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CAPÍTULO 5 - O Estabelecimento do Culto Grass Porridge1 

 

 Depois que Lee Hyun voltou de suas férias, ele começou a jogar Royal Road seriamente. 

Depois de tomar café da manhã e de almoçar com a sua irmã, ele dedicou o resto de seu tempo 

para jogar. Ele tinha que compensar pelo tempo que ele despendeu na Europa e mergulhou 

inteiramente em Royal Road.  

 Além disso, naturalmente ele estava muito triste que Choi Ji Hoon2 estava se intrometendo 

na vida de sua irmã.  

 “Pode parecer infantil..., mas eu não deixarei isto em paz. Este é meu direito”. 

 Primeiro, ele entrou em contato com um número de crianças na vizinhança. 

 “Contatem-me se eles se encontrarem e saírem juntos. Deixe-me saber imediatamente se 

ele tentar pôr seus braços ao redor do ombro dela”. 

 Com aquelas palavras ele conseguiu trazer as crianças para o seu lado. As crianças dos 

dias de hoje não são tão fáceis de persuadir, mas com um pequeno suborno de 1000 won3, ele 

conseguiu fazer com que as crianças se tornassem seus espiões. 

 “Se você recusar o meu pedido... será difícil de você viver nesta cidade. Você não sabe a 

respeito daqueles que são conhecidos como alunos da sexta série?” 

 Os rostos das crianças se tornariam brancos, totalmente pálidos. 

 “E pensar o que aconteceria se eu contasse a eles os seus nomes”. 

 Lee Hyun usou outra técnica simples no dojo.  

 No dojo, uma vez que ele comprasse quatro cachorros-quentes para alguns estudantes do 

ensino fundamental ele poderia fazê-los agir da forma que ele quisesse. Ele falou para eles a 

respeito de várias localizações, tais como a biblioteca, o cinema, hotéis, karaokê e mostrou a eles 

a foto dos dois.  

 “Chamem-me imediatamente se vocês virem esses dois”. 

 Um total de 500.000 won4 foram gastos. 

 Com isso em mente, Lee Hyun enviou uma mensagem de texto para Choi Ji Hoon: 

 

 “Se você fizer qualquer coisa, eu não deixarei você viver e lhe matarei. Eu matarei você. 

Eu irei te seguir até o fim do mundo e te matarei”. 

 

 Com tudo isso realizado, Lee Hyun pôde confortavelmente acessar Royal Road. 

 “Isto é por causa da vida da minha irmã. Eu quero que ela saia e seja feliz com o homem 

que ela amará!” 

 

*** 

 

                                                           
1 NT = Nota barafael: Grass Porridge significa Mingau de Grama, é a refeição que o Weed fez para os 
trabalhadores que construíram a pirâmide e a esfinge em Rosenheim). 
2 NT = Nota barafael: Zephyr. 
3 NT = Nota barafael: U$ 0,90 – cotação de julho de 2016. 
4 NT = Nota barafael: U$ 450,00 – cotação de julho de 2016; se ele gastou U$ 0,90 por criança, então ele 
contratou 500 crianças como espiões kkkkk, coitado do Zephyr, mas ele merece sofrer. 



 As notícias sobre os Silos do Império de Arpen se espalharam por toda Morata. Eles eram 

edifícios que apenas existiam no Império de Arpen, o único império que unificou todo o Continente 

de Versalhes. 

 “Quando Weed realizou a missão para o Império de Arpen?” 

 “Aquela missão... talvez ela fosse realmente uma missão sobre o Império de Arpen”. 

 “Isso tem alguma coisa a ver com o Rei Hydra sendo invocado? Geralmente ninguém sequer 

pensaria em trazer tal monstro... quando ele foi invocado não havia nenhum modo de que alguém 

pudesse caçá-lo sozinho”.  

 O número de rumores crescia constantemente!  

 O número de boatos aumentou em razão dos Silos do Império Arpen, especialmente 

construídos por Weed. Todos os tipos de pessoas criaram teorias por si próprias para satisfazer 

suas curiosidades a respeito do Império Arpen. 

 Legendary Moonlight Sculptor5.  

 Se Weed lançasse a verdade a respeito do imperador do Império Arpen, seria óbvio que isso 

enlouqueceria todos do Continente de Versalhes6.  

 Contudo, nesse momento, mais pessoas saberiam sobre ele, quando na realidade era 

suposto não haver quaisquer outras profissões que soubessem a respeito das esculturas. Entre 

todos os usuários de nível elevado, havia muitos que não queriam que os outros soubessem os 

segredos relacionados às suas classes. 

 “Por que ele decidiu construir Silos Especiais?” 

 “Talvez haja muito dinheiro envolvido nisso? Porventura isso tem algo a ver com uma 

missão”. 

 Havia um monte de usuários conversando e especulando. O consumo de pedra foi enorme, 

de modo que ele não podia construir outro grande edifício. 

 Weed ativou o seu modo de intervenção. 

 “Construir uma Escola do Sábio”.  

 

Escola do Sábio: 

Homens sábios sentarão e estudarão neste lugar. 

Aumenta o nível intelectual da cidade. 

A sabedoria dos magos aumentará permanentemente por 5 pontos. 

Desencadeará a criação da Guilda da Sabedoria. 

A tecnologia e a cultura aumentaram em 3 pontos. 

 

 Weed passou pela área próxima à praça, a qual tinha o portal de teletransporte que 

conectava ao Rio das Lamentações. Em Morata, sábios antigos geralmente vinham para conversar 

ou repousar. 

 “Construir Observatório Astronômico”.  

 

Observatório Astronômico: 

Um edifício de pedra indispensável. 

Você pode observar o céu noturno. Estudos avançados do clima podem ser úteis no desenvolvimento 
da magia. 

                                                           
5 NT = Nota barafael: Lendário Escultor do Luar. 
6 NT = Nota barafael: a verdade de que Weed tem a mesma profissão do imperador Geihar Von Arpen. 



A descoberta de uma constelação trará boa sorte. 

Os astrônomos de Morata podem detectar a má sorte.  

A tecnologia aumentou em 8 pontos. 

 

 Todas as pedras foram finalmente esgotadas! Os edifícios do Império Arpen consumiam 

grandes quantidades delas e agora ele podia construir apenas edifícios feitos de madeira. 

 “Construir Centro Comercial de Arpen”.  

 

Centro Comercial de Arpen: 

Uma instalação para os comerciantes. 

Permite o acesso de mais rotas comerciais e controla os preços das mercadorias. 

Será capaz de fornecer alimentos voltados para os comerciantes ricos. 

Ativamente envolvida na arte do comércio. 

 

 “Construir Centro de Mercadorias de Couro”.  

 

Centro de Mercadorias de Couro: 

Instalação especializada no comércio de produtos especiais feitos à base de couro. 

Couro e peles podem ser convertidos em produtos domésticos comuns e comercializados. 

Aumenta o número de alfaiates habilidosos e desenvolve a indústria têxtil.  

As habilidades de costura de Morata em relação à economia aumentaram em 10 pontos.  

A tecnologia aumentou em 15 pontos. 

 

 “Construir jardins escalonados de Arpen, árvores frutíferas, poços e gôndolas7”. 

 Ele gastou mais 500 moedas de ouro na construção intensiva. 

 Os edifícios do Império Arpen não eram as únicas coisas que fariam Morata ficar mais 

próspera.  

 “Abrir uma loja de acessórios, abrir um pequeno teatro, abrir uma joalheria, abrir uma loja de 

móveis, abrir uma vinícola, abrir uma granja e abrir uma fazenda de ovelhas”.  

 Ele não se esqueceu de quão lucrativo os usuários eram em Morata. 

 “O dinheiro gasto eventualmente voltará para mim”. 

 Ele estava construindo todos os tipos de instalações para extorquir o dinheiro dos usuários. 

A criação de vinícolas fornecerá bom vinho e os suprimentos de frangos ajudarão nas vendas dos 

bares e pousadas.  

 Além da agricultura e da mineração, havia indústrias centrais e uma importante fonte de 

renda. É claro, ele tinha que ser cuidadoso para não gerar um déficit, mas valia a pena estender 

suas operações por toda Morata.  

 “A praça parece um pouco estreita...” 

 A partir do fluxo de usuários e de edifícios, o espaço lá aberto parecia muito mais estreito 

agora. No chafariz havia o centro comercial e os usuários circulavam para obter missões e para se 

juntar a grupos diariamente. Morata estava crescendo exponencialmente, de tal forma que os 

usuários tinham que esperar em filas nas lojas.  

 “Desta vez eu expandirei Morata, para que ela fique maior”.  

                                                           
7 NT = Nota barafael: https://pt.wikipedia.org/wiki/G%C3%B4ndola. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/G%C3%B4ndola


 Weed começou a construir mais quatro praças na periferia da cidade. 

 “Construir a Praça Wyvern, construir a Praça Bingryong, construir a Praça Tower of Light8, 

construir a Praça Yellowy”.  

 Custava 40.000 moedas de ouro para ter uma praça construída com um chafariz, mas essa 

era uma estratégia decente.  

 O cascalho era uniformemente distribuído junto da pilhagem, embora ele fosse um item 

muito grande. 

 Era uma área muito maior em comparação a Serabourg, a capital do Reino de Rosenheim. 

A estátua da Deusa Freya estava cercada por cinco praças na forma de um diamante.  

 “Interligue elas, de modo que você possa ir de uma a outra...” 

 Ele deu instruções para a construção de estradas através dos edifícios comerciais e das 

áreas residenciais. A cidade estava agora cinco vezes maior do que antes!  

 Olhando do céu, ele podia ver cinco praças cercando a estátua.  

 “Se eu comprar terrenos agora como lorde, eu ganharei dinheiro de todos eles no futuro”. 

 Repórteres de cada estação de transmissão foram despachados para o Norte. O motivo foi 

que não havia movimentos na guerra entre o Reino de Haven e o Reino de Kallamore. Em razão 

disto, eles focaram suas atenções nas nuvens da guerra que estavam se agitando na Região Norte. 

 “Desta vez, o God of War Weed sentirá o gosto amargo da derrota. É imprudente pensar 

que ele seria capaz de lutar contra várias guildas”. 

 “É isso mesmo. As várias guildas do Norte estão verdadeiramente unidas? Eles juntaram-se 

temporariamente em uma aliança, mas será difícil para eles trabalharem juntos”. 

 Os desafiantes apareceram para contra-atacar a grande missão de Weed. 

 O interesse público estava concentrado no Norte a partir dos broadcasters e da internet. 

Todos eles estavam pensando a respeito de quem iria ganhar a futura guerra, que seria transmitida 

ao vivo. Muitos estavam antecipando ver o God of War Weed comandando as suas tropas e 

derrotando a aliança unificada das guildas.  

 Uma aventureira da CTS Mídia passou quatro dias entrevistando mais da metade das 

aldeias9. Mais de cinco aldeias estavam mostrando o treinamento de seus soldados em preparação 

para a guerra.  

 “A Guilda Styrene10 realmente invadirá Morata?” 

 “É claro”. 

 O mestre da Guilda Styrene respondeu confiantemente. 

 Eles estavam treinando constantemente seus soldados e comprando armas e armaduras a 

partir do Continente Central. Eles também tinham reunido uma enorme quantidade de fundos para 

alistar vários mercenários e Dark Gamers.  

 A CTS Mídia tinha milhões de espectadores assistindo as notícias porque eles queriam saber 

o que aconteceria no mundo. Naquele momento a maior notícia era sobre os usuários e suas guildas 

objetivando por Morata, no Norte. 

 “Eu posso perguntar quantas preparações estão sendo feitas?” 

 “Nós armamos mais ou menos todos os soldados e entramos em contato com um ferreiro 

no Continente Central para criar armas de cerco também. Depois que a proteção da Igreja de Freya 

terminar, nós invadiremos Morata”.  

 A Guilda Styrene estava preparando um enorme contingente para a guerra. Mais da metade 

das cidades eram dominadas pela Guilda e quase todas as tropas estavam sendo usadas para o 

                                                           
8 NT = Nota barafael: Torre de Luz. 
9 NT = Nota barafael: aldeias dominadas pelas guildas que atacarão Morata. 
10 NT = Nota barafael: é a Guilda que possui uma cidade próxima de Morata – vide capítulo 6, do volume 17. 



objetivo de ocupar Morata. Mais de 100.000 tropas estavam sendo preparadas para ocupar 

esmagadoramente Morata. 

 Pale estava fazendo a manutenção de seu arco enquanto Surka estava examinando as suas 

luvas. Zephyr estava checando sua vara de pescar para ver se a linha estava funcionando bem. 

Eles estavam caçando em Morata e podiam sentir a atmosfera circundante. 

 “Uma grande guerra está vindo”.  

 Pale disse calmamente.  

 Os arqueiros tinham a oportunidade de desempenhar um papel significativo na guerra. Eles 

não pereciam tão rápido quanto os guerreiros, visto que eles não entravam em um confronto a curto 

alcance.  

 Pale e o resto do grupo lutou na batalha contra a invasão dos monstros. Ele correu ao redor 

das muralhas atirando flechas, mirando atrás das cabeças de monstros de tamanho médio. Em 

razão disto, Pale tinha muita experiência em combate e um alto nível.  

 Hwaryeong estava verificando seus vestidos e acessórios e disse: 

 “Eu acho que este será um grande palco!” 

 Romuna disse: 

 “Desta vez, eu irei destruir todos eles com a minha magia!” 

 Para o cerco, um monte de dinheiro ia para a contratação de mercenários para lutar. Você 

poderia cair morto, perder alguns níveis e itens, mas se você vencesse então haveria uma 

oportunidade de lucrar muito. Todavia, para Pale e seu grupo, tal pensamento não existia e eles 

apenas queriam proteger Morata. Isso ocorreu porque Weed era amigo deles. Eles sequer estavam 

receosos se seria uma luta difícil.  

 “Então, como vocês acham que será?” 

 “Eu tenho certeza que Weed tem algo em mente... provavelmente”. 

 “A propósito, onde está Mapan?” 

 Irene perguntou e a reação para a referida pergunta foi que todos apenas puderam encolher 

seus ombros.  

 “Eu não sei. Eu vi ele fazendo negócios próximo do Rio das Lamentações e não vi mais ele 

depois disso”.  

 O comerciante Mapan conduzia um número de lojas rentáveis. Irene provavelmente sabia 

onde ele estava, mas não revelou. 

 Weed foi deixado com meras 260.000 moedas de ouro sobrando! Morata não tinha 

quaisquer instalações de defesa e não podia recrutar um exército como as outras guildas.  

 “Eu tenho tentado viver uma boa vida, mas então vocês tentam tocar minha tigela de arroz...” 

 Weed molhou seus lábios enquanto dizia. Ele não sabia como usar esta raiva crescente! 

 Naquele momento ele tomou uma decisão difícil: 

 “Abrir um acampamento militar”.  

 Na periferia da cidade, ele gastou 70.000 moedas de ouro a fim de construir um 

acampamento militar profissional. Era um acampamento feito para treinar infantaria, arqueiros e 

lanceiros. Com treinamento, os soldados podiam aumentar seus níveis. Também poderia haver um 

centro para treinar cavalos e a cavalaria. Contudo, tal centro custava a enorme quantidade de 

200.000 moedas de ouro!  

 “Heuheuk isto é melhor”.  

 Weed estava sozinho em sua sala amargurado enquanto ele tentava se acalmar. Naquele 

momento ele tomou a sua decisão mais devastadora, desde que ele havia se tornado um escultor. 

 “Aliste 8.000 pessoas como soldados”. 

 Ele recrutou um total de 8.000 soldados. 



 Recrutamento forçado de soldados aumentava a insatisfação entre os jovens. Isso também 

abaixaria a moral dos soldados selecionados. 10 moedas de ouro eram consumidas por unidade 

alistada. Havia também um salário mensal de 3 moedas de ouro.  

 “Huuk huuk”. 

 Weed tinha que descansar em razão da falta de pausa. A respiração tornou-se difícil a partir 

dos elevados níveis de dor e sofrimento. 

 “Agora eu estou sem dinheiro”. 

 Custava muito manter as tropas. Cada soldado custava 3 moedas de ouro e o salário de um 

mago era de, pelo menos, 600 moedas de ouro. Armar quatro cavaleiros custava 3.000 moedas de 

ouro. Uma cavalaria de nível intermediário custava 10.000 moedas de ouro cada uma.  

 O acampamento militar custou a ele 70.000 moedas de ouro e o custo do alistamento foi de 

80.000 moedas de ouro! Ele tinha que gastar dinheiro para contratar soldados, caso contrário as 

queixas das pessoas subiriam. Isto custava 100 moedas de ouro por membro da família, para cada 

soldado.  

 Não era fácil arrecadar tanto dinheiro. Os cavaleiros necessitavam de cavalos e eles 

precisavam treinar os soldados para que eles fossem leais ao seu lorde. Com um aumento no 

número de soldados e cavaleiros, o lorde teria acesso a grande poder e influência. Todavia, Weed 

apenas podia pensar nos custos.  

 “Meu lorde pediu para recrutar soldados”. 

 “Venham e se alistem. Protejam Morata com suas próprias mãos!” 

 No “Modo de Intervenção”, Weed poderia observar a situação de um jovem homem robusto 

correndo até os acampamentos para prestar seus serviços. A lealdade das pessoas era 

consideravelmente mais alta do que o normal e o período de alistamento terminou rapidamente. 

 Contudo, Weed ainda não esperava muito. Mesmo com o treinamento apropriado, eles não 

tinham tempo suficiente para treinar e estavam lá apenas para aumentar o número de pessoas. 

Estes soldados cairiam rapidamente na guerra. É claro que, se o comandante fosse excelente, 

então o desenvolvimento poderia alterar a luta em favor deles, mas isso era diferente já que 8.000 

soldados não era um número expressivo. Entretanto, mais situações inesperadas adicionais 

aconteceram.  

 

Infantaria armada de Peroyi, um total de 160 moradores, veio como suporte. 

 

Há 197 arqueiros na cidade que estão oferecendo seus arcos. Você deseja alistá-los? 

 

Em Morata, há 451 caçadores que ouviram a respeito do perigo e que desejam ajudar. 

 

 As pessoas começaram a se voluntariar em larga escala nos acampamentos militares, 

totalizando 2.680 pessoas! 

 Era como explorar recursos humanos ou como se ele quisesse comer uma galinha e a 

galinha aparecesse na frente dele, já depenada, temperada e segurando um isqueiro! 

 “No entanto, a vida deles não será em vão”.  

 Weed aceitou com prazer todos eles. 

 “Todos eles estão autorizados a serem soldados de Morata”. 



 

Os soldados de Morata aumentaram para um total de 10.680. 

Nível Médio: 17 

Treinamento: 12% 

 

 Há algumas diferenças entre os novos soldados baseado na experiência deles em combate.  

 Os recrutas arregimentados eram como uma casa com os cantos grosseiramente cortados, 

visto que eles estavam sordidamente munidos de roupas de couro11.  

 Os recrutas tinham um treinamento melhor do que das outras aldeias, mas o comportamento 

deles era diferente. Morata tinha moral, nível e armas piores em todas as áreas.  

 A proteção da Igreja de Freya sobre Morata termina em 36 dias! 

 “Onde os corações desses soldados jazem...” 

 Ele ainda tinha algum tempo sobrando, mas Weed não podia ficar aliviado ainda, pois as 

outras guildas tinham muitos usuários de nível elevado. Mesmo depois do recrutamento, os 

soldados não eram diferentes do que espantalhos. 

 Os recrutas podiam ser acertados por flechas ou, por outro lado, serem devastados por um 

ataque mágico inimigo. Sem a Ordem de Freya, o número de soldados, armas e armaduras não era 

tranquilizador. 

 “Convocar Death Knight12 Van Hawk!”  

 O Death Knight apareceu dentro de uma fumaça negra quando ele foi invocado. 

 “Eu respondo ao chamado do mestre”.  

 “Eu preciso que você traga seus hoobaes13”. 

 “Hoobae?” 

 “Koldeurim. Vá até Koldeurim e use todos os meus pontos de contribuição e traga os 

cavaleiros de Kallamore aqui”.  

 O Reino de Kallamore tinha os melhores cavaleiros e eles ficaram conhecidos como 

invencíveis através da batalha contra o Reino de Haven. No fim, ele tinha 23.000 pontos de 

contribuição por ter salvo Koldeurim em Todeum, o Reino dos Vampiros.  

 “Com Koldeurim aqui, então os soldados crescerão um pouco mais rápido”.  

 Na realidade, era matar dois pássaros com uma pedra ao trazer Koldeurim.  

 “Leve o Wyvern2 com você”. 

 “Eu partirei imediatamente”. 

 Enquanto Weed estava no Modo de Intervenção, além da construção de mais edifícios, ele 

estabeleceu novas posições no castelo.  

 “Para cuidar do Departamento de Impostos e Finanças, Geumini representará a agência em 

seu nome...” 

 Ele não podia pensar em ninguém além de Geumini, a caríssima forma de vida escultural.  

 Wyvern1 era o agente fiscal adjunto, Wyvern2 era o coletor de impostos, o Wyvern3 era o 

secretário, Wyvern4 compunha o serviço secreto, Wyvern5 era o Secretário Especial de Impostos. 

 “Bingryong será o Ministro da Guerra. Fênix cooperará e será Vice-Ministro da Guerra”. 

                                                           
11 NT = Nota barafael: não sei se foi erro da tradução americana ou se isso era para ser uma metáfora com 
relação ao baixo preparo dos soldados; eu optei pela segunda opção e adaptei a frase para dar um mínimo 
de compreensão. 
12 NT = Nota barafael: Cavaleiro da Morte. 
13 NT = Nota barafael: termo usado para se referir a juniores. 



 Yellowy foi nomeado para o Departamento de Comércio. Weed nomeou a si próprio para a 

Agência de Embelezamento da Cidade. Não era uma opção distribuir o poder, de modo que ele 

manteve todas as posições chaves em Morata para si próprio.  

 Morata tinha guildas excepcionalmente pequenas. Era raro os iniciantes alugarem uma 

cabana, muito menos começar um escritório para uma guilda.  

 

*** 

 

 O amanhecer de Morata! 

 Havia muitas pessoas vagando pelas ruas. À distância, a Tower of Light borrifava fracamente 

a luz do luar. Ao amanhecer, Morata era mais linda do que era durante o dia. 

 “Soreuban, nós estamos quase lá?” 

 “Sim, Huteo, é logo à frente”.  

 Eles eram novatos que estavam vestindo armaduras de couro de coelho. Elas foram feitas 

a partir da costura de um monte de peças diferentes. Morata tinha a vantagem de que as armaduras 

feitas a partir das habilidades de alfaiataria eram muito boas para os usuários de nível baixo. As 

roupas que foram costuradas por artesãos eram geralmente caras, de modo que aquelas eram 

provavelmente roupas usadas.  

 “Ninguém está nos seguindo, certo?” 

 Eles pararam com uma sensação desconfortável de serem roubados. 

 “Pare de se virar para olhar. Mesmo se nós não checarmos, eles irão”.  

 “O que você quer dizer?” 

 “Olhe para a cabana”.  

 As cabanas grosseiramente construídas, tinham suas janelas abertas. Dentro das janelas 

estava o brilho de olhos afiados! Eles apanhariam qualquer um que os estivesse seguindo 

secretamente. 

 Soreuban sussurrou para o outro colega: 

 

Soreuban: 
Não diga nada do que acontecerá hoje fora deste local. Uma 

palavra errada e então, para mim e para você... nós 
estaremos acabados em Morata. 

 

 Gulp14.  

 Huteo engoliu a sua saliva a partir da tensão do significado daquelas palavras. 

 

Huteo: 
É claro, você disse que nunca falará a respeito do encontro ou 

do lugar? 

Soreuban: 
Sim, se nós mencionarmos isso, então tais informações se 

espalharão e nós não seremos capazes de entrar em grupos 
ou obter missões de caça.  

Huteo: Você tem que ser cuidadoso com o que você diz em Morata. 

Soreuban: 
Não apenas em Morata. O poder deles está se tornando cada 

vez mais difundido. Ele poderia muito bem estar em toda a 

                                                           
14 NT = Nota barafael: engolida a seco. 



parte Norte do Continente de Versalhes. No pior cenário nós 
podemos precisar desistir de Royal Road. 

 

 Para ter roubado o encanto de jogar Royal Road...  

 A maioria das pessoas jogavam Royal Road pelo menos uma vez por dia, visto que os 

recém-chegados não tinham o benefício de começar novamente. 

 “Esse é um grupo tão poderoso. Aquele...” 

 “Shhhh! Este não é o lugar onde você pode falar aquele nome livremente”. 

 “Oops”. 

 Huteo ficou em silêncio urgentemente e logo os dois alcançaram seus destinos sem dar uma 

palavra. 

 O destino deles estava localizado no topo de uma colina, em um campo densamente 

ocupado por cabanas.  

 Mesmo que o campo fosse plano, havia, de fato, um porão que se abria para uma área 

extremamente vasta. 

 Uma masmorra secreta! Esta cabana de Morata originalmente era uma grande masmorra, a 

qual contou com as contribuições de um grupo particular, que caçou os monstros de dentro. 

 Na entrada, eles tinham que executar um simples teste de entrada. 

 “Chwiik”. 

 O preço para que um usuário pudesse entrar era responder com um nasal maior. 

 “Chwiyik!” 

 “Chwek!” 

 “Vá em frente”. 

 Subitamente, na parte de trás da masmorra havia um monte de pessoas. Havia um labirinto 

de cabanas e um grande número de pessoas dentro delas. 

 “Obrigado por me deixar entrar. Então...” 

 Os dois circularam pela masmorra. Havia mais de 20.000 pessoas reunidas lá. Este tanto 

era uma evidência de uma sociedade secreta atuando em Morata.  

 Tochas cobriam todas as paredes.  

 “Aqui está a carne do matador de dragões”.  

 “Oh, o dragão!” 

 “Aqui está o seu troco”. 

 “Fique com o troco. Fique”.  

 Havia um monte de pessoas falando passionalmente. A maioria delas eram jogadores 

iniciantes, mas também havia muitos usuários de nível elevado. Eles eram aqueles que invejavam 

Weed do Continent of Magic, pois ele era tão livre quanto o vento, mas ainda assim tão destrutivo 

quanto um vulcão. Ele não tolerava a opressão das grandes guildas.  

 Havia uma grande variedade de apoiadores de Weed, do Continent of Magic, visto que ele 

tinha construído uma reputação e Morata era um bom lugar para viver, de modo que os usuários de 

nível elevado foram atraídos para lá e, desta maneira, a sociedade secreta foi formada. 

 No canto, havia pessoas que estavam distribuindo alimentos de graça. Não era muito, então 

as pessoas foram comer com moderação. O tipo de comida que eles estavam comendo era grass 

porridge.  

 O grupo no qual Huteo e Soreuban haviam ingressado era o culto Grass Porridge. Eles 

tinham um total de 320.000 membros e a pessoa que começou o culto Grass Porridge no Norte era 

uma usuária chamada Lemon. Ela era uma Santa do Reino de Rosenheim que tinha conhecido o 

grass porridge pela primeira vez durante a construção da pirâmide. 



 “Oh, legal”. 

 O mingau era delicioso. 

 Os jogadores iniciantes não comiam muito porque eles não podiam cozinhar. Além disso, 

eles sempre estavam famintos por causa do enorme trabalho físico que eles desempenharam. 

Quando isso acontecia, beber o refinado grass porridge era excepcional. Lemon havia transportado 

pedras trinta e nove vezes durante a construção da pirâmide e da esfinge e nunca esqueceria aquele 

momento sentimental. 

 Graças a fama a partir da missão da construção, a missão foi de grande ajuda para ela 

enquanto novata, seja dentro ou fora do Reino de Rosenheim. Lemon, em seguida, começou a 

caçar e chegou a Morata. Ela lembrava completamente de Weed. Ele era um empregador 

inescrupuloso que explorava seus trabalhadores sem qualquer tratamento melhor, mas havia a 

possível compensação no final! Depois da conclusão da Estátua de Freya, o culto Grass Porridge 

se espalhou através de Morata como um incêndio. 

 Seria dado grass porridge aos novos jogadores para beber e, em seguida, eles seguiriam o 

grupo com respeito. Eles beberiam grass porridge depois da caça e resistiriam aos seus problemas 

com o culto Grass Porridge.  

 Havia muitas vantagens no grass porridge, já que ele não exigia muitos ingredientes e 

preenchia à saciedade. Não havia necessidade de comer em restaurantes de luxo, visto que eles 

tinham melhorado o grass porridge com açúcar, ginseng15 e moderadas quantidades de carne. 

Havia uma abundância dele para comer e o gosto era bom. 

 Os jogadores iniciantes enfrentaram um período de sofrimento. Todavia, aqueles que haviam 

participado nas missões de Weed formaram uma grande amizade. Lemon e os outros jogadores do 

Reino de Rosenheim distribuíram grass porridge de graça para os jogadores famintos. Desta forma, 

o culto Grass Porridge foi formado, tendo as cabanas como base, o que aliviava os sofrimentos dos 

iniciantes. 

 Uma vez que veio a ser conhecido que Weed, o escultor, e Weed, o God of War, eram a 

mesma pessoa, os jogadores de nível elevado começaram a se juntar em Morata. Eles estavam 

revoltados com os atos injustos das grandes guildas e Weed, o God of War, era um símbolo de 

poder e liberdade para eles.  

 Foi assim que o culto Grass Porridge cresceu rapidamente em Morata. Havia mais de 

312.000 usuários de nível baixo, acima do nível 50, e 8.000 usuários de nível elevado!  

 Mesmo se eles partissem de Morata para realizar uma missão, eles nunca esqueceriam de 

suas alianças para com a Província de Morata. O objetivo do culto Grass Porridge era seguir 

cegamente Weed.  

 “Em um momento, nós veremos um vídeo de Karichwi”.  

 “Ohhhh!” 

 A atmosfera do encontro secreto tornou-se ainda mais entusiasmada. Ao invés de uma 

reunião com discursos desorganizados, era mais como um festival. Havia cozinheiros que estavam 

fazendo grass porridge deliciosos e no centro havia uma fogueira com pessoas dançando.  

 “Oh, há um bambu dentro do mingau”.  

 “E pensar que uma vez eu morri ao comer cogumelos venenosos”.  

 Os membros do culto Grass Porridge estavam tão felizes ao comer que eles poderiam 

morrer. Eles eram jogadores iniciantes, mas eles ainda podiam compartilhar suas alegrias uns com 

os outros.  

 Depois de muito tempo, o sol começou a nascer. No centro do evento uma voz urrou. Ele 

estava vestindo uma túnica grossa no topo de sua cabeça.  

                                                           
15 NT = Nota barafael: é uma raiz usada como erva medicinal – https://pt.wikipedia.org/wiki/Ginseng. 

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


 “Senhores, como vocês sabem, há muitas forças do Norte que pretendem invadir Morata!” 

 A atmosfera do grupo se transformou, como se um copo de água fria fosse derramado sobre 

eles. Os jogadores iniciantes podiam apenas expressar a sua hostilidade e raiva a partir de seus 

olhos. 

 “Eles gastaram uma grande soma de dinheiro para contratar mercenários para assumir o 

controle de Morata. Entretanto, será como em qualquer outra cidade, eles aumentarão os impostos”.  

 A fim de recuperar o investimento deles, eles eram obrigados a aumentar os impostos. 

Especialmente se as guildas ocuparem Morata. Em razão da ganância deles em atacar outras 

cidades, Morata seria apanhada no turbilhão da guerra. Os iniciantes não eram surdos, nem cegos, 

de modo que eles entenderam a situação e ficaram muito preocupados. 

 “Nós perderemos nossas cabanas e haverá uma exigência de obter licenças para caçar 

coelhos. Isto acaba agora. Vamos proteger Morata com nosso poder!” 

 “Woooaaah!” 

 Os iniciantes levantaram suas espadas enferrujadas e gritaram em comemoração. 

 “Vamos inscrever mais membros para o culto Grass Porridge e vamos aumentar o número 

de pessoas em Morata que acreditam na liberdade e na justiça!”  

 Para superar a crise, os iniciantes começaram a avaliar a situação. Os olhos do homem que 

começou o discurso se iluminaram. 

 ‘E pensar... que a técnica que Weed me ensinou funcionaria’.  

 O ato de inflamar o culto Grass Porridge! 

 A identidade do usuário que conduziu o evento era Mapan16.  

 Weed tinha entregue a produção de tecidos ao culto Grass Porridge enquanto a guerra 

durasse. Com um investimento mínimo, ele colheria um efeito máximo. Weed tinha planejado as 

preparações para a guerra por trás das cenas. 

 

*** 

 

 “Hmm”. 

 “Ahem”. 

 “Cough”. 

 Em uma grande clareira, Geomchi estava sentado de forma estranha. Eles tinham preparado 

um encontro com um grupo de orcs fêmeas. Aquela que o organizou foi Seechwi. 

 “Esta é Meru”.  

 “Por favor, me chame de Meruchwi, chwiik!” 

 “Eu me chamo Geomchi”.  

 “Meu nome é Chilcwhi. Chwichwit”. 

 “Que nome adorável, eu sou Geomchi3”. 

 Os Geomchis estavam ocupados se apresentando para as orcs. Boatos favoráveis foram 

espalhados entre as orcs a respeito dos Geomchis, de modo que a atmosfera estava bem amigável. 

Depois que eles vieram para o encontro, Geomchi132 enviou um sussurro: 

 

Geomchi132: 
Uma guerra será travada na Morata de Weed. Nós 

gostaríamos da permissão para irmos lutar contra os 
invasores. 
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 As sobrancelhas espessas de Geomchi se contorceram, visto que ele era o representante 

do grupo. 

 

Geomchi: O que você disse? 

Geomchi132: Nós gostaríamos de ajudar Weed durante o cerco.  

Geomchi: 
Cerco de guerra? Você tem certeza que algo tão interessante 

está acontecendo? 

Geomchi132: 
Está sim. Está tudo na televisão sobre como eles finalmente 

atacarão. 

Geomchi: Isso será transmitido na televisão? 

 

 Geomchi pulou de seu lugar.  

 “Me desculpe, algo urgente apareceu. Eu terei que voltar agora”. 

 “O que... eu fiz algo errado, Chwit!?” 

 “Não, é apenas que o mais novo está entrando em uma luta, então eu posso ter as suas 

informações de contato?”  

 Lutar em uma guerra era a coisa mais divertida no mundo e ele tinha a oportunidade de 

participar.  

 “Chwichwit, por favor, apenas me envie um sussurro”.  

 Geomchi se levantou do encontro com as orcs para reunir todos os outros. 

 “Estará sendo transmitido na televisão?” 

 “Eu já estava na televisão durante a luta contra o dragão, então nós estaremos novamente?” 

 Geomchi abriu a sua boca e disse: 

 “Eu ainda não vi um cerco. Ele é realmente impressionante?” 

 “Eu vi um, uma vez anteriormente”.  

 “O que aconteceu?” 

 “Era como um filme. No fim, nós teremos que suportar a chegada de incontáveis inimigos”.  

 “Keueu”. 

 “Isso me faz sentir melhor sobre ir para Morata agora”.  

 “De que maneira?” 

 “Metade deles são garotas”.  

 “Há tantas garotas?” 

 Mesmo se uma orc fêmea parecesse com um porco, eles ainda queriam uma mulher. Em 

Morata, mais da metade dos novatos eram mulheres. Geomchi50 disse: 

 “Depois da batalha contra o dragão e da morte dele, Geomchi16 conseguiu uma namorada”.  

 “Esse foi um dia muito memorável”.  

 O primeiro Geomchi a conseguir uma namorada... este foi um grande evento. Desde então, 

os Geomchis têm estado totalmente à procura de suas chances. 

 “Isso aconteceu porque ele protegeu uma mulher contra o dragão”.  

 Geomchi3 bateu seus joelhos. Como ele podia não estar excitado? 

 “Venham e vamos lá!” 

 “Para o cerco!” 



 Os Geomchis de todo o Reino de Rosenheim e das Cordilheiras Yuroki. Eles ouviram as 

notícias e se dirigiram a cavalo para Morata. Os discípulos entre os orcs também vieram juntos17.  
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