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CAPÍTULO 2 - A Mina do Escultor 

 

 Weed olhou para a rua atrás deles várias vezes. A desconfiança de Yellowy, Golden Bird 

(NT = Nota barafael: Pássaro Dourado) e Eunsae (NT = Nota barafael: Silver Bird/Pássaro 

Prateado) se transformou em um estado permanente. 

 “Não está aqui?” 

 “.....” 

 “Bem, vamos voltar então”. 

 Eles pegaram o caminho errado mais de dezenas de vezes até agora. Becos sem saídas, 

passagens que acabavam bloqueadas, túneis que se tornavam perigosamente estreitos! 

 Contudo, Weed não podia localizar a passagem bifurcada correta, visto que todos os túneis 

escuros pareciam iguais, tornando muito difícil julgar a direção do norte, sul, leste ou oeste. 

 Além disso, os níveis mais profundos tinham múltiplas conexões, como um túnel enorme e 

extremamente complexo. Havia literalmente centenas de cruzamentos, buracos e todos eles 

estavam arranjados de uma forma muito complexa. Encontrar o caminho deles para um local 

desejado era uma luta sem fim, até mesmo para andar uma pequena distância. 

 Ademais, o lugar onde se poderia predizer a localização da Mina de Hélio não estava 

claramente marcado no mapa. 

 Seoyoon hesitantemente estendeu uma mão e disse: 

 “Posso olhar o mapa?” 

 Ela tinha gaguejado nas primeiras vezes quando falou, mas agora a sua voz estava se 

tornando mais suave e natural. 

 Weed passou o mapa do subterrâneo. 

 “Faça como quiser, mas essa masmorra é muito complexa, não será fácil achar o caminho 

certo”. 

 ‘Se ela estiver indo assumir o papel de líder é melhor ela não tentar transmitir qualquer falha 

da parte dela para mim!’ 

 Seoyoon olhou para o mapa por um tempo e então apontou para a direita. 

 “Eu acho que nós deveríamos ir para lá”. 

 “Você acha? Bem, as pessoas podem cometer erros. Quero dizer, onde você está… vamos 

por aquele caminho então”. 

 Weed queria dizer mais, mas depois ele pensou que seria melhor mostrar para Seoyoon que 

ele era mente aberta e a seguiu. 

 “Há algumas estalactites muito afiadas daqui a 200 metros”. 

 Seoyoon deu uma atenção minuciosa aos detalhes ao seu redor. 

 “Não importa para onde você olhe, há toneladas de estalactites em todos os lugares”. 

 Seoyoon os guiou para uma curva em um lugar com uma brecha entre as afiadas 

estalactites. 

 Geralmente as estalactites são vistas penduradas no teto de uma caverna em um único cone 

de gotejamento mineral, um grupo delas não seria algo em que você normalmente pensaria. 

 Você também pode beber a água fresca que goteja delas. 

 Como Weed tinha retornado à sua forma humana, ele agora precisava de comida e água 

novamente. Yellowy, Seoyoon, Golden Bird e Eunsae também precisariam de uma fonte de água 

já que os fluxos de lava deixavam a garganta bastante seca. 

 “Já que o caminho à frente está bloqueado pelo fluxo de lava eu entrarei na nova abertura 

perto destas estalactites”. 



 Os fluxos de lava nesse lado da passagem estavam menos ativos e mais rocha sólida estava 

disponível para avançar sobre. A passagem, em seguida, abriu em uma grande masmorra sólida. 

 Weed tinha feito eles se perderem de novo e de novo tentando se mover na direção certa e, 

em contraste, Seoyoon foi capaz de achar o caminho certo em sua primeira tentativa. 

 Tentando salvar um pouco de seu orgulho, Weed falou calmamente para Yellowy: 

 “Eu fui aquele que originalmente achou esse caminho”. 

 “Moooo”. 

 “Eu estou apenas dizendo que eu fui aquele que realmente fez todo o trabalho duro nos 

trazendo até aqui”. 

 Yellowy abriu a boca, a sua língua se agitou em um bocejo e ele continuou andando. Estava 

perfeitamente claro que as palavras de Weed estavam entrando por uma orelha e saindo pela outra. 

 Graças a Seoyoon, eles finalmente foram capazes de parar de perder tempo e achar o 

caminho certo. 

 Como os monstros continuavam aparecendo havia bastante comida. Havia uma população 

de monstros de porte médio nessa parte da Inferno Dungeon (NT = Nota barafael: Masmorra do 

Inferno). 

 Além disso, já que a nova passagem era maior, eles poderiam lutar facilmente visto que Tori 

e Van Hawk poderiam juntar-se à batalha. Isso não se comparava a ser um Lich e controlar um 

exército de mortos-vivos, mas era o suficiente para esta masmorra. Golden Bird e Eunsae eram 

capazes de contribuir como um time de combate apesar das habilidades da Eunsae serem 

inferiores.  

 *Ting!* 

 

Você visualizou a obra “Esperança Errante” do escultor Pieche. 

O Atributo Arte aumentou em 2 pontos. 

Por apreciar um excelente trabalho de arte, a proficiência da habilidade em esculpir 

aumentou ligeiramente. 

 

 Eles começaram a encontrar esculturas no novo túnel largo. A primeira estátua foi a de um 

homem segurando uma tocha para explorar! 

 O efeito a partir da estátua era o de um aumento na Força e na taxa de recuperação da 

Estamina. 

 “Estas foram feitas no mesmo estilo que as obras da herança escultural de Las Phalanx”. 

 Embora a distância estimada para a Mina de Hélio a partir deste ponto ainda estivesse bem 

longe, estes escultores foram sábios o suficiente para deixarem estas esculturas como marcadores 

de trilhas permitindo-lhes encontrar o caminho através destes túneis complicados. 

 “Identificar!” 

 Weed queria tirar vantagem da sua habilidade Sculptural Memories (NT = Nota barafael: 

Memórias Esculturais)… apenas para ter certeza. 

 Identificar armas e armaduras é bem direto, você apenas precisa ter uma habilidade com 

um nível alto o suficiente. Usar a habilidade de identificação em uma escultura evocaria as suas 

memórias especiais e mostraria a ele as lembranças, dependendo mais ou menos de onde você as 

tocasse. 

 Weed estava tentando encontrar as memórias da escultura e o que ela viu. Tocando a mão 

segurando a tocha, as memórias embutidas começaram a serem mostradas. 

 “Está escuro. Tão escuro”. 



 “.....” 

 A masmorra estava escura e a escultura tinha sido feita na escuridão. Ela nunca tinha visto 

nada, por isso não tinha muitas memórias. 

 Quando você cria uma escultura a partir do princípio, você não tem como saber como ela 

terminará e não há uma maneira certa de avançar. Devido a essa enorme quantidade de ansiedade 

presente enquanto esculpe é fácil cometer erros que, algumas vezes, você não pode reverter. 

 “Eu não tenho certeza sobre o próximo passo. Daqui é difícil dizer, qual é o caminho mais 

curto?” 

 “Eu farei isso”. 

 Os escultores que encontraram este lugar tinham esculpido trabalhos marcantes nas 

passagens subterrâneas. Achar estas obras era como encontrar pequenos tesouros tão bem feitos 

que era difícil não ir à procura de outros mais em locais escondidos. Parecia ser um desperdício 

apenas deixar qualquer um destes trabalhos de pedra não descobertos nesta masmorra. 

 ‘Bem… não se trata apenas sobre obter mais atributos artísticos. Mesmo eu desejo honrar 

o espirito desses nobres escultores’. 

 

*** 

 

 Os usuários do Reino de Haven e especialmente Drinfeld estavam realmente irritados. 

 Os resultados a partir dos Ladrões e de outros rastreadores acabou se tornando uma piada. 

Drinfeld estava farto disto. 

 Os novos reforços da Guilda Hermes também, todos tinham expressões faciais escuras e 

desagradáveis. 

 “Nós estávamos nesse mesmo lugar quase duas horas atrás”. 

 “Você estava confiante no começo de que você seria capaz de alcança-los em três ou quatro 

dias. Agora já se passaram vários dias e você diz que não sabe se será hoje ou não”. 

 Se encontrar com Weed fora da masmorra poderia ser mais rápido neste ponto. 

 As muitas batalhas em que eles tiveram que se envolver os deixaram cansados, nervosos e 

no limite. Não era difícil entender o porquê, visto que os membros da Guilda Hermes estavam 

constantemente lutando contra os monstros da Inferno Dungeon. 

 Depois de identificar o alvo principal como sendo os Fire Giants (NT = Nota Antonio: 

Gigantes de Fogo), os magos e xamãs ficaram acostumados a caçá-los metodicamente. 

 Todas essas batalhas estavam em uma escala de batalhas com monstros chefe por causa 

do super tamanho deles, tornando estas batalhas física e mentalmente exaustivas. Entretanto, usar 

magia baseada em gelo acabou se mostrando bastante efetiva, de modo que eles foram capazes 

de caçar os Fire Giants com uma taxa de sucesso relativamente boa. 

 Os Fire Giants e a magia de gelo. (NT = Nota Antonio: As Crônicas de gelo e do fogo, 

ashuahsu O.O) 

 Eles acabaram usando as grandes propriedades do ataque de uma magia, a Ice Bolt (NT = 

Nota barafael: Raio de Gelo). Quando combinado com todos os magos atacando um único ponto 

no corpo do Fire Giant, esta técnica foi capaz de destruir completamente seus alvos. 

 Caçar em grandes grupos enquanto destruíam monstros de grande porte também permitiu 

a Guilda Hermes criar um progresso rápido e a fazer uma boa varredura para procurar através da 

masmorra. 

 Assim foi até o quinto dia após entrarem na Inferno Dungeon. Naquele dia eles encontraram 

o círculo mágico e um grande número de atributos subiu, colocando um sorriso no rosto de todos. 

 “Isso sozinho fez essa aventura valer todo este problema”. 



 “É tão refrescante conseguir este tipo de compensação depois de caminhar exaustivamente 

dia após dia nessa porcaria superaquecida”. 

 De volta aos terrenos de caça do Reino de Haven, eles eram apenas os cachorros grandes 

que apenas tentavam aumentar suas habilidades e níveis por uma pequena quantidade de pontos. 

Todavia, desde que deixaram aqueles terrenos de caça em suas cidades natais e vieram para Las 

Phalanx, todos eles tinham sido capazes de experimentar os grandes resultados ao elevar seus 

níveis. 

 Contudo, desde então eles começaram a rastrear os traços de Weed a partir da descoberta 

do círculo de fogo e os Ladrões e Assassinos experimentaram nada além de dificuldades. 

 “Eu sinto muito, mas tudo isso parece o mesmo… como você sabe, um grande número de 

monstros vive aqui, além disso o chão da masmorra é principalmente feito de pedra, então os 

monstros andam sobre a pequena trilha que existe… em seguida é difícil achar a trilha certa...” 

 “Eu já ouvi a mesma coisa mais de vinte vezes”. 

 “Nos de um pouco mais de tempo”. 

 “Tem sido ‘apenas um pouco mais de tempo’ por dias até agora. Olha, nós não temos muita 

escolha e tudo mais, mas todo esse tempo extra está nos fazendo parecer como completos idiotas”. 

 Efetivamente querer que os Ladrões fossem os responsáveis por este rastreamento foi 

simplesmente demais. 

 Seguir a trilha de Weed não era uma tarefa fácil. A masmorra era profunda e ampla com 

nenhuma fonte de luz natural, então eles acabavam dependendo de magia para ver a trilha. 

 É claro que eles seguiram as pegadas, mas depois de um tempo o rastro sobre o chão era 

perdido ou coberto e, em seguida, eles tinham que parar e discutir para onde ir, geralmente com 

algumas palavras desagradáveis. 

 “Claramente ele foi por este caminho”. 

 Os outros Ladrões e até mesmo os Assassinos concordariam. A trilha de Weed tinha vindo 

por este caminho sem dúvida. 

 “Então por que voltamos para onde nós começamos?” 

 O Ladrão no comando soltou um suspiro pesado enquanto um assassino veio à frente. 

 “Eu simplesmente não entendo”. 

 As masmorras de Las Phalanx eram de fato complexas. 

 Mesmo Weed, que tinha um mapa, perdeu-se entre os muitos caminhos e cruzamentos, 

retrocedendo muitas vezes. 

 A longa trilha terminaria algumas vezes completamente bloqueada, sem nenhum meio de 

avançar. Então eles tinham que seguir uma ramificação da trilha, a qual, em seguida, acabaria 

inevitavelmente voltado para onde eles haviam começado, irritando todos no processo. 

 Porém, esta não era a real razão por eles estarem perambulando enquanto rastreavam. 

 Mesmo com uma trilha inexpressiva, enquanto você mantiver a concentração e 

cuidadosamente seguir os vestígios deixados para trás, você não terminaria em um círculo não 

importa quão complicada a trilha fosse. 

 O problema era que as pegadas de Weed e Seoyoon estavam mudando progressivamente. 

 Weed, com suas habilidades em Ferraria e Alfaiataria, fez inúmeras pegadas falsas que 

imitavam as trilhas de monstros como a dos Chaos Warriors (NT = Nota Antonio: Guerreiros do 

Caos) e dos Inferno Knights (NT = Nota Antonio: Cavaleiros do Inferno). Eles estavam usando tais 

“pegadas” ao invés de seus calçados normais. 

 Os vestígios de monstros e outros rastros foram misturados sobre a trilha várias vezes, de 

modo que rastreá-los estava dando úlceras nos estômagos dos caçadores. 

 Ainda mais diabólico foi a ideia inteligente de fazer Yellowy andar em dois cascos com a 

ajuda da Eunsae e do Golden Bird. (NT = Nota Antonio: Coitado do Yellowy...) 



 “Eu acho que esta é a trilha que parece ser a certa. Aquelas trilhas sempre levam para o 

caminho errado…” 

 Enquanto eles seguiam as trilhas eles continuavam desenhando um mapa da masmorra e 

então descobriam partes diferentes dela. Ele acabou se tornando um mapa irregular conforme 

serpenteava ao longo de vários caminhos que Weed tinha tomado ou forjado. 

 Então, enquanto seguiam o caminho, os rastros desapareceram. 

 “Eles não podem fazer isso! Que diabos! Como ele poderia fazer algo tão ridículo?” 

 A concepção dos rastreadores tinha estado na mente de Weed. 

 ‘Já que eles transmitiram os eventos da Inferno Dungeon, é seguro assumir que eles me 

perseguiriam até aqui’. 

 Com o terreno distinto da masmorra sendo mostrado no fundo da transmissão, não seria 

difícil descobrir a sua localização. 

 Tomar algumas precauções não faria mal e se acontecesse deles chegarem, então isso faria 

com que eles tivessem muito mais dificuldades em encontra-lo. 

 O perigo de um encontro com uma faca afiada em algum túnel isolado era bastante possível, 

especialmente com Griffith e Drinfeld sedentos por vingança. 

 Não havia nada de errado em colocar várias pistas enganosas na masmorra. Além disso, 

ele também tinha os espíritos elementais. 

 “Dirtman (NT = Nota barafael: Homem Poeira/Sujeira), se livre da terra bloqueando aquele 

túnel”. 

 “Tudo bem, mestre”. 

 “E faça parecer o mais natural possível”. 

 “Eu tentarei”. 

 “Esconda as pegadas atuais. Use o outro conjunto para fazer parecer como se eu tivesse 

andado lá”. 

 Eles abriram caminhos ou os bloquearam enquanto avançavam e, em seguida, ao usar as 

pegadas eles fariam uma trilha falsa. Os Espíritos da Terra eram os melhores nesse tipo de 

manipulação de caminho de masmorras, era como tentar rastrear elfos em uma floresta. 

 Entretanto, os rastreadores eram bons em seu trabalho e foram capazes de perceber os 

pequenos detalhes. Se o caminho estivesse bloqueado, eles usariam pás e até mesmo seguiriam 

a trilha de volta, passando pelas trilhas falsas e voltando para as certas. Era um método lento, 

porém seguro. 

 

*** 

 

Você viu a obra “Observando as Flores” do escultor Muruni. 

O atributo de Arte aumentou em 1 ponto. 

Por apreciar um excelente trabalho de arte, a proficiência da habilidade em esculpir 

aumentou ligeiramente. 

 

Você viu a obra “Escultor Levantando uma Picareta”, que pertencia à Ivance, o mestre 

escultor de Pierre. 

O Atributo Arte aumentou em 3 pontos. 



Por apreciar um excelente trabalho de arte, a proficiência da habilidade em esculpir 

aumentou ligeiramente. 

 

 Enquanto Weed e Seoyoon se moviam através da masmorra, eles encontraram esculturas 

esculpidas pelos mineiros de Hélio. 

 Estas esculturas eram um excelente meio de aumentar níveis sem arriscar suas vidas. É 

claro que isso se tornou mais fácil devido a Seoyoon e as formas de vidas esculturais acharem um 

número delas ao longo do caminho. 

 “Eu vejo que a grinalda é feita de prata. Já que a habilidade de artesanato é de alto nível 

isso venderá por um bom preço”. 

 Toda vez que Weed passava por uma escultura, todos os metais preciosos e caros que 

estavam lá desapareciam completamente! 

 É claro que Weed era alguém que pegaria até mesmo o menor dente de ouro de uma 

escultura. 

 Eles finalmente chegaram ao final do caminho e encontraram um velho letreiro degastado. 

 

= Mina de Hélio = 

Não é tarde demais, jovens com sonhos voltem. Eu aprendi tarde demais que a vida 

também é uma arte. 

 

 Eles haviam chegado na mina onde os primeiros escultores que exploraram Las Phalanx 

tinham vindo para encontrar Hélio. 

 A entrada para a mina parecia com uma boca aberta, com uma cor muito negra e com vigas 

de madeira apodrecendo simbolizando os dentes, pronta para engolir aventureiros. Mesmo um 

grupo de exploradores hesitaria em entrar em uma mina de Hélio nestas condições. Eles 

precisariam separar o seu grupo, de modo que apenas 1 ou 2 no máximo seriam capazes de 

explorar seguramente a mina. 

 “O que eu não pagaria para saber o que está além disso”. 

 A exploração mineira de Weed estava se tornando muito mais difícil do que o esperado. Um 

escultor realmente não tinha habilidades úteis no rastreamento de minerais de alta qualidade, então 

no final ele apenas dependeria da sorte. 

 Ainda assim, ele não podia voltar atrás. 

 “Isto é algo que apenas a classe escultor pode fazer, eu não sei quantos dias demorará para 

encontra-lo”. 

 Ele estava determinado a minerar algum Hélio! 

 Weed olhou em sua mochila aberta. Ele tinha 20 pedaços de pão de cevada e mais de 10 

recipientes com água pura, ele precisava deles para sobreviver já que estava em sua forma 

humana. 

 Eles já tinham comido toda comida que haviam embalado do casamento real de Seulroeo. 

Elas tinham uma validade baixa de qualquer modo, então estava tudo bem. O que sobrou além dos 

pães de cevada e da água era um grande suprimento de alimentos secos. Os alimentos que Weed 

não podia carregar, Yellowy deveria ser capaz de fazê-lo. 

 “Nós precisaremos dividir a comida”. 



 Usando a transformação escultural para mudar para a forma de Lich significaria que ele não 

precisaria comer, mas se precisasse lutar, os mortos-vivos eram difíceis de invocar em uma mina. 

O combate direto só o levaria até aqui de qualquer maneira. 

 Enquanto Weed se preparava para entrar nas minas, Seoyoon também estava checando a 

sua mochila. 

 Weed sacudiu a sua cabeça. 

 “Eu precisarei que você fique aqui para proteger a entrada”. 

 Seoyoon queria entrar na mina, mas eles precisavam de alguém do lado de fora também. 

 Era importante ter o controle da entrada e protege-la dos rastreadores. Entretanto, Yellowy, 

Golden Bird e Eunsae combinados não seriam capazes de matar todos os rastreadores. 

 “Se muitos desses caras aparecerem eu quero que você fuja e se esconda em um lugar 

seguro até eu sair, embora eu não saiba quando eu terminarei”. 

 Weed voltou a sua atenção para as formas de vida esculturais. Ele precisava de alguém 

para ajudar na mina de Hélio. 

 *Tweet tweet.* 

 Golden Bird cantou, virando a sua cabeça para o céu, fazendo o papel de um espectador 

inocente. Eunsae rolou sobre o chão, fingindo estar doente e até mesmo Yellowy fez o seu melhor, 

mostrando um cambalear enquanto andava. (NT = Nota barafael: kkkkkkkk, tem gente que precisa 

apanhar mais) 

 ‘Ele não me escolheria’. 

 As três formas de vida esculturais compartilhavam um pensamento em comum. Eles não 

queriam entrar nas minas. Eles estavam mais do que cansados das masmorras, mas ter que 

suportar a mineração era pior! 

 “Yellowy, vamos caminhar juntos”. 

 Para Yellowy, a decisão veio como um raio a partir de um céu azul claro. 

 ‘Quando você está com fome até mesmo carne cru é…’  

 Weed lambeu os lábios. (NT = Nota barafael: kkkkkkk, esse Weed é doente) 

 “Vamos procurar pelo Hélio”. 

 Weed, conduzindo pelo pescoço um Yellowy muito relutante, entrou na mina. 

 

Mina de Hélio: 

Você se tornou o proprietário de uma antiga e não utilizada mina de Hélio. 

Recompensas: 

+100 pontos de Fama. 

Dobro de experiência e queda de itens durante todos os dias 
por uma semana.  

Os melhores itens possíveis cairão do primeiro monstro 
encontrado dependendo do seu tipo. 

 

 Weed e Yellowy caminharam por um caminho estreito e desmoronando. 

 A partir de algum lugar à frente, no ar escuro e sombrio, o som misterioso de água pingando 

podia ser ouvido. 

 Nessa estranha atmosfera, passos desconhecidos soaram dramaticamente. 

 Weed encontrou alguns cadáveres. 

 “Uma faca de esculpir de um escultor”. 

 



Você adquiriu a faca de esculpir de Pereun. 

Ela não é tão boa comparada com a faca de esculpir de Zahab, mas como uma faca de 

esculpir ela é uma ferramenta de grande habilidade. 

Você também encontrou malaquitas preciosas (NT = Nota barafael: é um tipo de mineral 

- https://pt.wikipedia.org/wiki/Malaquita) e materiais de pedra lunares! 

 

 “Então o escultor está morto”. 

 A atmosfera perto da entrada para essa Mina de Hélio estava tão aterrorizante quanto a de 

um filme de terror. 

 “É uma pena que as ferramentas de um escultor vendam a preços baixos”. 

 As ferramentas usadas para trabalhar diretamente sobre os materiais são vendidas barato, 

visto que o dinheiro para as construir é decepcionantemente baixo. 

 Seria bom se houvesse uma sinalização mostrando o caminho, mas não havia, então ele 

precisava de habilidades de rastreamento a fim de encontrar a trilha. 

 “Todo mundo que vem aqui verá isso”. 

 A Mina de Hélio era como um enorme labirinto e dava uma sensação sinistra. 

 “Parece que muitos escultores falharam por causa da dificuldade da mina, mas se ela 

estivesse apenas nesse nível não valeria o esforço de vir até aqui”. 

 Um trabalhador da construção determinado trabalhará duro! 

 Os dois chegaram à área de mineração por um cruzamento, mas o teto desabou de um lado 

e o outro lado estava cheio de lava. 

 “Eu acho que nós precisaremos ir olhar todos os seis locais”. 

 Ocasionalmente, eles ficaram aliviados ao descobrir uma escultura. A comida e a água deles 

também estavam sendo usadas pouco a pouco. Os túneis os conduziram primeiro a um caminho 

de ramificações e, em seguida, a outro caminho ramificado que seguia àquele outro. Como era 

temido, a mina era um labirinto interconectado e aparentemente interminável. 

 “Mestre, que tal nós voltarmos para onde nós entramos neste lugar?” 

 Essa foi a ideia de Yellowy, mas Weed já tinha pensado sobre a mesma coisa. 

 Manter o rastro de seu caminho a partir do início lhe permitirá não se perder em um labirinto. 

Se, entretanto, você começar a se sentir preso ou aprisionado, deste ponto em diante você ficará 

tão nervoso a ponto de congelar e isso era muito perigoso. 

 “Eu sei, mas eu acho que nós já perdemos o nosso caminho…” 

 Weed olhou para trás e somente uma escuridão desamparada poderia ser vista. Embora 

aqueles caminhos estivessem conectados por túneis ramificados e bifurcações, eles estavam 

cobertos em escuridão, de modo que você não poderia dizer para onde eles iam. 

 “Vamos ir checando onde nós já estivemos”. 

 Weed e Yellowy estavam voltando para pegar as direções com Seoyoon. Bom como Weed 

é, ele era fraco em labirintos onde achar o seu caminho não era brincadeira, mesmo assim seria 

difícil encontrar o caminho de volta para conseguir esse bom conselho. 

 Para eles tentarem mapear um labirinto eles precisavam de uma magia especial, mesmo as 

pessoas do continente principal achariam isso bem difícil. Até mesmo um caminho estreito que 

parecia uma rota direta logo se tornava uma curva. Além disso, se você não soubesse onde estava, 

então você não poderia ter certeza para onde deveria ir para encontrar o Hélio! 

 Weed nunca desistiu e acabou voltando para a entrada. 

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


 “Nós fomos pelo caminho errado mais de uma vez, sem saber exatamente como não 

pudemos simplesmente voltar por onde viemos. Isso é tão difícil quanto encontrar o Hélio”. 

 Naquele momento Weed olhou para Yellowy penetrantemente, o olhar em seus olhos era o 

olhar de quem apenas viu uma moeda de cobre no chão. (NT = Nota barafael: Tá, agora a culpa é 

toda do Yellowy?) 

 ‘Este é o lugar onde os escultores e outros humanos vieram, mas nada parece estar aqui. 

Este tipo de ambiente deveria atualmente ter monstros dentro…’ 

 Se houvesse monstros você normalmente os caçaria ao longo dos caminhos enquanto 

viajava. Os monstros e as passagens trabalham juntos para lhe dar pistas, uma pequena passagem 

fedorenta, por exemplo, conduziria à goblins, etc. 

 ‘Este é um local para escultores com muitos trabalhos valiosos deixados para trás. Então 

eles também devem ter deixado um jeito de achar o seu caminho’. 

 Weed achou que esta era uma boa ideia. Ele não sabia quão difícil este labirinto projetado 

pelos outros escultores era, mas ele sabia que eles tinham que deixar algum tipo de dica para trás. 

 ‘Eles não queriam ter outros invasores aqui, mas sim apenas outros escultores’. 

 Então eles devem ter feito o labirinto para derrotar intrusos não autorizados. 

 “Eles eram escultores… eles deixaram para trás esculturas!” 

 Weed sabia que havia esculturas ocasionalmente fora de cada passagem. Isso foi algo que 

funcionou com cada ideia que ele teve até agora. 

 “Este foi um jeito dos escultores estenderem um convite. Identificar!” 

 Weed podia ver as memórias retidas pelas esculturas. A escultura daquele caminho 

ramificado, aquela que carregava a tocha, tinha apontado em uma direção e ele poderia usá-la 

como sua direção! 

 “Tem que ser assim”. 

 Weed avançou com confiança e houveram esculturas que diziam o caminho certo. Uma vez 

que ele estivesse pronto ele recuperaria as memórias da próxima escultura. Weed montou no 

Yellowy por algumas horas e, devido à sua tenacidade e paciência, ele poderia facilmente ficar sem 

comida por este tanto de tempo. 

 Era semelhante à esmagadora vontade de viver das baratas. Mesmo se o mundo fosse 

terminar amanhã, Weed ainda compraria um detergente grande na loja para conseguir outro de 

graça. 

 Com Yellowy ao longo do caminho como um animal de carga eles não teriam que se 

preocupar com comida por um tempo. Carnes e plantas secas compunham uma grande quantidade 

de comida embalada, o que os manteria por um bom tempo. Finalmente, depois de andar por um 

longo tempo, no fim do labirinto, eles encontraram um carrinho de mineração descansando sobre 

os trilhos das minas. Os trilhos de trem da mina levavam a um túnel escuro de ligação. 

 “Se nós usarmos o carrinho de mineração, nós podemos ir um pouco mais rápido”. 

 Yellowy estava bastante pessimista sobre essa ideia do carrinho. 

 “Mestre, para mim apenas parece que ficaríamos melhor andando”. 

 “Nós não sabemos quanto tempo mais isso nos custaria, um carrinho será mais rápido”. 

 “Eu preferiria que você simplesmente montasse em mim”. 

 “Confie em mim, não será difícil fazer isso... Eu irei na frente”. 

 Weed amarrou Yellowy e os suprimentos na parte de trás do carrinho de mineração de ferro. 

 Um touro amarrado na parte de trás do carrinho de mineração! 

 Havia algumas instruções simples que diziam que, para mover o carrinho, dever-se-ia 

empurrar a barra transversal de metal para cima e para baixo. 



 Weed usou a barra e as rodas começaram a girar lentamente movendo-os para frente sob 

seu poder. 

 *Kkiiiiiing.* 

 O carrinho de mineração fez um som áspero enquanto se movia. 

 Enquanto a barra estava ficando mais difícil de se empurrar, o carrinho foi gradualmente 

ganhando impulso. 

 “É bastante rápido”. 

 Weed parou de empurrar a barra e, ao usar uma caixa de luz luminosa que estava lá, ele 

tentou dar uma olhada à frente deles. Era difícil confirmar, visto que o túnel se curvava. 

 Bem, este carrinho com certeza tornará mais fácil sair deste labirinto! 

 Com a cabeça abaixada contra o impulso, Yellowy falou: 

 “Mestre, você não pode desacelerar?” 

 Weed não sabia o que estava à frente do carrinho e ele também tinha um sentimento de 

‘você precisa ir devagar’. 

 “Vamos desacelerar então”. (NT = Nota Antonio: Todos sabemos o que vai acontecer agora 

certo?) 

 Uma barra de aço na parte traseira direita estava anexada para friccionar placas que 

pressionariam contra as rodas, fazendo o carro desacelerar ou parar. Weed puxou aquela barra. 

 *Cha ka ka ka kang!* 

 Faíscas voaram de baixo do carrinho como se fosse um chuveiro formidável, desacelerando 

eles um pouco. 

 “Mestre você é tão confiável. Apenas para me confortar...” 

 Weed ouviu aquelas palavras enquanto o carrinho se dirigia bruscamente para baixo de uma 

encosta. A velocidade do vagão foi rapidamente ficando maior. 

 “Mestre, isto é assustador”. 

 “Ok, eu vou parar-nos aqui!” 

 Weed puxou a barra tão forte quanto podia. Em razão dele ter investido enormemente 

apenas em seus atributos de força e agilidade, a força usada acabou sendo sobre-humana. O 

carrinho balançou a partir da força aplicada nos freios e as rodas e freios velhos, bem como a 

velocidade excessiva, fizeram com que o carrinho fosse incapaz de aguentar a pressão. Os freios 

começaram a falhar, se desfizeram e se tornaram inúteis. 

 O carrinho tremia e balançava violentamente da direita para esquerda e, em seguida, 

disparou para frente! Weed chegou a uma conclusão: 

 “Hmm, um acidente pode ser possível”. 

 Os riscos precisavam ser calmamente considerados sem emoções. Weed analisou 

objetivamente a situação deixando Yellowy saber de tudo: 

 “Eu não acho que haja algo que eu possa fazer para parar o carrinho”. 

 Mooooooooooooo! 

 “Se os trilhos desviarem bruscamente, nós provavelmente voaremos e bateremos em algo, 

nós morreremos instantaneamente...” 

 Até mesmo qualquer esperança foi esmagada por essa descrição sem esperança! 

 O carrinho de ferro da mina continuou a aumentar a sua velocidade enquanto corria ao longo 

dos trilhos do túnel, indo cada vez mais rápido e fundo ao longo das faixas subterrâneas. 

 “Mas pelo menos… você não sentirá dor quando você morrer”. 

 Um Yellowy chocado pelo pânico lamentou como se fosse uma vaca trazida para o 

matadouro. 



 A passagem por trás dos suportes de madeira criou vento conforme o carro acelerava 

através do túnel da mina subterrânea em um ritmo ainda mais rápido. 

 “Abaixe seu corpo e segure firme”. 

 Os trilhos não eram exatamente retos e eles fizeram uma curva suave. O passeio estava se 

tornando incrivelmente irregular, fazendo com que parecesse provável que eles estivessem se 

dirigindo para uma queda. 

 Já faz muito tempo desde que Las Phalanx tinha dado a eles uma sensação tão pesada para 

o fundo de seus estômagos! 

 Não havia chance de sequer pensar em relaxar contra essa tensão. Depois de um tempo 

disto, o trilho, em seguida, transformou-se inesperadamente em uma colina e naturalmente 

começou a desacelerá-los. 

 Yellowy explodiu em lágrimas de alegria. 

 “Mestre, agora parece que nós seremos capazes de viver!” 

 Com pensamentos semelhantes Weed falou alegremente: 

 “Mas nós tivemos sorte. Nós não atravessamos nenhum trilho quebrado ao longo do nosso 

caminho. Uma vez que ninguém está usando esses túneis há muito tempo é um milagre que eles 

ainda estejam sólidos”. 

 No topo da subida, eles podiam ver uma certa distância dos trilhos, à frente havia uma 

grande fenda de profundidade desconhecida e uma ponte de ferro atravessava a enorme fenda. No 

entanto, a história não terminou aí, 30 metros ao longo da ponte ferroviária de ferro e quase 

exatamente no meio da fenda, a ponte estava quebrada deixando uma grande lacuna nos trilhos. 

 A pele de Yellowy ficou sem cor, como se ele soubesse que a morte estava à frente. 

 “Mestre, obrigado por me deixar experimentar esta vida até agora. Por favor, eu tenho um 

último pedido para meus bezerros em Morata...” 

 Yellowy, deixado apenas com sentimentos de desespero, queria um último pedido. Era para 

cuidar de suas vacas jovens com amor e para não as deixar morrerem sozinhas. 

 Weed respondeu como normalmente, não se importando nem um pouco. 

 “Então você morrerá inutilmente. Você está seguindo o exemplo do Geumini, que morreu e 

agora está me obrigando a recriá-lo?” 

 Yellowy ficou tocado ao receber as amáveis palavras de Weed em seus últimos minutos. 

Weed, neste momento de encerramento, falou tudo que queria. 

 “A carne do rib-eye (NT = Nota barafael: um corte de carne a partir do lado externo das 

costelas, é o famoso filé de costela) será desperdiçada se você morrer. O teor de gordura ainda não 

está alto o suficientemente. Você não tem permissão para desistir”. 

 Weed forçou a barra do carrinho fazendo ele ir mais depressa. Eles alcançaram as partes 

quebradas dos trilhos em um piscar de olhos. 

 O carrinho acelerou ao longo do trilho e, em seguida, fez um pequeno mergulho nos trilhos 

e eles aceleraram para baixo e, posteriormente, para cima, disparando no ar em um momento 

congelante de cerrar os dentes. 

 Por muito pouco tempo eles deixaram inteiramente os trilhos e estavam voando no ar com 

uma velocidade silenciosa, porém assustadora. Isso os empurrou contra a parede mais recuada do 

carrinho da mina! 

 *kwag wagwag wagwang!* 

 Quando o carrinho pousou de volta sobre a ferrovia do outro lado, ele criou uma inundação 

enorme de faíscas. O carrinho, saltando na trilha estreita, avançou sem sair dos trilhos. 

 “Acho que você não morrerá aqui.” 

 Yellowy só pôde respirar fundo. Weed ficou bem feliz. 



 “Isso foi simplesmente fantástico”. 

 “…?” 

 "Pense nisso. Faz um longo tempo desde que este caminho foi manutenido e todos os 

lugares, exceto aquele lugar, estavam bons. Foi também em um lugar onde eu poderia fazer algo 

para passar por ele, diferentemente se tivesse algo realmente bloqueando a pista”. 

 Naquele momento, parecendo como se o carrinho tivesse caído de uma montanha, um 

cristal vermelho, tão grande quanto uma casa, podia ser visto bloqueando o caminho a seguir. 

 “Colisão adiante. Abaixe-se!” 

 Weed e Yellowy abaixaram os seus corpos e o carrinho de ferro da mina atingiu o cristal a 

um ritmo tremendo. 

 *kwagwagwang!* 

 O carro esmagou através do cristal, quebrando-o em centenas de fragmentos. 

 Weed, a fim de ter uma visão do caminho usou a sua habilidade de esculpir a luz, fazendo 

todo o seu corpo brilhar como uma nuvem com um revestimento prateado. 

 Os estilhaços do cristal quebrado e detritos minúsculos giraram e brilharam na luz, foi um 

espetáculo absolutamente mágico. Era quase uma vergonha que eles não tiveram tempo para ver 

muito, visto que passaram por eles em um instante. 

 Weed não pôde deixar de comentar: 

 “Ainda assim, nós só tivemos sorte uma vez...” 

 *Kwagwang!* 

 “Melhor sorte seria duas vezes”. 

 “Oh merda!…” 

 O carrinho, enquanto pedaços de sua lataria estavam sendo rasgados, desacelerou. 

 A parte dianteira do carrinho, que experimentou choques múltiplos, foi esmagada e a vida 

de Yellowy e de Weed foram extremamente reduzidas pelos impactos. 

 Sem o seu histórico de uso da habilidade Closed Eyes (NT = Nota Antonio: Olhos Fechados), 

Weed poderia ter estado diante de um verdadeiro perigo. 

 Weed, que tinha tomado a frente levou uma grande quantidade de danos. A vida de Yellowy, 

em contraste, estava em um estado muito melhor! 

 “Ainda assim, é tudo devido a essas pequenas mudanças que nós ainda estamos vivos...” 

(NT = Nota barafael: ele ainda não percebeu que quanto mais ele fala com menos sorte ele fica) 

 Exatamente quando ele disse isso, o caminho adiante do carrinho da mina estava chegando 

a um fim abrupto. No final dos trilhos havia uma parede de pedra bem sólida! 

 Mooooooooo! 

 Yellowy soltou um mugido angustiado. 

 Era sobre quão injusta a vida era. 

 “Wings of Light (NT = Nota Antonio: Asas de Luz), voem!” 

 Depois que Geumini morreu, a Wings of Light retornaram para Weed. 

 Weed foi capaz de acreditar que eles não morreriam por causa da Wings of Light! 

 Era divertido provocar o Yellowy de coração simples, mas ele sempre teve as asas prontas 

para voar no momento certo. 

 Weed, tendo confirmado que era hora, estendeu as suas asas feitas de luz e escapou do 

carrinho com Yellowy. 

 Eles voaram mais de 40 metros, correndo através do teto e paredes laterais até que ele pôde 

desacelerar e descer para pousar na parede de pedra que os bloqueava. 

 O carrinho disparou contra a parede com um ruído estrondoso enquanto as suas últimas 

peças saíam voando, deixando apenas as rodas para finalmente parar depois de bater na parede. 



 Weed, batendo a Wings of Light, falou: 

 “Yellowy, no nosso caminho de volta, quer usar outro carrinho?”  
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