
Volume 17 

CAPÍTULO 4 - 1 Moeda de Cobre Profundamente Tocante. 

 

 Enquanto a expedição estava lidando com a missão da Igreja Matallost, Weed fazia 

esculturas. Em razão do porão da Fortaleza Embinyu ter se transformado em uma enorme 

masmorra, não era algo que poderia ser resolvido em um dia. 

 “Não há fim para a habilidade de esculpir no mundo”. 

 A habilidade de esculpir havia se desenvolvido e mudado ao longo de milhares de anos. 

Junto com o desenho, ela poderia ser chamada de ‘a fundação da arte’. 

 Weed casualmente criou esculturas de animais tais como cervos, coelhos, ovelhas, lobos e 

raposas. 

 “Eles são animais que eu fiz tantas vezes, que eu estou farto deles”. 

 Ele relembrou vividamente dos tempos em que ele vendia aquelas esculturas por apenas 

algumas moedas de cobre como lembranças no Reino de Rosenheim. Aqueles eram os seus dias 

de iniciante, quando ele sonhava em fazer uma montanha de moedas de cobre e se divertir. Naquela 

época, ele apenas pegava as características principais e os esculpia amavelmente com o seu nível 

básico na habilidade de esculpir. 

 “Quanto mais simples e adoráveis, melhores vendas as lembranças tinham”. 

 Era necessário que elas fossem leves, de modo que o peso não seria oneroso. Todavia, o 

cervo e o lobo que Weed esculpiu agora eram diferentes.  

 “Agora eu tenho que tentar fazer um lobo e um cervo reais”. 

 Weed construiu a forma do cervo em um tamanho três vezes maior do que a criatura possuía 

na vida real. Mais do que isso, ele usou pedras preciosas tais como o granito e peridoto1. Ele 

esculpiu o cervo de forma simples, com olhos brilhantes e inocentes, nariz arredondado, corpo 

esguio e pernas, tudo de uma forma realista ao longo de dois dias. 

 Ding! 

 

‘Spotted Deer2’ 

Você concluiu a estátua ‘Spotted Deer’. 

Um trabalho imbuído com a paixão de um escultor. 

Um animal comum foi esculpido, mas ele foi feito com as técnicas hábeis e com a sinceridado do 
escultor. 

É de alguma forma lamentável que a escultura não representa uma ideia criativa ou um novo 
desafio. Entretanto, ela é definitivamente digna de ser chamada de o cervo mais notável entre o 

número incontável de cervos no continente.  

É um trabalho tão realisticamente retratado, que os lobos irão confundir a estátua com um cervo 
real à distância e virão correndo. 

Valor Artístico: 72, um trabalho feito pelo mestre escultor Weed. 

  Aqueles que virem a estátua do Cervo Marcado terão um aumento 
na estatística sorte por 27% durante um dia.   

  
Aumenta a taxa de reprodução dos cervos da vizinhança por 

350%. 

Opções Especiais: Também aumenta a taxa de reprodução dos lobos por 230%. 

                                                           
1 NT = Nota barafael: https://pt.wikipedia.org/wiki/Peridoto. 
2 NT = Nota barafael: Cervo Manchado/Marcado. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Peridoto


  Aumenta a qualidade do couro e dos ingredientes alimentares 
derrubados dos cervos.    

  A inteligência dos cervos foi melhorada e eles podem não ser 
caçados facilmente pelos monstros.   

  Aumenta a probabilidade de aparecimento de grandes rebanhos 
de cervos.   

 

A proficiência da habilidade de esculpir melhorou.  

Fama aumentou em 6 pontos. 

Estatística de arte aumentou em 2 pontos. 

 

 O valor artístico da estatueta de cervo não era grande em razão de Weed tê-lo esculpido 

muitas vezes anteriormente e pelo fato de ser um animal comum. Ainda assim, as opções foram as 

que Weed tinha visado. 

 “Não havia nada mais fácil do que caçar cervos durantes aqueles dias em que eu era 

iniciante”. 

 O cervo ficaria parado mesmo se você se aproximasse já que eles não tinham medo de 

pessoas e eles eram animais proveitosos, dos quais você poderia, até mesmo, conseguir carne e 

couro. 

 Weed deu um pouco mais de atenção quando ele esculpiu a raposa e o urso negro. Ele 

retratou o urso negro batendo em uma árvore com as suas patas dianteiras de uma forma 

extremamente feroz, e a raposa era uma com nove caudas. 

 

A fertilidade dos ursos negros vagando ao redor de Morata aumentou. 

As raposas se tornaram mais espertas e numerosas. 

Os monstros para as caçadas de iniciantes aumentaram abundantemente. 

 

 “O couro e a carne voltarão para melhorar o sustento de Morata”.  

 Com Morata possuindo excelentes habilidades em alfaiataria, o couro de animais 

característicos alcançou preços elevados. As esculturas foram um desenvolvimento muito positivo 

para os iniciantes, que possuíam um orçamento apertado! 

 “Devo chamar isso de uma felicidade que cresce cada vez mais à medida que ela for 

compartilhada?”  

 Quanto mais ricos os jogadores de Morata se tornassem, mais haveria para explorar. Weed 

construiu esculturas de animais com essa linha de pensamento. Ao fazer pleno uso de sua profissão 

como escultor, ele estava provocando uma imensa mudança na cidade. 

 Mooooooo! 

 O número de vacas havia aumentado, tudo graças a Yellowy. 

 De volta à época em que Morata era ocupada pelos vampiros, não havia quaisquer vacas. 

Longe de ser capaz de criar gado, a situação dos alimentos era tão precária que o ancião da aldeia 

tinha que comer ao desenterrar batatas doces.  

 Posteriormente, as poucas cabeças de gado compradas pelos comerciantes foram criadas 

pelos jogadores, os quais haviam escolhido profissões tais como as de fazendeiros, pastores e 

tratadores de animais.  



 Além disso, celeiros foram construídos e houve uma mudança nas vacas que haviam 

crescido ao comer pasto fresco. À noite, as vacas acasalariam nos celeiros. Aliás, se Yellowy 

entrasse e saísse dos celeiros, as vacas ficariam prenhas em 100% das vezes e bezerros robustos 

e excelentes nasceriam. 

 As vacas que haviam vagueado pelo Norte formaram rebanhos e até mesmo se comprimiam 

dentro de Morata. Yellowy era o verdadeiro imperador dos touros! Os despojos também 

aumentaram em razão dos bisões3 e dos búfalos de água4 terem se multiplicado.  

 Todavia, a escultura que Weed ia fazer com cuidado e atenção verdadeiros não era de 

animais. 

 “Eu tenho que fazer esculturas especiais”. 

 Uma escultura gigantesca feita de bronze, cobre ou metais misturados! 

 Com a sua habilidade em ferraria no nível intermediário, ele poderia facilmente extrair 

matéria-prima ao colocar pilhagem ou armas muito baratas dentro de uma fornalha. 

 Weed enviou um sussurro. 

 

Weed: Mapan. 

Mapan: Sim. 

Weed: Há algo que eu quero que você adquira para mim. 

Mapan: O que é? Por favor, fale. 

Weed: 
Por favor. Compre um número ilimitado de armas, armaduras e 

pilhagem de metal com valor menor do que 1 moeda de ouro cada. 

Mapan: 
Isto não é de todo difícil, mas está realmente tudo bem para mim 

conseguir tanto quanto possível?  

Weed: Sim. 

Mapan: E ahhh, e sobre a minha taxa de comissão? 

 

 Mapan trouxe uma questão sensível. Embora eles tivessem uma relação muito próxima, ele 

não podia fazer negócios de graça! Contudo, Mapan estava bem consciente de que não era fácil 

extorquir dinheiro de Weed.  

 

Weed: 
Pela comissão eu lhe darei informação pela qual você pode ganhar 

dinheiro. 

 

 Boa informação era, às vezes, mais valiosa do que ouro para um comerciante. Não havia 

dúvidas a respeito disso se ela fosse uma informação dada por Weed, que até mesmo enganava 

criancinhas para arrancar dinheiro delas.  

 

Mapan: Tudo bem, você pode contar comigo. 

 

                                                           
3 NT = Nota barafael: https://pt.wikipedia.org/wiki/Bis%C3%A3o-americano. 
4 NT = Nota barafael: https://pt.wikipedia.org/wiki/B%C3%BAfalo-asi%C3%A1tico. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Bis%C3%A3o-americano
https://pt.wikipedia.org/wiki/B%C3%BAfalo-asi%C3%A1tico


 Mapan usou as lojas que estavam ao seu alcance para comprar pilhagem de metal. Já que 

a pilhagem podia ser vendida confortavelmente a um preço decente, os jogadores iniciantes 

acolheram bem. 

 “Mas, por que aquele comerciante está comprando tantas armas e armaduras baratas?” 

 “Aparentemente, é um pedido do lorde de Morata. O lorde de Morata está fazendo isso pelo 

bem dos jogadores iniciantes”. 

 “Como esperado, Morata tem impostos baixos e nenhuma territorialidade sobre os campos 

de caçada. Ela realmente vale a pena ser chamada de paraíso, se comparada ao Continente 

Central”.  

 Reações favoráveis em direção ao lorde continuaram a crescer. 

 Mapan amontoou a pilhagem que ele reuniu próximo da estátua da Deusa Freya, no lago 

artificial. A pilhagem foi empilhada como uma montanha em uma escala tão impressionante que foi 

suficiente para relembrar um ferro-velho do mundo real. 

 Weed mobilizou os ferreiros de Morata para produzirem uma enorme fornalha, abusando de 

seu poder como um lorde! 

 Embora houvesse um monte de pedidos de produção de armas e armaduras por parte dos 

jogadores àqueles ferreiros, não houve reclamações em razão do rumor de que era para a 

construção de uma escultura. Isso porque eles sabiam o quão útil uma escultura seria uma vez que 

ela estivesse concluída. Havia até mesmo um considerável número de pessoas que faziam pedidos 

para que uma escultura relacionada a profissão deles fosse feita.  

 Entretanto, Weed já tinha decidido que tipo de escultura criar. 

 “Eu precisarei de uma tonelada de metal fundido”. 

 Weed empregou os ferreiros para extrair a matéria-prima de vários minerais. Entre as 

matérias-primas que ele extraiu, ele decidiu usar o bronze. 

 Com seu baixo preço e bela cor, o bronze era um material amplamente utilizado nas armas 

para os jogadores iniciantes! Na verdade, era normal vender armas de bronze nas lojas de produtos 

gerais ou jogá-las fora ao atingir o nível 20. Isso porque elas tinham baixa durabilidade e dano, de 

modo que geralmente quebrariam no meio de uma luta. 

 “Porém, como material de esculpir, o bronze é uma bênção”. 

 A durabilidade não era particularmente importante para uma escultura. Uma enorme 

escultura era extremamente espessa, de modo que não havia qualquer preocupação acerca da 

durabilidade ou dano sobre ela. Na verdade, era melhor se a cor fosse mais bonita, como a do 

bronze. 

 “Dirtman5”.  

 “Salve Weed, o homem do carisma absoluto! Eu vim ao seu chamado, mestre”. 

 Como ele era o seu criador, o espírito da terra seguia Weed com fé extrema! 

 “Há algo pelo qual eu preciso da sua ajuda”. 

 “Simplesmente comande, qualquer coisa. Mesmo se este meu corpo estiver quebrado, eu 

devo seguir a ti”. 

 O Dirtman tinha recebido um treinamento mental completo. 

 Weed ordenou ao Dirtman: 

 “Colete lama”. 

 “.....” 

 “Você precisa reunir muita”. 

 A tarefa pela qual ele convocou o espírito da terra foi apenas para reunir lama. 

                                                           
5 NT = Nota barafael: Homem Poeira/Sujeira. 



 “Sim, mestre”. 

 Dirtman adquiriu uma enorme quantidade de lama instantaneamente. Era uma lama que foi 

misturada a partir de barro de textura fina e água clara do lago. A lama reunida poderia até mesmo 

ser chamada de pântano. 

 Weed avançou com as mangas arregaçadas. 

 “Então vamos cria-la”. 

 “Como você gostaria que eu fizesse ela?” 

 “Nós deveríamos construí-la a partir da base. Nós devemos estabelecer apropriadamente 

uma fundação”. 

 A lama era o material com o qual ele mais era confiante. Quando criança, ele usou lama 

para fazer uma casa ou uma barragem e brincava sempre que chovia. Lidar com lama poderia ser 

chamado de brincadeira de criança para ele! 

 ‘Isso sequer gasta qualquer dinheiro, eu poderia brincar tanto quanto eu quisesse contanto 

que chovesse’. 

 O garoto que silenciosamente brincava na lama enquanto era atingido pela chuva, na 

estação chuvosa, cresceu e se transformou no Weed.  

 Essa experiência também se provou valiosa no canteiro de obras. Ele tinha um excelente 

controle da proporção entre os materiais quando ele misturava cimento, areia e água! Ele era capaz 

de aplicar silicone suavemente dentro das rachaduras do banheiro. Elas eram experiências que ele 

tinha aprendido através do manuseio da lama.  

 “Os seres humanos desenvolvem todo o seu potencial quando eles são jovens, afinal de 

contas”.  

 Weed reviveu a sua experiência de criar um enorme molde com a lama. A altura do molde 

estava no nível de um apartamento de doze andares e ele tinha um formato que foi produzido pelo 

acúmulo de lama através do Dirtman. Ele estava embalando-a com uma espátula e alisando-a com 

uma faca de esculpir. 

 O problema era que, não importa quão barato o bronze fosse, seria preciso uma enorme 

quantidade de dinheiro para preencher o molde inteiro.  

 “Dirtman”. 

 “Sim, mestre!” 

 “Você gosta de saunas?” 

 “O que é uma sauna?” 

 “Há algo chamado de ‘clay sauna6’ e já que você é um espírito da terra, você não morreria a 

partir do calor de qualquer maneira.... Há uma primeira vez para tudo, experiência é importante. 

Leve seus amigos lá dentro”. 

 Weed ameaçou Dirtman e o instruiu a preencher o interior do molde enorme e, em seguida, 

ele despejou o bronze dentro. 

 Pang, pang, pang! 

 A enorme escultura de bronze emergiu uma vez que o molde de lama foi quebrado! Era uma 

escultura feita através do sacrifício do Dirtman. 

 Ela tinha a forma de um lagarto gigante e ágil. Um Black Imoogi com pés pequenos e 

atrofiados! Visto que ela ainda não estava completa, ele teve fazer uma forma mais detalhada. 

 “Será uma moleza esculpir a cabeça”. 

 Ele esculpiu a cabeça delicadamente enquanto olhava para a cabeça do Imoogi que ele 

tinha saqueado do verdadeiro. 

                                                           
6 NT = Nota barafael: sauna de argila. 



 “Identificar!” 

 

Cabeça do Black Imoogi, Freykis. 

A cabeça de um Imoogi.   

Retém um poder desconhecido e parece ser difícil de manusear de forma descuidada. 

Durabilidade: 1.671/3.200. 

Opções Especiais: Pode responder a uma produção especial. 

 

 Na verdade, ele ainda não sabia para que a cabeça do Imoogi servia. 

 “Isso porque um monstro de nível elevado como este nunca foi capturado anteriormente”. 

 Era difícil garantir a vitória mesmo quando uma guilda inteira fosse atrás de um monstro de 

classe chefe de nível 400. Mesmo se eles ganhassem, eles se sujeitariam a uma enorme perda! 

 Mesmo monstros semelhantes como o Rei Hydra nunca haviam sido caçados anteriormente, 

de modo que Weed foi o primeiro a ter matado o Black Imoogi. 

 Weed terminou de esculpir a cabeça, as asas, o torso e, até mesmo, os dedos do pé do 

Imoogi com uma riqueza de detalhes. 

 Um oponente contra o qual Weed havia pessoalmente lutado anteriormente. Ele até mesmo 

deu uma aparência cruel e maléfica. Com as suas asas amplamente abertas, o Imoogi estava 

torcendo o seu longo pescoço. 

 Uma escultura que olhava para aqueles que estavam abaixo dele com o seu focinho e olhos 

realistas! 

 Ding! 

 

Por favor, estabeleça o nome da escultura que você construiu. 

 

 “Hmmm”. 

 Weed olhou para a escultura por um momento. 

 A escultura parecia tão viva que ela o fez relembrar perfeitamente da luta contra o Black 

Imoogi. 

 “Imoogi Muito Forte”. 

 

É ‘Imoogi Muito Forte’ certo? 

 

 “Sim”. 

 Ding! 

 

Imoogi Muito Forte 

Uma escultura de um monstro sublime, a Magnum Opus ‘Imoogi Muito Forte’ foi concluída. 



Uma magnum opus7 feita por um escultor eterno! 

Uma escultura criada usando metal. Este é um trabalho que será um excelente exemplo para os 
escultores que aprendem a habilidade de ferraria a fim de fazer esculturas com abordagens mais 

amplas. 

O Black Imoogi Freykis, que foi caçado no Rio das Lamentações, foi esculpido.  

Um trabalho que restaura perfeitamente a aparência de Freykis em vida. O Imoogi que outrora 
exerceu a sua grande maldade sobre o Continente de Versalhes agora é deixado como uma 

escultura. 

A escultura será um lembrete do poder do Black Imoogi Freykis. 

Valor Artístico: 
10.921. 

O trabalho de alguém que está trilhando o caminho das obras 
autênticas.  

Opções Especiais: 

Aqueles que virem a estátua ‘Imoogi Muito Forte’ terão as suas 
vidas e manas aumentadas por 31% durante um dia. 

Todos os atributos aumentam por 15. 

Os atributos de sabedoria e inteligência aumentam por 54. 

Aumento no surgimento de monstros do tipo cobra. 

Redução da agressividade dos monstros pela metade. 

Reduz o som dos passos das classes de ladrões e assassinos nas 
masmorras em 37% e intensifica o efeito da habilidade stealth8. 

Os efeitos não acumulam com os de outras esculturas. 

Número de Magnum Opus 
Concluídas até agora: 

6. 

 

Proficiência na habilidade de esculpir melhorou. 

Proficiência na habilidade de artesanato melhorou. 

O nível da habilidade Sculptural Understanding9 aumentou em 1. 

Fama aumentou em 912 pontos. 

Estatística de arte aumentou em 17 pontos. 

Resistência aumentou em 3 pontos. 

Perseverança aumentou em 19 pontos. 

Sabedoria aumentou em 7 pontos. 

 

Por criar uma escultura Magnum Opus, todos os atributos aumentaram em um adicional 

de 3 pontos. 

 

 “Checar habilidade de esculpir!” 

 

Habilidade de Esculpir – Nível Avançado 6 (99%): pode esculpir.  

                                                           
7 NT = Nota barafael: Magnus Opus vem do latim e significa a melhor, mais popular e renomada obra de um 
artista – https://pt.wikipedia.org/wiki/Magnum_opus, então ficaria algo como “Grande Obra do Luar”. 
8 NT = Nota barafael: furtividade. 
9 NT = Nota barafael: entendimento escultural. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Magnum_opus


Uma linda escultura também venderá por um preço elevado. 

Você pode espalhar o seu nome sobre o continente ao fazer esculturas gloriosas. 

As esculturas são boas para ganhar a afeição de uma mulher. 

 

 Havia apenas 1% de proficiência faltando até que a habilidade de esculpir subisse de nível. 

 “Uma peça bela ou uma obra-prima será suficiente para aumentar o nível da habilidade”. 

 Mesmo que a habilidade em esculpir não subisse rapidamente, ele calculou que mais uma 

peça seria suficiente. Quando a sua habilidade de esculpir, a qual era muito difícil de se elevar, 

atingisse o nível 7, ele teria apenas mais três níveis para subir até que alcançasse o domínio da 

habilidade. 

 Weed fez uma escultura do Rei Hydra usando cobre barato e comum. Um Rei Hydra esguio 

de tamanho esplêndido foi criado. Tendo sido construído próximo à estátua da Deusa Freya fez 

com que ele parecesse característico.  

 Um animal de estimação da Deusa charmosa. Era a escultura de um guardião que parecia 

que salvaria a Deusa do perigo ou, então, que assumiria o papel de um vilão ameaçando a vida da 

Deusa! 

 A escultura do Black Imoogi foi construída à esquerda da estátua da Deusa Freya, enquanto 

a escultura do Rei Hydra com 9 cabeças foi feita à direita dela. 

 As especialidades de Morata estavam aumentando ainda mais conforme a habilidade de 

esculpir de Weed subia de nível. 

 

A habilidade de esculpir subiu para o nível avançado 7. 

A sua habilidade de esculpir se tornará surpreendentemente detalhada e delicada. 

Visto que seus olhos para a arte se desenvolveram, os atributos de sabedoria e 

inteligência aumentaram em 52 pontos10.  

A estatística charme aumentou em 39 pontos.  

 

 Esculpir era uma habilidade que nunca havia traído Weed. Conforme ele se aproximava do 

nível mestre, ele ganhava consideráveis aumentos em suas estatísticas toda vez que a sua 

habilidade subia de nível.  

 Além das alterações óbvias, havia vários efeitos em vários campos, tais como na paleta de 

cores, a qual estava crescendo com uma diversidade maior de cores quando ele usava a habilidade 

Moonlight Sculpting11. 

 “Bem, eu acho que eu deveria apenas usar os metais remanescentes”. 

 Já que os ferreiros já haviam derretido os materiais, Weed decidiu fazer enormes armaduras. 

Elas eram armaduras que poderiam ir por cima dos torsos do Rei Hydra e do Black Imoogi. 

 “Eu tenho que fazer novas tentativas com a habilidade de ferraria”. 

 A proficiência dele não subiria muito de qualquer modo se ele fizesse uma simples espada 

longa a partir das matérias-primas que ele criou ao fundir metais misturados. Ao invés disso, ele fez 

armaduras que monstros enormes poderiam usar.  

 “Se eu precisar de dinheiro mais tarde, será conveniente derreter novamente para vender”.  

                                                           
10 NT = Nota barafael: na versão americana essa frase foi colocada no presente, contudo como ele acabou 
de subir de nível eu considero adotar o passado para exprimir melhor a ideia. 
11 NT = Nota barafael: esculpir o luar. 



 Este era, na realidade, um método frequentemente usado por aqueles que detinham a 

profissão de ferreiro e estavam com pouco dinheiro. Eles fariam uma espada ou armadura e, 

posteriormente, as fundiriam novamente. Embora parecesse que eles estavam desperdiçando 

esforço e trabalho duro, era uma maneira de se livrar de algo quando eles não podiam encontrar 

um comprador ou quando tivessem feito um produto decepcionante com materiais preciosos. 

 

Armadura de Tamanho Enorme. 

Um trabalho feito por um ferreiro de talento excepcional. 

Um produto feito por alguém com um senso artístico. Embora ela possua uma defesa tremenda, ela 
é muito grande e pesada, de modo que não parece que será muito útil. 

Com prata e mithril misturados dentro, ela tem uma leve resistência mágica. 

Durabilidade: 2.060/2.060 

Defesa: 269. 

Restrições: 

1.980 de Força. 

Pode ser usada apenas por monstros enormes. 

A circunferência do torso deve ter, pelo menos, 170 metros. 

Opções: 

- 210 de Agilidade. 

Quase indestrutível. 

Defesa absoluta contra armas pequenas. 

+ 3% de resistência mágica. 

 

Habilidade em ferraria aumentou para o nível intermediário 4.  

O ataque e a defesa dos itens criados aumentarão por um valor determinado.  

Siege Weapons12 terão seus alcances e precisões aumentados. 

Enquanto estiver martelando, a sua força aumentará em 2 pontos. 

Por fazer uma armadura especial, a fama aumentou em 13 pontos. 

 

 A habilidade de ferraria havia, finalmente, alcançado o nível intermediário 4. 

 Depois da armadura do Rei Hydra, Weed fez uma armadura fina para o Imoogi. 

 “A espessura não pode exceder 1 centímetro”. 

 Mesmo assim, ela ainda estava grossa e pesada, mas isso ocorreu para conservar a 

matéria-prima. 

 A pilha montanhosa de materiais que Mapan havia comprado estava quase completamente 

exaurida. A diminuição da pilha de pilhagem era suficiente para fazer os iniciantes, clérigos e 

paladinos, que vinham todos os dias observar Weed fazer as esculturas na frente da Deusa Freya, 

perder a coragem.  

 “Ele usou toda aquela pilhagem”. 

 “Um monstro, ele realmente é um monstro. Eles dizem que o lorde de Morata é a 

personificação do trabalho duro. É realmente verdade”. 

 Os jogadores iniciantes que estavam começando em Morata se tornavam determinados 

conforme eles olhavam para as estátuas da Deusa e dos dois monstros gigantes, com vista para as 

                                                           
12 NT = Nota barafael: Armas de cerco. 



muralhas do castelo. As esculturas que tinham sido feitas pelo uso da pilhagem se tornaram 

exemplos do trabalho duro para os iniciantes. 

 Agora Weed havia concluído todas as esculturas que ele tinha planejado fazer em Morata. 

Era um sentimento revigorante, como se ele tivesse aniquilado a roupa que estava se acumulando 

para lavar. Todavia, ele ainda não tinha obtido um relatório de conclusão a partir da expedição que 

havia entrado na prisão subterrânea da Fortaleza da Igreja Embinyu. A prisão era um labirinto muito 

complexo e havia muitas armadilhas, de modo que houveram muitas casualidades. 

 “Então, eu acho que resolverei a solicitação que eu havia adiado”. 

 O pedido para fazer a escultura de uma filha por uma moeda de cobre. 

 Ele havia pago uma quantia colossal de 4.000 moedas de ouro para que a União dos Dark 

Gamers fizesse uma investigação completa sobre Mandol e sua esposa, do Reino de Ritten, a fim 

de concluir esse pedido. 

 “Mesmo que a comissão do pedido seja uma moeda de cobre, eu não posso cortar custos 

para concluí-la”. 

 Weed planejou esculpir a filha deles com os melhores materiais: o couro do Imoogi e do Rei 

Hydra! 

 “Eu não serei capaz de fazer armaduras ou robes a partir deles por causa das manchas de 

qualquer maneira”. 

 Ele usou uma parte intacta do couro para fazer uma adorável boneca de menina. 

 As habilidades em ferraria não eram as únicas que ele usava para esculpir. Ele fez bonecas 

quase vivas usando a habilidade em alfaiataria. 

 Não havia limite para a habilidade em esculpir. A fonte da habilidade em esculpir era a 

imaginação interminável. 

 “Eu colocarei na reta o meu orgulho como escultor e farei, pelo menos, uma escultura 

magnum opus”.  

 Honestamente, havia outra coisa que ele estava esperando. 

 “A comissão de uma moeda de cobre. Huehuehuehuehue!” 

 Mandol era um jogador burguês que estava até mesmo vestindo botas de mithril. Isso 

significava que ele era originalmente de uma família rica ou que tinha um nível extremamente 

elevado. 

 “Poderia, até mesmo, ser as duas opções. Mesmo se eu tivesse o dinheiro para comprar as 

botas de mithril, ela é um item que não pode ser equipado a menos que o seu nível seja suficiente”. 

 Mandol também era um cara de família, que amava a sua esposa e parentes. Embora Weed 

tivesse pedido apenas uma moeda de cobre, não havia maneira alguma de que aquilo era tudo o 

que ele receberia! 

 Se você fizer ações boas e humildes, boa sorte virá.  

 Weed estava ávido pelas botas de mithril de Mandol.  
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