
Volume 2 

CAPÍTULO 10 - Montanhas de Saque 

 

 Após terminar de caçar na Cripta de Barkhan/Balkan, Weed retornou para Seagull com o 

Graal de Helain em mãos. Seagull tinha se recuperado e estava coletando ervas. 

 “Ah, então você finalmente veio. Como foi com a minha missão? Você foi capaz de recuperar 

o Tesouro Perdido de Freya?”  

 Seagull bombardeou Weed com uma pergunta após a outra. 

 “Sim, aqui está”. 

 Weed tirou o Graal de Helain e mostrou para Seagull. 

 “Ohhh! Finalmente, este artefato sagrado pode retornar à Ordem de Freya. Obrigado. Para 

ser honesto, eu realmente não esperava muito de você quando eu te vi pela primeira vez, por causa 

de suas habilidades de nível baixo, mas você realmente fez um feito incrível”. 

 *Ting* 

 

O Tesouro Roubado de Freya: 

Missão concluída. 

A Ordem de Freya recebeu uma profecia predizendo a vinda de uma era onde o caos reinaria 
novamente. 

Na esperança de mudar o destino, a Ordem de Freya incentivou discípulos talentosos e nutriu seus 
talentos. Estes cavaleiros e sacerdotes sagrados foram incumbidos de recuperar os tesouros 

sagrados roubados. 

Seagull foi ordenado a recuperar o Graal de Helain, mas ele falhou onde você obteve sucesso. 

 

 *Ting* 

 

Fama aumentou em 200 pontos (+200 FAMA). 

Você subiu de nível! 

Você subiu de nível! 

 

 Como esperado, as recompensas estavam em uma escala diferente se comparada a outras 

missões, já que elas eram relacionadas a um templo. 

 200 pontos de fama e um ganho de 2 níveis! 

 No entanto, Seagull não pegou o Graal de Helain. 

 “Desculpe-me incomodá-lo ainda mais, mas você poderia levar o Graal de Helain para a 

Ordem de Freya?” 

 “Eu?” 

 “Sim. Eu poderia leva-lo, mas as trevas estão tentando se levantar mais uma vez. Tem 

havido sinais de suas tentativas”. 

 “Sinais... você quer dizer...” 

 “É apenas um rumor não confiável, mas parece que Barkhan estava tentando desvendar os 

segredos da imortalidade durante a última batalha. Há quem diga que ele está tentando ressuscitar 

o seu exército mais uma vez. Entretanto, ninguém sabe o local ou o tamanho de suas forças. Eu te 



imploro, por favor, leve o Graal de Helain à Ordem de Freya! Eu devo preparar meus companheiros 

Avians para um possível ataque e não tenho tempo a perder”. 

 *Ting* 

 

Entregar o Graal de Helain: 

Seagull está em uma situação onde ele não pode viajar para a Cidade-Estado de Somren, onde a 
Ordem de Freya está sediada. 

Ele tem que se preparar para o retorno do Imortal Barkhan. Você é a pessoa em que Seagull mais 
confia. 

Nível de Dificuldade: C 

Requisito da Missão: Você precisa terminar a missão dentro de 3 meses. 

Recompensa: Desconhecida. 

 

 ‘Era uma missão em cadeia!’ 

 “Esta tarefa parece fundamental para a paz do continente. Eu não posso encontrar um canto 

do meu coração que queira recusar este importante pedido. Eu devolverei o tesouro para o templo 

o mais rápido possível”. 

 *Ting* 

 

Seu grupo aceitou a missão. 

 

 “Obrigado!” 

 Seagull bateu as suas asas alegremente. 

 Não importa o quanto Seagull tentasse se mover com dignidade, ele não podia mudar o fato 

de que ele era um Avian fofinho, com uma aparência de pelúcia. Na verdade, Weed teve que desviar 

o olhar para não rir do rosto e olhos brilhantes de Seagull. 

 Ainda assim, ele manteve-se focado, planejando se aproveitar do bom humor de Seagull. 

Era uma chance de usar a sua especialidade: bajular as pessoas para conseguir o máximo de 

informações possível. Os instintos de Weed não o deixariam perder uma única oportunidade e aqui 

estava uma de ouro. 

 “Seagull-nim, eu ouvi que você é o herbalista mais renomado em Lavias”. 

 “Huh? Ah, eu sou um pouco bom no que faço, apesar de que você não encontraria um 

herbalista mais bonito ou mais legal entre os Avians”. 

 Elogios deliciam qualquer homem e eles funcionam especialmente bem nos Avians cabeça 

de passarinho. 

 “Então você pode me contar a diferença entre as ervas?” 

 “Ah? Você quer aprender a medicina botânica?” 

 “Sim. Eu quero aprender tudo o que Seagull-nim possa me ensinar. Afinal, não há significado 

em tudo o que uma grande pessoa como você faz? A verdade é que eu quero seguir seus passos 

para me tornar um grande sábio como você”. 



 “Eu amo o seu jeito de pensar. É claro que é importante ser capaz de diferenciar entre as 

ervas, mas o fator crucial é o modo como você as retira do solo. Você não deve danificar as raízes. 

Comece escavando a terra ao redor lentamente e com cuidado...” 

 

 *Ting* 

 

Nova habilidade: Medical Botany1. 

 

*** 

 

 Weed caçou na Cripta de Barkhan mais um pouco antes de partir para devolver o Graal para 

a Ordem de Freya. Lamentavelmente ele não terminou de caçar na Ruína de Balrog, Lugar Sagrado 

de Gahet ou nas Relíquias de Secmail. Contudo, era impossível terminar todos aqueles lugares por 

si mesmo de qualquer modo. Os monstros mais fracos desses naqueles terrenos de caça eram os 

Death Knights2. Os outros monstros: Balrogs, Succubi, Blood Ladies e Blood Lords, eram todos 

monstros acima do nível 400. Eles eram fortes demais até mesmo para Weed. 

 Esses monstros instintivamente notavam os jogadores, então ele não podia se mover ao 

redor ao se esconder como ele vinha fazendo mais cedo para evitar os Death Knights. Todavia, ele 

estava pensando em deixar Lavias de todo modo, de modo que ele não se importou muito. 

 “Bem-vindo, humano!” 

 O proprietário da mercearia era um Avian que Weed conhecia bem, mas Weed continuava 

sendo tratado como um estranho devido à memória excepcionalmente curta dos Avians. 

 “Eu quero comprar 200 Feathers of Lightness3 e 1.000 Fruits of Heaven4”. 

 O proprietário do mercado se surpreendeu. 

 “Ooh, isso custará caro já que você está comprando toda essa quantidade, está tudo bem 

mesmo?” 

 Como Lavias não tinha muitos visitantes, os itens vendidos sempre eram superfaturados. 

Itens simples vendidos em mercearias eram pelo menos 4x mais caros do que os vendidos na 

Cidadela de Serabourg. Eles também não tinham quaisquer armas com boas capacidades pelo 

preço que era pago. Weed não podia fazer uso da maioria dos equipamentos, já que eram 

destinados aos Avians. 

 Ainda assim, havia alguns itens que eram exclusivos de Lavias. A Feather of Lightness e o 

Fruit of Heaven pertenciam a essa categoria. 

 *Ting* 

 

Feather of Lightness: 

Deixa o corpo tão leve quanto uma pena, assim o dano pode ser evitado ao cair no chão. 

Durabilidade: 1/1 

                                                           
1 NT = Nota Carlos: Botânica Clínica. 
2 NT = Nota barafael: Cavaleiros da Morte. 
3 NT = Nota Carlos: Penas da Leveza. 
4 NT = Nota Carlos: Frutos Celestiais. 



Número de Usos: 1 

Preço: 50 moedas de prata. 

 

 *Ting* 

 

Fruit of Heaven: 

Uma fruta doce que só cresce em Lavias. 

Ela aumentará enormemente os atributos de inteligência e sorte se cozida. 

Durabilidade:  Comestível por até 6 meses após a colheita. 

Preço: 15 moedas de prata. 

 

 “Hmm… isso custaria 250 moedas de ouro, mas eu cobrarei apenas 235 moedas de ouro, 

apenas para você. Obrigado pelo seu apoio!” 

 O poder da fama! 

 Weed atingiu um nível de fama de mais de 1.200 pontos por encontrar novas masmorras e 

completar mapas. Com isso, até mesmo a atitude dos lojistas para com ele mudou. 

 “Há algo mais de que você precisa?” 

 “Eu poderia conseguir alguns ovos de Avian?” 

 “Nossos ovos? Para que você precisa deles?” 

 “Ovos de Avian eram mantidos e incubados numa área separada, visto que os Avians 

botavam uma enorme quantidade de ovos. Na verdade, havia Avians que botavam um ovo por dia, 

portanto a quantidade era inimaginável. Os Avians recém-nascidos não eram diferentes dos 

pássaros normais, mas uma vez que eles fizessem 10, eles começam a ganhar lentamente a forma 

única de um Avian. Quando tivessem 30, eles poderiam falar, ganhariam um alto nível de 

inteligência e começariam a viver em cidades”. 

 “Eu amo a natureza tanto quanto os Avians e eu não conheço uma raça mais nobre. Se eu 

tivesse a chance, eu gostaria humildemente de me tornar pai adotivo deles”. 

 Com isso, Weed adquiriu 300 ovos de Avians. 

 Ele podia sentir seu estômago roncar só de olhar para eles. Nem é preciso dizer que Weed 

não tinha nenhuma intenção de criá-los. 

 Eu poderia receber uma recompensa se os trouxer de volta a seus pais? 

 Infelizmente, os Avians não tinham uma relação estreita com seus descendentes. Não 

importa quem ele trouxesse, ninguém lhe daria uma recompensa. Weed decidiu cozinhar os ovos e 

comê-los. Cada ovo não era apenas delicioso, mas também conferia um aumento na vida e mana 

de 500 pontos e uma melhoria de 2% na habilidade Cooking5. 

 Havia mais um lugar que Weed precisava visitar antes de partir: o Beginner Training Hall6. 

Ainda havia alguns negócios inacabados e parecia impossível para ele ignorá-los. 

                                                           
5 NT = Nota Carlos: Culinária. 
6 NT = Nota barafael: Centro de Treinamento Iniciante. 



 ‘Eu terei sucesso dessa vez’.  

 Weed pensou com determinação. 

 Weed abriu as portas e adentrou no centro de treinamento. 

 “Bem-vindo!”  

 Um Avian do tipo galo recebeu Weed alegremente. Com seu tronco grosso e pernas 

ponderosas, o instrutor parecia bastante peculiar para um Avian. Seu sorriso rapidamente se abateu 

e deu lugar a uma expressão solene quando ele percebeu que era Weed novamente. 

 “O seu olhar me diz que você se tornou mais forte. Ainda assim, eu lhe avisarei novamente: 

se você falhar, você pode morrer. Você ainda assumirá esse desafio?” 

 “Sim”. 

 Weed respondeu de maneira seca. 

 Incapaz de resistir aos benefícios de completar o desafio. Weed tinha escolhido enfrenta-lo 

novamente, apesar do perigo. O instrutor o levou para a entrada escura que levava a apenas um 

corredor escuro como breu, onde não se podia ver as próprias mãos e pés. Aqui, só se poderia 

sobreviver utilizando todos os seus sentidos: olfato, audição e tato. 

 “Se você falhar, eu não te salvarei dessa vez. Nessa situação, você provavelmente morrerá. 

Se você quiser deixar um testamento, eu ficarei feliz em mantê-lo para você”. 

 “Se você quer um, eu te darei quando voltar”, Weed disse com um sorriso torto. 

 “Ambicioso, eu vejo. Você pode entrar”. 

 Weed entrou no túnel escuro, com sua espada pronta para agir. Ele não tinha andado muito 

quando... 

 *Fwoosh!* 

 Ao som distinto de uma arma voando, Weed desviou instintivamente ao som e contra-atacou. 

 *Clang!* 

 O som de metais se confrontando. A reação rápida do pulso e o fluxo das correntes de ar. 

 Faíscas voaram com cada golpe da espada, iluminando brevemente o corredor escuro. 

Weed se esforçou para ver as silhuetas vagas de seus atacantes, a escuridão envolvente o estava 

inundando em medo enquanto o vento uivante o rasgava. O nível de Weed pode ter subido, mas a 

capacidade dos Steel Barbarians7 também subiu para se igualar a ele. Os ataques coordenados 

deles escondiam seus pontos fracos e maximizam seus pontos fortes. Os ataques implacáveis não 

lhe davam espaço para pensar e o obrigaram a ficar na defensiva. 

 ‘Evite. Não posso evitar. Acerte. Erre’. 

 Assim que ele escolhia qual movimento executar ele era forçado a fazer outro. O inimigo o 

atacou incessantemente, golpeando seus membros como um raio. Conforme ele superava seu 

medo do inimigo, seu chute treinado e seu corpo começaram a se mover por conta própria. Ele 

defendia, esquivava e rebatia os golpes com maior ferocidade. Na verdade, ele tinha melhorado ao 

ponto de ocasionalmente ter uma mão livre enquanto lidava com os golpes contínuos. 

 Weed começou a lembrar da sensação de estourar os balões. Definitivamente, o perigo 

dessa vez era maior e a velocidade dos Steel Barbarians era verdadeiramente surpreendente, mas 

uma vez que ele se acostumou com o choque inicial, o resto veio facilmente... 

 ‘Um padrão. Há um padrão em seus movimentos. Eu devo encontrar a sequência precisa’. 

 Weed começou a sincronizar seus movimentos com os ataques dos Barbarians Steel, 

aperfeiçoando a sua própria sequência de movimentos. 

 ‘Água, eu tenho que me tornar fluido como a água’. 

                                                           
7 NT = Nota barafael: Bárbaros de Ferro. 



 Sincronizado com os movimentos dos Barbarians, Weed evoluiu de um muro impenetrável 

para um turbilhão. Conforme eles lutavam, parecia que seu coração estava prestes a explodir. 

Conforme seu sangue surgia, a sua força destrutiva começou a quebrá-los um por um. 

 *Crack! Pop!* 

 Ele não estava mais com medo dos Steel Barbarians. Eles já não eram mais uma ameaça. 

 Em um período de 30 minutos, Weed conseguiu destruir todos os 100 Steel Barbarians. Ele 

caiu no chão após terminar este feito, com seu o peito pesado a partir da exaustão. 

 “…Huff”.  

 Weed respirou com dificuldade e tentou se mover, mas seus músculos doloridos o impediram 

de conseguir. Seu coração batia descontroladamente e a sua resistência caiu a um nível 

perigosamente baixo. Ele sentiu dores cortantes de fome em seu estômago. 

 A entrada escura se iluminou e o instrutor galo apareceu. 

 O rosto do Avian tremeu de surpresa quando seu olhar caiu sobre os restos dos Steel 

Barbarians. 

 “Incrível! Você é a primeira pessoa a ter sucesso em sua segunda tentativa aqui”. 

 Weed levantou-se trêmulo, se apoiando nas asas do instrutor. 

 “Eu passei no Beginner Training Hall?” 

 “É claro!” 

 “Se não for muito incômodo, você poderia me dizer quantas pessoas o completaram antes 

de mim?” 

 “Aqui, você foi o primeiro. Se você estiver falando de todo o continente, você é por volta do 

400º”. 

 Havia cerca de 3.800 pessoas que passaram pelo Basic Training Hall8. Eles eram os únicos 

que tinham elevado as suas estatísticas batendo no espantalho constantemente por um mês. 

 Era um número impressionante considerando a enorme determinação e força de vontade 

exigida para realizar tal tarefa. No entanto, o número dos que passaram no Beginner Training Hall 

era significativamente menor. Isto era possivelmente porque muitos não puderam encontrar um 

Beginner Training Hall, mas a razão mais provável era a dificuldade do teste. 

 Em vez da tarefa sem sentido de bater em um espantalho por um mês, para passar no 

Beginner Training Hall era necessário compreender a essência de lutar contra grupos. 

 Isto não poderia ser feito por qualquer pessoa! 

 Mesmo depois de repetidos fracassos, poucos têm a vontade de continuar tentando depois 

de morrer dezenas de vezes. Essa era a quantidade de perseverança necessária para passar pelo 

Beginner Training Hall. 

 É claro, a recompensa era bem adequada ao seu nível de dificuldade e risco incrível. 

 “Você tem o potencial para se tornar um verdadeiro lutador. Você tem qualquer intenção de 

abandonar a sua classe inútil e se tornar um Lutador Mestre? Você será capaz de equipar qualquer 

arma. Seus socos e chutes se tornarão mais fortes também. Ela é a classe secreta do Praticantes 

de Artes Marciais”. 

 *Ting* 

 

Mudança de Classe: Lutador Mestre (Classe Oculta) 

Você será capaz de usar habilidades especiais relacionadas a esta classe. 

                                                           
8 NT = Nota barafael: Centro de Treinamento Básico. 



Você será capaz de aumentar ainda mais a habilidade Weapon Mastery9. Os atributos 

de ataque e vitalidade também aumentarão dramaticamente. 

Você deseja mudar a sua classe? 

Sim | Não 

Atenção: 

Se você mudar a sua classe, a classe escondida ‘Legendary Moonlight Sculptor10’ 

desaparecerá automaticamente. 

 

 Somente aqueles que tem uma compreensão inata sobre as lutas poderiam passar pelo 

Beginner Training Hall. Cavaleiros, arqueiros ou qualquer outra classe poderia subir de nível usando 

a habilidade Weapon Mastery. Além disso, a capacidade de usar qualquer arma e alterá-las durante 

uma luta era uma vantagem enorme. 

 Arcos para ataque de longo alcance. Lanças para enfrentar cavalaria, poderosos 

machados... tudo isso estaria à sua disposição imediata. 

 A força dos ataques e a sua vitalidade aumentariam mais rápido do que com as outras 

classes. 

 Lutador Mestre! Era uma recompensa oferecida apenas para aqueles que passassem pelo 

Beginner Training Hall. A maioria das pessoas escolheria se tornar um Lutador Mestre sem 

hesitação. 

 Porém… 

 Weed não teve que pensar para responder. Embora ele tivesse adquirido a classe Moonlight 

Sculptor involuntariamente e tivesse muitos arrependimentos inicialmente, tudo isso estava no 

passado agora. 

 Os encantos e vantagens ocultas da classe dos escultores o atraiam. Embora ele não 

soubesse o quão forte a casse Lutador Mestre era, a sua determinação não ondulou. 

 “Eu manterei a minha classe atual”. 

 *Ting* 

 

Você recusou a oferta para mudar de classe! 

 

 O rosto do instrutor ficou tingido com decepção. 

 “Muito bem. Aqui está a outra recompensa baseada no seu desempenho durante a luta”. 

 O instrutor continuou: 

 “Além disso, você tem uma chance de obter uma nova habilidade. Qualquer que seja a ação 

que você tome, uma habilidade será criada para você. Faça como quiser”. 

 Weed caiu em pensamentos profundos. Uma habilidade não era algo que poderia ser 

alcançada apenas pelo esforço e por isto esta oportunidade não deveria ser desperdiçada. 

 ‘De qual habilidade eu preciso?’ 

 Ele se perguntou. 

 ‘Lutar com espadas?’ 

 Não, ele não precisava disso. Ele nem podia sequer usar as suas habilidades existentes 

para lutar com espada em sua totalidade ainda. 

                                                           
9 NT = Nota Carlos: Maestria em Armas. 
10 NT = Nota Carlos: Lendário Escultor do Luar. 



 ‘Trabalho de pés?’  

 Até agora, ele só usou um trabalho de pés especial quando ele estava tentando reduzir a 

distância entre ele e seus adversários em uma luta de longa distância ou quando ele se esquivava 

de feitiços mágicos. Seus instintos básicos já eram mais do que adequados e, desta forma, ele 

também não precisava dessa habilidade. 

 É claro que, quando se encontrasse com um adversário altamente qualificado ele precisaria 

usar um trabalho de pés, mas ele poderia compensar com suas outras habilidades. 

 ‘Magia?’  

 Ele não podia aprender isso agora, mas quando a sua inteligência subisse acima dos 300 

pontos ele seria capaz de aprender magia, independentemente da sua profissão. Isso era algo a 

considerar num futuro distante. 

 ‘Holy Magic11?’ 

 Ele sequer pensou duas vezes. Depois de muito considerar ele decidiu tentar algo aleatório. 

 ‘Independente do que eu fizer, uma habilidade adequada será criada para mim’. 

 Ele poderia fazer o que ele quisesse, mas nesse momento ele não tinha ideia do que queria 

fazer. Weed ficou lá imóvel enquanto o instrutor olhava para ele. 

 Weed subitamente sentiu incertezas enquanto ele pensava a respeito de deixar Lavias. As 

memórias do breve período que ele gastou com Da’in inundaram a sua mente de uma só vez, os 

terrenos de caça que eles haviam percorrido, todos os Skeleton Knights12, Skeleton Mages13, 

Skeleton Soldiers14, Dullahans, Death Knights e Espíritos que eles enfrentaram e derrotaram juntos. 

Ele estaria deixando tudo isso para trás sem chance de retornar. 

 Ela pode nem mesmo estar mais viva. Ele ainda lamentava não ter lhe dito adeus para ela 

no final. 

 “Ahhh…”  

 Weed abriu a sua boca e fez um pequeno som. O grito foi crescendo mais alto até que 

reverberou através de toda a caverna. 

 “AHHHHHHHHHHHH!!!” 

 Esta foi uma despedida para os Avians e suas memórias de Da’in. Ele liberou todas as suas 

emoções reprimidas, tudo em um uivo agonizante. 

 *Ting* 

 

Nova Habilidade: Lion Roar15: 

Um grito estrondoso que abalará os céus. Ele é preenchido com a vontade do lutador. 

Efeitos: 

O espírito de luta dos exércitos aliados aumenta em 200%. 

Por 5 minutos a liderança será aumentada. 

Qualquer confusão é desfeita. 

 

Novo Atributo: Carisma 

                                                           
11 NT = Nota Carlos: Magia Sagrada. 
12 NT = Nota Carlos: Cavaleiros Esqueletos. 
13 NT = Nota Carlos: Magos Esqueletos. 
14 NT = Nota Carlos: Soldados Esqueletos. 
15 NT = Nota Carlos: Rugido de Leão. 



 

*** 

 

 A Aldeia Baran tinha prosperado após a derrota dos Lizardmen16. Um símbolo de abundância 

e beleza, a estátua da Deusa Freya atraía a visita de nobres e mercadores de longe. Talvez devido 

à benção da estátua, a cidade não tinha sofrido novas invasões dos monstros. Os nobres 

conversavam animadamente sobre a estátua quando eles voltavam para as suas cidades. 

 Havia ainda uma pequena inscrição aos pés da estátua que a maioria encararia como 

absurda. 

 

“Sabendo que o nível da habilidade esculpir é baixo, eu espero que o produto acabado 

da Estátua de Freya seja aceito e elogiado por todos por sua beleza”. 

 

 Baran era anteriormente uma pequena cidade, apesar do patrocínio de nobres, reis e 

comerciantes. Todavia, à medida que os usuários que caçavam perto do Reino de Rosenheim 

aumentavam, a imigração gradual deles para o Sul em busca de novas áreas de caça e aventuras 

rapidamente aumentou a população da cidade. 

 A abundância de masmorras nas proximidades junto com o aumento de 15% na taxa de 

recuperação de vitalidade e mana por um dia para todos aqueles que vissem a estátua da Deusa 

Freya, eram fatores fundamentais para atrair novos moradores. 

 “Esta era a grande estátua que estava aqui antes?” 

 “Quem fez isso?”  

 As pessoas ficaram intrigadas e maravilhadas com a estátua. Os rumores se espalharam de 

que o misterioso escultor estava com a força punitiva que ajudou a libertar a Aldeia Baran. 

 Weed se tornou uma celebridade. 

 O sorriso puro e o rosto revigorado como orvalho da manhã cativaram as massas. Eles não 

podiam deixar de vê-la ao menos uma vez por dia. A praça perto da estátua estava cheia de 

comerciantes vendendo suas mercadorias e aventureiros vindo para admirar a estátua.  

 “Estas são armas vendidas na Cidadela de Serabourg. Vendendo muito mais barato ao 

preço original mais um pouco pelo transporte”. 

 “Comprando itens. Eu pagarei 10% a mais do que o preço de varejo”. 

 “Preciso de lutadores damage dealers17 acima do nível 100 para caçar Salamandras e 

Lobisomens. Ladrões ou assassinos são bem-vindos também!” 

 “Estou procurando um grupo para caçar no Vale Chalupan ou pelo menos alguém que me 

guie até lá. Eu sou um ranger nível 120”. 

 “Primeira vez na Cidade de Baran. Convidem-me para um grupo! Minha classe é um Bardo. 

Eu cantarei lindamente por toda a batalha”. 

 Dentro da barulhento e compactada praça, um silêncio abafado subitamente se espalhou. 

Isto foi por causa de um único comerciante: Mapan. 

 Ele era um comerciante de nível 70. Embora apenas um novato, ele principalmente 

entregava itens a uma grande distância e transportava itens a partir da Cidadela de Serabourg ou 

de grandes cidades próximas para a Cidade de Baran, cuja demanda por recursos estava crescendo 

rapidamente. Os clientes se reuniram com ele em um instante. 

                                                           
16 NT = Nota barafael: Homens Lagartos. 
17 NT = Nota barafael: aquelas classes especializadas em dar dano. 



 Com um sonho de ditar as regras no Reino de Rosenheim algum dia, Mapan trabalhou duro 

para ganhar dinheiro. Reunir dinheiro pouco a pouco era uma diversão que apenas os comerciantes 

poderiam saborear. Mapan virou o carrinho de mão em um canto depois de vender todos os seus 

itens e tomou um descanso merecido olhando para o céu. 

 Algo estava caindo do céu. 

 “Hu…Huh? O que…” 

 Esse algo era uma pessoa. 

 “U-u-u-uma pessoa, uma pessoa está caindo do céu!”  

 Mapan gritou com todo o ar em seus pulmões, apontando para o céu. 

 “Do que ele está falando?”  

 Muitos não deram atenção, acreditando se tratar de um absurdo, mas alguns olharam para 

cima onde Mapan apontou. 

 Alguém realmente estava caindo do céu! Uma pessoa segurando nove sacos gigantes surgiu 

a partir de cima, caindo em direção ao chão com uma velocidade tremenda! 

 “Ahhhhh!” 

 “Corram por usas vidas!” 

 Em um instante a praça caiu em um estado de caos. 

 

*** 

 

 *Whoooooosssssh!* 

 As orelhas de Weed se feriram por causa do barulho dos ventos uivantes que fluíam em 

torno dele numa velocidade absurda. Se ele batesse no chão nesta velocidade todos os ossos do 

seu corpo seriam quebrados e moídos em pó, sem mencionar que ele ficaria como uma panqueca 

ensanguentada. Até mesmo as pedras duras e os pedregulhos enormes seriam estilhaçados e 

esmagados em pedaços se ele caísse sobre eles. 

 Mesmo nessa situação aparentemente perigosa Weed estava calmo. Acostumando seus 

olhos ele olhou para o chão para pousar de modo decente. 

 ‘Um pouco para a direita…’ 

 Weed ajustou seu corpo conforme acelerava em direção ao solo, vendo que ele queria 

chegar o mais rápido possível. 

 “Ahhhh!!” 

 “Corram! Depressa!” 

 Ele podia ver claramente as pessoas correndo e gritando confusas. Os comerciantes 

saltaram e abandonaram suas barracas como se fogo estivesse os queimando. 

 ‘Sempre houve essa quantidade de pessoas na Aldeia Baran?’ 

 Weed pensou ociosamente. 

 Weed usou as ‘Feather of Lightness’ quando ele estava cerca de 500m acima do solo. Seu 

corpo, que estava em queda livre na velocidade terminal18, foi rapidamente desacelerando e 

subitamente ganhando uma enorme quantidade de resistência do ar para diminuir rapidamente a 

sua descida. Apenas uma pequena nuvem de poeira se levantou onde ele pousou. No entanto, 

devido ao peso dos nove gigantescos sacos que ele carregava seus pés afundaram cerca de 10 cm 

no chão. 

 “.....” 

                                                           
18 NT = Nota Carlos: velocidade máxima que um corpo atinge quando a resistência do vento o impede de 
acelerar mais. 



 “Quem é ele?” 

 “Ele é um mago?” 

 Os usuários apontaram para Weed completamente boquiabertos a partir do evento que eles 

acabaram de ver. Muitos usuários já estavam especulando a identidade do homem misterioso que 

tinha caído do céu. A primeira suspeita de todo mundo era de que ele fosse um mago que usava 

magia de voo, mas a magia de voo não poderia ser usada por qualquer um. Apenas um mago com 

cinco círculos de apoio mágico acima do nível 300 teria a capacidade de fazer isso. 

 Um personagem de nível 300 poderia ser visto como um jogador no topo de Royal Road. 

Que tipo de mago apareceria assim, caindo do céu? 

 Por Weed ter decido em tal velocidade ridícula, ele atraiu mais atenção do que normalmente 

teria. Mais de 100 usuários estavam atualmente olhando para ele enquanto ele observava a cidade. 

 Weed focou-se em uma barraca que não havia fechado apesar do caos e olhou para Mapan, 

que estava escondido atrás da estátua da Deusa Freya, olhando para Weed. 

 “Hey, você”. 

 Weed chamou subitamente. 

 Mapan respondeu surpreso: 

 “Si-Sim?” 

 Weed disse gentilmente: 

 “Você se parece com um comerciante, você compra itens?” 

 “Por que? Sim, é claro!”  

 Mapan rapidamente assentiu com a sua cabeça enquanto ele saía de trás da estátua, com 

medo que Weed pudesse mudar de ideia. Mapan era um homem de negócios depois de tudo que 

havia se especializado na negociação de itens. 

 Depois de comprar itens em grandes cidades por preços baixos e, em seguida, usar a sua 

habilidade de negociação que apenas os comerciantes podiam ter, ele os vendia a um preço 

superior em outras lojas. Os comerciantes podiam ganhar muitos pontos de experiência comprando 

por um preço baixo e vendendo por valores muito maiores. 

 Weed disse com uma voz tranquila:  

 “Quanto você pagaria por isso?” 

 “Se você vender para as lojas, o lucro seria de 2% do preço original. Eu poderia pagar pelo 

menos 15% a mais do que as lojas e, se comprado a granel, eu pagarei 18% a mais. Eu estaria 

comprando com uma margem de apenas 2% de lucro para mim”. 

 Mapan respondeu ironicamente. 

 Weed olhou ao redor para ver se alguém sugeria um negócio melhor do que Mapan, mas 

ninguém gritou. O preço sugerido era um preço muito honesto. 

 A habilidade de negociação de um comerciante dependia do quão rápido ele poderia vender 

a sua mercadoria. Mapan, que poderia deixar uma margem de 2% era considerado um comerciante 

altamente qualificado. Weed decidiu fazer uma negociação com ele. 

 “Se houver algum item que você está coletando, vou os venderei para você separadamente”. 

 A mandíbula de Mapan caiu. 

 ‘Essa pessoa é um peixe grande!’  

 Mapan pensou animadamente. 

 Quantos itens ele tinha para ser capaz de dizer que ele venderia um item separadamente se 

houvesse qualquer item que Mapan estivesse coletando? 

 Quando se estivesse vendendo itens, era muito mais benéfico vender itens em grandes 

quantidades. 



 “Qualquer coisa. Eu vendi todos os itens que eu tinha, então estava na hora de comprar 

alguns mais”. 

 Mapan respondeu ansiosamente. 

 “Então é assim?” 

 Weed virou o saco de cabeça para baixo e o sacudiu. Foram derramadas pernas de 

Dullahan, pedaços de ossos de esqueleto, carvão, caules de árvores, lanças enferrujadas curtas, 

tacos de ossos e outros itens sem fim. Calças de camurça, cordas douradas, túnica de pano e outros 

itens fluíram livremente também. Eles todos foram empilhados até formar uma pequena montanha. 

 “C-Como pode isso!”  

 Os olhos de Mapan não poderiam ficar mais amplos. 

 ‘Para ser capaz de trazer todos esses itens… onde ele foi caçar?’ 

 Logicamente, a enorme quantidade de itens era impossível de ser obtida apenas através da 

caça, mas este montante ia além das capacidades de qualquer pessoa. 

 Considerando o fato de que muitas pessoas não tinham ainda descoberto Lavias, Weed 

havia reunido itens em seus esconderijos secretos ao longo das masmorras. Ele não podia vender 

a um bom preço para as lojas de Lavias. No entanto, ele se beneficiaria muito mais os vendendo 

aos comerciantes que comprariam por um preço superior. 

 Lucro! 

 Dinheiro! 

 Weed nunca cederia nesta área. Ele nunca jogaria fora mesmo um item que valesse apenas 

1 moeda cobre. 

 “Es-Estes são muitos itens…” 

 Os olhos de Mapan se contraíram ligeiramente. Ele nunca tinha imaginado que alguém 

poderia ter tal enorme quantidade de itens na vida! 

 “Quantos você comprará?” 

 Mapan respondeu imediatamente, não havia nenhuma necessidade de pensar sobre isso: 

 “Eu comprarei tudo o que puder!” 

 159 moedas de ouro era tudo o que Mapan tinha. Os comerciantes só obtinham dinheiro 

com a venda de itens que eles compravam de outros usuários, mas devido à feroz concorrência, os 

preços eram constantemente elevados, de modo que obter um saldo positivo era difícil. 

 “Então pegue-os”. 

 No momento em que Weed autorizou, Mapan começou a classificar os itens de acordo com 

o preço. Sua capacidade de avaliação de produtos era usada para momentos como este, então 

aferir o valor de um item no mercado levava menos do que um segundo. 

 1 moeda de ouro… 2 moedas de ouro… o valor subiu rapidamente e logo ele calculou que 

a montanha de equipamentos tinha um patrimônio líquido de 157 moedas de ouro. 

 A mochila mágica era capaz de ser preenchida com 10 vezes o seu volume e reduzia a carga 

a ser levada em um terço, derramando uma avalanche de itens. 

 “E-então…” 

 Mapan deu a Weed um sorriso tenso quando ele começou a oscilar para a loja nas suas 

proximidades. 

 ‘Quão pesado é isso para causar…?’ 

 ‘Eu sinto a sua dor…’ 

 A multidão começou a se dispersar, mas os espectadores restantes olharam para Mapan 

com piedade. Enquanto isso, as expressões dos outros comerciantes estavam cheias de ciúmes 

amargos, pois se eles pudessem vender aqueles diversos itens, eles com certeza seriam capazes 

de aumentar seus níveis significativamente. 



 Seguindo o rastro da expansão da Aldeia Baran, as lojas de armas e as oficinas de forja 

ainda estavam sendo construídas. Por outro lado, havia uma variedade de lojas que compravam e 

vendiam uma quantidade de artigos diferentes. 

 “Eu sou grato pela negociação! Já que há muito, eu lhe darei 169 moedas de ouro nesse 

caso especial. Você aceitará?” 

 “Obrigado, senhor!”  

 Mapan foi capaz de vender os itens a um preço razoável de 169 moedas de ouro ao 

barganhar com o proprietário da loja de variedades. Mapan alegremente saiu da loja de variedades. 

 “Eu tenho pressa para lhe agradecer!” 

 Desde que o seu nível e proficiência aumentaram grandemente devido à venda dos itens 

em grandes quantidades, Mapan correu para a praça da cidade na esperança de, pelo menos, 

agradecer. Felizmente, Weed ainda estava no mesmo lugar. 

 “Obrigado! Meu nome é Mapan. Se você vier aqui novamente a qualquer momento…” 

 Só então, Weed abriu outra bolsa e virou de cabeça para baixo. Subitamente, outra pilha de 

itens foi derramada! 

 “Is-is-isto é…” 

 O olhar de Mapan congelou no lugar, enquanto ele olhava fixamente para a pequena 

montanha que tinha acabado de se formar na sua frente. Ele já estava deslumbrado com apenas 1 

dos 9 sacos que Weed carregava. 

 ‘…Não pode ser!’  

 Era apenas como Mapan pensava: todos os nove sacos estavam cheios até a borda com 

vários itens. 

 Weed esvaziou os outros 8 sacos que estavam com ele. Excluindo o primeiro saco, seis 

sacos estavam cheios de itens menores, enquanto dois sacos estavam cheios de armas e 

armaduras. Juntos, os itens valiam uma espantosa soma de 1.000 moedas de ouro. O último saco 

estava cheio com armaduras de Death Knights e vários minérios que ele tinha guardado para 

quando alcançasse o nível 200. Até o momento ele havia coletado 145 minérios de ferro e 109 

minérios de cobre! 

 Uma vez que a habilidade Repair19 atingisse o nível intermediário, a pessoa podia aprender 

a habilidade de ferraria, de modo que Weed estava guardando esses minérios até então. 

 “Por favor, diga-me se apenas onde você esteve treinando!” 

 “Você veio do céu, mas como você fez isso? Mesmo um mago como eu não pude sentir o 

fluxo de mana!” 

 “Você poderia me dar algum dinheiro?” 

 Usuários cercaram Weed. 

 Em apenas um momento, ele se tornou uma celebridade na Aldeia Baran. No entanto, os 

soldados que estava protegendo a aldeia logo se reuniram ao redor de Weed. 

 “É você, comandante?” 

 “Vocês por aqui…” 

 Eles eram os soldados do Covil de Litvart: Hosram, Dale e Becker. 

 “Ooh! Então você finalmente retornou!” 

 O ancião Ghandilva e os outros moradores também saíram para saudar Weed. Com a visão 

dos soldados e moradores saudando Weed tão aberta e calorosamente, a curiosidade de todos foi 

ampliada. Quem era essa pessoa que tinha literalmente caído do céu e foi recebido com toda 

confiança e respeito pelos NPCs? 

                                                           
19 NT = Nota Carlos: Reparação. 



 Weed cumprimentou Ghandilva e os soldados. Vendo a transformação que a Aldeia Baran 

havia sofrido, ele sentiu uma onda de emoção. 

 ‘E pensar que a minha escultura teria esse efeito…’ 

 Sob a base da estátua da Deusa Freya havia uma inscrição que só ele conhecia. Toda vez 

que ele a via ele ficava muito ansioso. Se por acaso Seoyoon viesse a descobrir isso, um conflito 

de espadas seria inevitável! 

 Graças ao poder inato da estátua, a velocidade de recuperação da vida e mana aumentava 

em 15% e esses efeitos durariam um dia inteiro. 

 A estátua da Deusa não só afetava Weed e os outros usuários, mas também dava resultados 

semelhantes aos NPCs. Ela deu uma ajuda significativa aos soldados NPCs quando eles estavam 

exterminando os monstros de níveis mais altos. Se uma fine piece20 tinha este tanto de poder, o 

que aconteceria em uma cidade com uma Grande Peça ou Masterpiece21? 

 Estátuas podiam fortalecer as forças armadas de uma cidade. 

 ‘Esculpir poderia ser considerado uma coisa indescritível e incrível…’ 

 Enquanto Weed estava olhando para a estátua, perdido em seus pensamentos, o 

comerciante que comprou seus itens, Mapan, havia aparecido. 

 “Me desculpe… se não for muito problema, eu posso perguntar qual será o seu próximo 

destino?” 

 Mapan, graças a Weed, teve uma sorte grande. Ele tinha subido de nível 14 vezes e sua 

habilidade de negociação subiu 3 níveis! 

 Pode-se dizer que isso era um milagre para um comerciante. 

 Dando de ombros, Weed respondeu: 

 “Eu estou indo além da Cadeia de Montanhas Baruk”. 

 “A Cordilheira Baruk?” 

 “Sim. Eu estou tentando chegar à Cidade Livre de Somren”. 

 O destino era onde a Ordem da Deusa Freya estava sediada. Weed tinha que entregar o 

Graal de Helain. Havia duas maneiras de chegar à Cidade Livre de Somren. 

 A rota mais frequentemente usada e mais segura era voltar para o Castelo de Serabourg, 

passar pelo Reino de Brent e depois de passar pelos terrenos baldios de Hilcos e seguir em frente 

na direção Sudoeste. Isto era muito complicado para Weed, pois não só demoraria 3 meses apenas 

para chegar lá, como tinha que seguir uma trilha. 

 Isso era muito chato para Weed, então ao invés disso ele estava planejando atravessar as 

perigosas Cordilheiras Baruk e chegar à Cidade Livre de Somren mais rapidamente. Embora a 

Cordilheira Baruk fosse famosa por seus monstros, Weed tinha uma arma secreta para 

emergências, de modo que ele não estava indiferente. 

 “Então você está...” Mapan sorriu. 

 “Você poderia me levar com você? Oh, por favor, não entenda mal! Ao ver os itens que você 

trouxe eu posso dizer que nossos níveis são bem diferentes, mas eu não estou tentando 

sobrecarregá-lo. Eu sei muito bem que comerciantes são fracos em combate”, ele explicou. 

 Os Comerciantes eram uma das classes mais fracas não relacionadas a batalhas. Todavia, 

os escultores eram comumente conhecidos por serem ainda mais fracos do que os comerciantes e, 

atualmente, Mapan não sabia que Weed era um escultor. 

 Que tipo de escultor poderia matar um Dullahan ou um Death Knight? Além disso, um 

escultor, que tinha procurado por monstros mais fortes porque se cansou de caçar Death Knights, 

era impensável. 

                                                           
20 NT = Nota barafael: bela peça. 
21 NT = Nota barafael: obra prima. 



 “Mesmo se nós formarmos um grupo, não virão muitos pontos de experiência para mim. Eu 

mesmo cobrirei todos os custos de ervas e curativos usados em batalha”. 

 A maior parte dos gastos de Weed era devido a compra de ervas e bandagens. Mapan, o 

comerciante, tinha dito que cuidaria dessa parte sabendo que se ele desse algo, seria 

correspondido. 

 “O que você planeja fazer depois?” 

 “Itens. Se você escolher carregar tudo o que derrubar dos monstros você ficará restringido 

de várias maneiras. Os sacos se tornarão muito pesados e você será incapaz de lutar. Por isso, eu 

comprarei tudo. Os itens que você venderia de outra forma acabarão comigo e o seu fardo diminuirá 

consideravelmente. 

 O objetivo de Mapan era itens de alto nível. Seguir um lutador forte era uma grande 

vantagem para ele. Apenas um item derrubado de um monstro de nível 200 era 10 vezes mais 

valioso do que itens de monstros nível 50. 

 Ele queria obter itens enquanto seguia Weed em vez de esperar em uma cidade. Já que ele 

podia trocar os itens em cada cidade, não era um mal negócio. 

 Weed pensou por um momento. Era uma situação de ganho recíproco se ele aceitasse a 

oferta. Sua tática anterior de armazenar os itens em um esconderijo quando ele estivesse caçando 

somente podia ser usada em Lavias que não tinha outros usuários correndo ao redor. Se alguém 

usasse essa técnica no continente os outros roubariam seu patrimônio e fugiriam sem repercussão. 

 “Muito bem. Vamos viajar juntos”. 
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