 

 

 A caverna secreta no Covil de Litvart... enquanto estava dentro dela, sussurrar era 

automaticamente bloqueado. Felizmente, Pale não se preocupou em intrometer-se no que Weed 

vinha fazendo.  

 

Pale: Entendo. Você tem tempo agora? 

 

 Weed olhou em volta. As suas estátuas ainda eram muito populares, mas a produção era 

estritamente sob demanda agora, de modo que as vendas tinham lentamente passado do seu auge. 

O que as pessoas queriam para um presente era similar. Nesse sentido, a sua declaração de fazer 

apenas estátuas originais voltou-se contra ele.  

 

Weed: Sim. 

Pale: 

Então, por que você não se junta à missão da força punitiva 
da Aldeia Baran conosco? Nós decidimos pegar a missão 

juntos e eu pensei em contatar você para perguntar se você 
queria participar também. 
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