
Volume 18 

CAPÍTULO 1 - As Memórias Secretas do Império Arpen 

(NT = Nota barafael: a versão americana fala em Império Ahreupen, mas eu estou modificando para 

Arpen, primeiro porque se refere à unificação do continente realizada pelo imperador Geihar Von 

Arpen, aquele que passou a técnica secreta da espada sem forma para Weed; segundo, porque 

parece que este será um nome muito importante no futuro *no spoiler*) 

 

 “O selo de Arpen!” 

 Weed obteve o selo que o Imperador Von Arpen, um dos mestres escultores, havia criado 

como recompensa pela missão. O primeiro imperador a criar um império unificado no Continente de 

Versalhes.  

 O selo do Império Arpen! 

 Weed enxugou minúsculas lágrimas em seus olhos. Em vez de lágrimas que ele geralmente 

derramaria quando bocejava, essas eram lágrimas de alegria. 

 “Eles dizem que Deus ajuda aqueles que ajudam a si mesmos. As palavras mantiveram-se 

fieis ao seu significado. Eu não imaginava que conseguiria uma recompensa tão boa”.  

 Ela era uma das poucas antiguidades centenárias que tinham aparecido a partir do 

Continente de Versalhes.  

 O Selo Imperial de Arpen tinha mais do que uma opção nele, ele era um item cobiçado que 

qualquer um queria ter em suas mãos.  

 “Isso deu tanto trabalho e ainda não está em seu estado completo...” 

 A partir de agora, a escultura era, pelo menos, uma centena de vezes mais valiosa do que 

uma joia. 

 Todos queriam itens sagrados que tivessem propriedades mágicas. Ele conseguiu reparar 

o Selo de Arpen para uma condição quase perfeita, de modo que agora o verdadeiro poder do selo 

será revelado.   

 Ttiring! 

 

O Império Arpen apreciava edifícios da Era Clássica.  

Como um escultor e governante desta província, agora você pode construir edifícios da 

Era Clássica.  

Os edifícios da Era Clássica eram conhecidos por serem muito solenes e elegantes, bem 

como por serem grandes o suficiente para acomodar grandes populações. 

Os custos da construção são muito elevados, mas eles dão um efeito de aumento na 

fertilidade. 

 

Você agora pode construir edifícios especiais. 

 

Palácio Imperial de Arpen: 

Apenas um pode ser construído em todo o continente.  

Você necessitará de um território bem vasto para construí-lo. Se o Palácio Imperial for construído 
sobre terras agricultáveis, então o descontentamento dos civis crescerá dramaticamente.  



O palácio tem um monte de empregadas domésticas. 

Custo de Construção: Pelo menos 8 milhões de moedas de ouro. 

Opções: 

Influência política se estende a todo o continente. 

Lealdade e moral dos cavaleiros subirá. 

Reduz a probabilidade de traição a partir da nobreza. 

Efeitos Especiais: 

Aumenta o desenvolvimento da cidade ao máximo (NT = Nota 
barafael: este efeito não está na versão americana, mas achei 

ele por acaso, quando fui checar um texto na raw coreana). 

Aumenta a probabilidade de cavaleiros nômades prometerem 
a sua lealdade. 

Adiciona efeitos diplomáticos à região. 

 

 Ele tinha obtido a habilidade Sculptural Memories (NT = Nota barafael: Memórias 

Esculturais) a partir da missão. Ele poderia ver os edifícios históricos da Era Clássica e construí-

los. Ele não estava esperando tal recompensa. 

 Weed, de qualquer modo, não pensava a respeito em construir este edifício, pois tinha até 

um custo para contratar trabalhadores para arrancar as ervas daninhas para fora dos jardins do 

castelo. 

 

Grande Coliseu: 

Um local para os gladiadores.  

Custo de Construção: Pelo menos 300.000 moedas de ouro. 

Opções: 

Assistir batalhas ferozes aliviará o estresse dos cidadãos.  

O preço do ingresso aumentará a receita da cidade. 

A reputação do lorde aumentará quando este edifício for 
construído. 

O Coliseu criará um monte de guerreiros valentes. 

Efeitos Especiais: 
Os gladiadores virão para testar a força deles. 

Aumenta rapidamente a formação de soldados. 

 

Fortaleza de Pedra: 

Pode ser construída em montanhas ou penhascos elevados. 

Tem lojas e alojamentos essenciais para os soldados. 

Custo de Construção: Pelo menos 500.000 moedas de ouro. 

Opções: 

Pode servir como uma cidadela para a cidade. 

Dependendo do terreno, um número de bênçãos pode ser 
garantido e ela pode ser usada como um posto avançado 

contra incursões de monstros. 

O número de missões disponíveis para se lutar contra 
monstros aumenta significativamente e os materiais reunidos 

a partir dos monstros se tornarão disponíveis no mercado. 

Se a fortaleza cair, então a confiabilidade do lorde em 
fornecer segurança aos moradores cairá dramaticamente. 



Efeito Especial: Expansão territorial. 

 

Silo Especial de Arpen: 

Este é um edifício muito especial. Ele é imenso e eleva-se em direção ao céu! 

O Império Arpen criou múltiplas camadas dentro do silo para estocar grandes quantidades de grãos. 

Custo de Construção: Pelo menos 40.000 moedas de ouro. 

Opções: 

Pode estocar grandes quantidades de grãos, álcool e frutas 
no subsolo por longos períodos. 

Reduz o número de moradores famintos e estabiliza o preço 
da comida.  

Os moradores não precisarão ficar preocupados a respeito da 
comida e as crianças gostarão de olhar para os enormes silos. 

Quando o continente estiver unido sob a bandeira do Império 
Arpen, este será o edifício mais essencial para a segurança, 

fertilidade e economia. 

Pode desencadear grandes festivais na cidade. 

Efeito Especial: 
Os moradores vizinhos imigrarão, pois eles não precisarão se 

preocupar em passar fome.  

 

Misterioso Lago das Fadas: 

Um pequeno, natural e tranquilo lago com água cristalina é o preferido das fadas.  

É difícil de se encontrar um lugar para construí-lo. Contudo, uma vez que o lago for construído, as 
fadas virão para brincar ao redor dele. 

Na maioria dos casos as fadas não pregarão brincadeiras maliciosas.  

Custo de Construção: Pelo menos 1.000 moedas de ouro. 

Opção: A Rainha Fada pode oferecer presentes inesperados. 

Efeitos Especiais: 
Aumenta a afinidade com a natureza. 
Misteriosos eventos podem ocorrer. 

 

Casas de Arpen: 

Um edifício de quatro andares construído com pedras, de modo que é resistente e não quebra com 
facilidade. 

Essas casas de classe média podem abrigar muitas gerações de moradores juntos. Elas se tornarão 
muito populares se forem construídas próximas de um lago ou rio. 

Custo de Construção: 2.000 moedas de ouro. 

Opção: Aumenta a segurança pública e a satisfação dos moradores. 

Efeitos Especiais: 
Aumenta a resistência a desastres naturais. 

Reduz o dano a estruturas. 

 



Complexo de Cavernas do Escultor: 

Um lugar para escultores se reunirem e aprender novas técnicas para esculpir. 

Custo de Construção: Pelo menos 30.000 moedas de ouro. 

Opção: Ajuda a desenvolver a cultura da cidade. 

 

Ruínas do Castelo: 

Para construir esta estrutura, a cultura, arte e tecnologia da cidade devem estar desenvolvidas 
uniformemente.  

O edifício especial do Império Arpen, dentro do qual espíritos vivem. 

Espíritos gostam de pregar peças em crianças jovens. 

Os espíritos não podem ser capturados. 

Custo de Construção: Pelo menos 70.000 moedas de ouro. 

Opções: 

Os espíritos reduzem o número de crianças atacadas por 
monstros.  

Este edifício aumenta o desenvolvimento da magia. 

 

Centro Comercial de Arpen: 

O Império Arpen prefere artistas e comerciantes. 

Custo de Construção: Pelo menos 25.000 moedas de ouro. 

Opções: 

Comerciantes livres e independentes podem descansar neste 
edifício. 

É construído em lugares com boa segurança pública, de modo 
que os vagões de mercadorias dos comerciantes possam ser 

armazenados dentro. 

É possível aumentar as habilidades de barganha e de 
velocidade de movimento dos vagões por alguns dias depois 

de descansar aqui. 

 

Torre Inclinada: 

Questões serão levantadas quanto a natureza da Torre Inclinada. 

Custo de Construção: Pelo menos 150.000 moedas de ouro. 

Opção: Aumenta a afinidade elemental dos magos. 

Efeito Especial: 
Aumenta a afinidade elemental baseada na natureza da área 

circundante.  

 

Centro Produtor de Couro: 



Este lugar venderá couro e produtos derivados do couro. 

Custo de Construção: Pelo menos 1.200 moedas de ouro. 

 

 Havia tantos quantos 300 edifícios do Império de Arpen que elevavam as forças armadas, 

economia ou a educação da cidade. Eles exigiam grandes quantias de dinheiro e de pedra por 

padrão, bem como alguns necessitavam de joias ou outros metais preciosos para serem 

construídos. 

 Vendo como uma grande quantidade de materiais eram necessários para a construção, 

Weed, enquanto Lorde, pensou que eles não tinham muito valor porque os níveis de tecnologia, 

cultura e economia da cidade estavam baixos. Isso significava que a construção seria medíocre. 

 O Palácio Imperial do Império de Arpen necessitava de uma monstruosa quantidade de 

metais preciosos. 

 Weed examinou a lista novamente. 

 

O Império Arpen reuniu informações sobre as habilidades em ferraria para fazer armas e 

armaduras. 

O Império Arpen estava em uma guerra incessante para realizar conquistas. Eles tiveram 

que lutar contra humanos por territórios e caçar grandes monstros. 

Apesar de seus baixos níveis de habilidade, o Império Arpen usou couro almofadado 

para fazer armaduras pesadas e com alto poder defensivo. 

Agora você pode fazer roupas e armaduras dos Guardas e Cavaleiros Imperiais. 

 

Você adquiriu as habilidades de costura das roupas do Império Arpen. 

Roupas tais como robes para magos, trajes reais, trajes para o cozinheiro imperial, trajes 

para empregadas do palácio e uma variedade de outras roupas. 

 

Ainda há circunstâncias desconhecidas para a habilidade Sculptural Memories, pois o 

Selo do Imperador não pôde ser lido completamente. 

Ainda há partes da escultura que estão danificadas e que necessitam de reparo. 

 

 Era verdade que o trabalho duro refinava a arte! 

 Já que Weed tinha aprendido a habilidade Sculptural Memories, ele podia ganhar mais 

dinheiro. (NT = Nota barafael: Essa frase na versão americana estava negativa, tendo sido 

necessário transformá-la numa afirmativa para fazer sentido com a continuação da narrativa abaixo) 

 Ele tinha aprendido os métodos de costura para um grande número de diferentes tipos de 

equipamentos devido a sua habilidade de alfaiataria. 

 Weed deu um sorriso torto. 

 “Ah... e pensar que neste mundo você pode conseguir as coisas sem ter que desistir da 

vida”.  

 Você não poderia falhar ao viver uma vida de trabalho duro! 



 O Selo do Imperador era um item histórico muito antigo, então ainda havia coisas 

desconhecidas sobre ele. Mesmo assim, Weed ainda conseguiu obter uma maneira de ganhar uma 

grande variedade de rendimentos. 

 Este tanto ia ser óbvio! 

 “Kuheuheuheu!” 

 Uma gargalhada enlouquecida veio a partir da boca de Weed. Uma gargalhada ainda maior 

do que quando ele encontrava uma espada ou uma armadura a partir da caçada! 

 “Se é este tanto, então será muito melhor do que a Daemon Sword (NT = Nota barafael: 

Espada Demoníaca) ou o Ancient Shield (NT = Nota barafael: Escudo Antigo)”. 

 Isso foi o que resultou quando ele terminou os seus cálculos. Tal tesouro chegar a um 

escultor era como uma fonte de salvação para aumentar a estatística de arte. 

 Todavia, em algum lugar ao longo do tempo, o Reino de Arpen entrou em colapso. Ele 

precisava restaurar o resto das esculturas se ele quisesse ler as memórias remanescentes.  

 A habilidade Sculpture Repair (NT = Nota barafael: Reparação Escultural) de Weed estava 

significativamente baixa, visto que ele dificilmente reparava esculturas! 

 “Eu preciso quebrar algumas esculturas e repara-las”. 

 Ele precisava aumentar a sua habilidade para terminar a missão de grau de dificuldade ‘S’, 

mas ele esperava uma boa recompensa. 

 “Bem, é melhor eu ir”.  

 O velho mercenário que estava com Weed finalmente iria partir. No Rio das Lamentações, 

Smith havia bebido um monte de álcool caro e até mesmo cantava enquanto bebia. Era difícil tomar 

conta dele e agora ele estava finalmente indo. Por outro lado, Weed havia obtido o Selo Imperial a 

partir dele. (NT = Nota barafael: algumas modificações nessa frase, pois num mesmo parágrafo é 

falado três vezes que o Smith foi embora, sem necessidade) 

 Os olhos de Weed ficaram penetrantes. 

 ‘Isso foi difícil de se obter’.  

 É claro que iria ser difícil entrar em contato com o mercenário agora, contudo ele poderia 

apenas procurar por ele alguma outra hora. Weed segurou as duas mãos do mercenário e disse: 

 “Foi uma honra. Então isso é um adeus até que nós nos encontremos novamente? Tente 

não comer ou beber muito. Aqui estão alguns lanches que você pode comer”.  

 Ele estava fingindo como se fosse uma despedida lamentável, a qual era ao mesmo tempo 

amável e comovente. 

 “Lamento por incomodá-lo, tenha certeza de tomar conta de você mesmo a partir de agora 

idoso”. 

 “De modo algum, foi uma boa experiência”. 

 “É melhor eu me apressar e voltar para o reino”. 

 “Envie-me uma carta às vezes. Ainda há um monte de coisas a respeito da minha vida como 

mercenário que eu não falei para você”. 

 A história de vida do mercenário era surpreendentemente precisa. Ela era um olhar realista 

para a história do Continente de Versalhes e um monte disso estava conectado à missão de Weed.  

 “Huhuhu”. 

 O mercenário estava relaxado, então ele riu. 

 Isso foi reflexo de um pouco de intimidade que Weed conseguiu ao falar com o velho 

mercenário.  

 Eles conheciam um ao outro até certo ponto. 

 “Venha para a minha casa a qualquer hora, você sempre será bem-vindo. Eu estou indo 

agora”. 



 “Da próxima vez, eu deixarei você conhecer meu sobrinho”. 

 Weed olhou em volta depois que o mercenário foi embora. 

 Ao redor do Rio das Lamentações estavam as tribos que lutaram contra a dominação da 

Igreja Embinyu. 

 “Entregar a missão!” 

 Ele pegou suas recompensas, então ele poderia retornar para Morata. 

 

*** 

 

 Weed tinha a reputação de ser o melhor escultor em todo o Continente de Versalhes. Assim 

ele entendia a vontade de esconder as esculturas que ele tinha esculpido no passado. 

 ‘Wyverns... Eu estou decepcionado que eu não os tenha esculpido corretamente’.  

 Ele os esculpiu apressadamente para concluí-los em tempo para a luta contra a Legião dos 

Mortos-Vivos. Ele tinha indiscutivelmente trazido eles à vida, um após o outro. 

 “Ainda assim, eu esculpi eles por mim mesmo...” 

 Havia muita coisa pela qual Weed desejava em relação aos Wyverns. Eles eram as primeiras 

esculturas para as quais Weed outorgou vida. Eles tinham um rosto angular e forte, de modo que 

criavam muita resistência ao vento. 

 Mesmo assim, eles tinham um orgulho forte e seguiriam os comandos de Weed. Contudo, 

eles também eram arrogantes. 

 “Hey, o que você acha?” 

 “Onde está o mestre?” 

 “Ele foi embora. Nós estamos completamente livres!” 

 Parecia como se os Wyverns estivessem traindo Weed, então ele precisava ensiná-los. Já 

que ele outorgou vida para eles primeiro, eles tinham uma obrigação enquanto eram as formas 

esculturais mais antigas.  

 Havia uma hora para brincar e outra para comer e ficar gordo. Porém, atualmente no Norte, 

eles estavam caçando e evoluindo fielmente.  

 

*** 

 

 Weed convocou os Wyverns na montanha para voltarem para Morata. Os seis Wyverns 

alinharam-se lado a lado e pareciam como se tivessem acabado de tomar banho, visto que estavam 

brilhando. 

 “Hey... como vocês estão?” 

 Weed disse em um tom apologético. Ele geralmente mobilizava eles para a guerra, então 

ele não pensava tanto a respeito deles.  

 “Mestre, nós temos estado bem”.  

 “Feliz”. 

 “Infelizmente, nós não pudemos ver o mestre muitas vezes como nós queríamos”.  

 Gyarurururuek. 

 Ele avançou e esfregou o rosto do Wyvern1. 

 Enquanto ele estava fazendo isso, ele pôde ouvir a conversa secreta dos Wyverns: 

 “Por que ele está sendo tão legal conosco?” 

 “Tem de haver um truque....” 

 “Seja cuidadoso”. 



 Weed continuou a esfregar o rosto do Wyvern1. 

 “Pessoal, é bom ver vocês depois de um longo tempo”. 

 Weed agora estava falando de uma maneira gentil. 

 “Eu queria ver seus rostos por um longo tempo”.  

 “.....” 

 Os Wyverns permaneceram em silêncio. 

 Weed permitiu que eles estendessem suas asas e desfrutassem de um voo ao redor do céu 

na sua presença e, em seguida, Weed seguiu com eles. 

 “Vocês parecem um pouco fracos. Eu obtive uma boa comida enquanto eu estava caçando, 

a qual vocês deveriam experimentar”.  

 A carne do Rei Hydra e do Imoogi, que ele estava guardando! Ele dividiu a carne entre os 

Wyverns e o Geumini. 

 “Eu amo você mestre”. 

 “Obrigado”.  

 *Wagu*Wagu* (NT = Nota barafael: som de mastigação) 

 Os Wyverns rasgaram vorazmente a carne com suas bocas, enquanto Geumini 

graciosamente tirou uma pequena faca para cortar e comer a carne. 

 Depois de comer um alimento tão delicioso, não havia qualquer parte dos Wyverns que não 

estivesse satisfeita. Eles eram como uma criança que estava orgulhosa de seus pais. 

 “Alguns dias atrás nós abatemos uns Ursos-Centauros”.  

 “Ursos-Centauros?” 

 “Eles estavam bem longe de Morata. Nós comemos eles. Eu queria que o mestre tivesse 

provado também”.  

 Aquilo significava que eles eram uma espécie humanoide. 

 Mesmo com expedições, havia uma grande parte da Região Norte que não era detalhada e 

apenas era conhecida grosseiramente. Havia muitos destes lugares e haviam histórias a respeito 

destes lugares também. 

 “Quão forte você está agora?” 

 “Nível 376”. 

 Os Wyverns estavam acima do nível 370. 

 Quando Weed lhes outorgou vida eles estavam apenas no nível 300, visto que eram apenas 

fine pieces (NT = Nota barafael: belas peças). 

 Era a vez de Geumini falar, depois que ele terminou a sua refeição. 

 “Mestre!” 

 Geumini foi a criação mais difícil para Weed. Isso porque ele sentia que foi um desperdício 

fazê-lo de ouro.  

 “Eu gostaria de agradecê-lo pela refeição deliciosa”. 

 Geumini estava com fome e Weed havia sido legal hoje. Ele era muito tímido, mas tinha 

excelentes habilidades de combate. Ele podia correr rápido e empunhar espadas em ambas as 

mãos.  

 Monstros fracos seriam abatidos instantaneamente e ele trabalhava bem no topo dos 

Wyverns com seu arco, atirando flechas com a sua habilidade archery (NT = Nota barafael: tiro com 

arco). 

 Uma obra-prima escultural!  

 Ele foi feito com um bônus de 20% para o seu nível, de modo que ele era um lutador de elite 

no nível 420. Ele foi a primeira estátua excepcional para a qual foi outorgada vida. 



 Yellowy e a Fênix, que Weed tinha feitos a partir de pedra como material, mal estavam no 

nível 400.  

 “Mestre, eu ultrapassei o meu objetivo de estar no nível 446”.  

 “Isso é bom, você colocou um monte de esforço nisso”.  

 Enquanto os Wyverns estavam fora brincando, Geumini foi sozinho para masmorras e 

caçou. Ele não fazia pausas para que ele pudesse ajudar Weed, o qual havia lhe outorgado vida.  

 “Eu fui caçar os monstros dentro da mina quando você esteve fora”.  

 As minas abandonadas próximas a Morata! 

 Já que Weed não desenvolveu as minas, elas se tornaram covis para os monstros. Geumini 

caçou os monstros e, em seguida, minerou para encontrar minerais com a sua picareta.  

 Já que ele tinha a posse dos minerais, eles foram para o armazém. Weed podia usá-los para 

construir edifícios ou como matéria-prima para fazer itens. 

 “Eu aprendi uma nova habilidade. Golgolgol”.  

 “Ohhh”. 

 Weed pensou que valia a pena motivar um dos seus para ele continuar assim.  

 E pensar que Geumini seria tão digno. 

 ‘Isto é muito ruim, já que tudo o que um escultor precisaria é de uma centena de caras como 

o Geumini’.  

 Habilidades de mineração eram muito úteis para a economia. O descobrimento de minerais 

e as habilidades com uma picareta eram habilidades úteis.  

 “Qual é a habilidade?” 

 “Mestre, não se surpreenda, ela é magia”. 

 “Magia!?” 

 Geumini tinha um alto intelecto. Já que ele foi feito usando habilidades em ferraria, havia as 

propriedades do fogo, água e metal nele.  

 As outras habilidades não eram ruins, mas ele estava entusiasmado por ter sido capaz de 

aprender magia. 

 “Muito bem Geumini, mas deixe-me checar que tipo de magia você conseguiu”. 

 “Janela de habilidades de Geumini!” 

 Weed era capaz de acessar as janelas de habilidades das esculturas que ele havia 

esculpido. 

 

Sword Mastery (NT = Nota barafael: Maestria com Espadas) – Nv. Iniciante 9 (26%): 

Habilidades de manejo com a espada.  

Quanto maior o nível, mas forte o poder. 

 

Archery – Nv. Intermediário 7 (88%): 

Tem um longo alcance e aumenta a precisão das flechas.  

Você pode recarregar a flecha rapidamente. 

 

Fire Control Mastery (NT = Nota barafael: Domínio no Controle do Fogo) – Nv. 

Intermediário 4 (16%): 



Pode criar fogo. 

O poder é ilimitado, mas muito calor dissolverá o corpo. 

 

Fluid Conversion (NT = Nota barafael: Conversão de Fluído) – Nv. Iniciante 3 (15%):  

Pode usar o calor para liquefazer o corpo. 

Habilidade útil para reparar o corpo. Contudo, algumas partes do corpo podem ser 

perdidas de forma permanente. 

 

 Geumini tinha uma habilidade engenhosa com o tiro com arco e com o manejo de espadas. 

Como Weed esperava, habilidades mágicas haviam aparecido! 

 

Jewelry Destruction Magic (NT = Nota barafael: Destruição Mágica de Joias) – Nv. 

Iniciante 6 (69%): 

Pode extrair o poder mágico potencial de uma joia.  

O poder mágico depende da capacidade do conjurador e do valor da joia. 

A magia consome uma certa quantidade da joia a cada uso. 

 

 O poder mágico da joia. Ele era um poder mais compreensível do que a magia, visto que a 

velocidade de conjuração era extremamente rápida. Contudo, havia a decisiva desvantagem de 

consumir a joia. 

 Geumini estava no nível 446 e ele tinha atributos físicos altos tais como força e agilidade, 

bem como sabedoria e intelecto. Ele tinha um alto potencial como mago e havia desenvolvido a 

capacidade de utilizar magia ao usar as características de seu próprio corpo. 

 Era uma habilidade muito luxuosa que o definia bem e era adequada para Geumini, que 

valia mais de 17.000 moedas de ouro. 

 “Não use ela”.  

 “O que? Golgolgol”. 

 “Você pode usar esta habilidade ou a Fluid Conversion no futuro. Porém, se você o fizer, eu 

o derreterei em ouro”.  

 Se ele fosse derretido, ele não poderia usar quaisquer habilidades. Isso significava que a 

única coisa boa para ele era ser vendido.  

 “Mestre”.  

 Geumini não pôde deixar de lamentar.  

 Geumini tinha a aparência de um homem jovem, brilhante e bonito, o qual era bem 

impressionante, mas não para Weed.  

 Weed pensava que a era de ouro da juventude estava no ensino médio, onde jovens garotas 

com dinheiro comeriam tteokbokki, um bolinho de arroz picante (NT = Nota barafael: - 

https://en.wikipedia.org/wiki/Tteokbokki). Weed simplesmente ignorou Geumini. 

 Wyvern1 emergiu e deu um passo à frente. É claro, ele estava fazendo algo diferente de 

defender o seu jovem irmão, Geumini.   

 “Mestre”. 

 “Sim?” 

 “A situação na cidade é alarmante”.  

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


 Neste momento, a voz de Weed tornou-se séria. 

 “O que é?” 

 Enquanto estavam caçando em Morata, os Wyverns patrulhavam os seus arredores. 

 Weed tinha investido um monte de dinheiro em Morata, cerca de 300.000 moedas de ouro, 

bem como feito um monte de esculturas. A Igreja de Freya tinha sido nomeada para a segurança 

por um período de tempo, mas esta não era uma razão para ficar aliviado. 

 Os Wyverns patrulharam a área circundante porque eles não podiam simplesmente apoiar-

se nos paladinos da Igreja de Freya. 

 “A pedreira próxima da cidade têm ficado mais povoada recentemente”.  

 Wyvern1 começou a explicar. Era difícil para eles entenderem o que estava acontecendo 

por causa da idade deles. Porém, Weed podia entender.  

 “Parece que há um grande aumento nos soldados”.  

 A construção de quarteis e o recrutamento de soldados. 

 Havia muitos moradores próximos a Morata. Imigrantes viriam para se estabelecer no Norte, 

mas não em tais grandes quantidades. Mercenários e outras unidades recrutadas eram uma história 

diferente. Havia muito menos presas para caçar porque havia um grande número de pessoas que 

tinham que caçar nas proximidades.  
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