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CAPÍTULO 1 - A Minha Profissão: Moonlight Sculptor 

 

 A Aldeia Baran estava movimentada com o drástico aumento no número de usuários 

visitando. 

 “Vendendo esculturas! Comida a venda! Reparando armas e armaduras com baixa 

durabilidade por um preço baixo!” 

 “Esta escultura, quanto ela custa?” 

 “20 moedas de prata por peça! É caro? A arte é normalmente tão cara quanto é bela”. 

 Weed foi o foco de um explosivo interesse a partir das usuárias do sexo feminino! Cada uma 

das esculturas que ele fazia parecia quase viva. A maiorias das esculturas, especialmente as em 

pedra, eram muito grandes e não podiam ser vendidas. Assim, a fim de atrair multidões, modelos 

menores foram produzidos. Estes eram bonitos e extremamente adoráveis, recebendo a maior parte 

da atenção das usuárias do sexo feminino 

 Weed simultaneamente cozinhava enquanto vendia esculturas. Pessoas se reuniram, 

atraídos pelo cheiro da comida sendo agitada e frita. As pessoas que vieram para comprar 

esculturas também se apaixonaram pelo cheiro da comida. 

 “O que você está cozinhando?!” 

 “É veneno”. 

 “Eek, veneno? Você está fazendo veneno? E ainda assim ele está emitindo este aroma 

delicioso...” 

 “Sim, é veneno porque é tão delicioso que vale a pena morrer duas vezes para comer! Aqui 

está uma amostra. Experimente!” 

 O usuário experimentou o ensopado de Weed. Ele pegou uma pequena colherada. 

 Primeiro de tudo, o cheiro! O ensopado foi feito ao ferver ervas comestíveis silvestres, as 

quais eram boas para o corpo e emitiam uma doce fragrância. Assim que o ensopado entrou na 

boca, os olhos das usuárias do sexo feminino se arregalaram com o doce sabor delicadamente se 

desfazendo. 

 “Uau isso é delicioso! Oppa, você não pode me comprar um pouco?” (NT = Nota barafael: 

oppa é vocábulo utilizado por mulheres na Coréia para referirem-se a homens mais velhos, ou para 

se referirem a irmãos) 

 “Sim! Coma tanto quanto você quiser. Desde que minha Sena quer tanto... Senhor, quanto 

que é?” 

 “15 moedas de prata”, Weed respondeu. 

 “Muito caro para um prato, não?” 

 Muitos rostos a partir dos usuários do sexo masculino ficaram distorcidos quando eles 

ouviram isso. Isso foi porque 15 moedas de prata era um preço significantemente elevado. No 

entanto, Weed nunca aliviava quando se tratava de preço. Não havia espaço para meio-termo 

quando se tratava de dinheiro. 

 “A razão pela qual eu cozinho é para permitir que muitas pessoas comam a comida mais 

deliciosa, mas eu sinto que esta estrada não é tão fácil. Parece que talvez os pratos estejam muito 

caros, já que todos parecem se queixar disso”. 

 “Bem, é claro que está!” 

 “Eu gostaria de vendê-lo realmente barato, contudo, o custo dos ingredientes deste prato é 

de quase 14 moedas de prata. Quando você considera os utensílios de cozinha e todo o meu 

esforço, eu estou vendendo por quase nada. *Sniffle*. Devo desistir de meu sonho de cozinhar uma 

comida deliciosa e usar ingredientes baratos para cozinhar uma comida barata? É realmente um 



dilema para mim. *Sniffle*” (NT = Nota barafael: Sniffle é uma fungada, ele está fingindo um princípio 

de choro)  

 Weed chorou miseravelmente e isso era tudo uma atuação, é claro. Mesmo que ele fosse 

esfaqueado e sangrasse, Weed não derramaria uma lágrima. Isto foi um investimento, um 

investimento em ingredientes sem nenhum custo! 

 “Oppa!”  

 O investimento valeu a pena, a usuária do sexo feminino gritou veementemente. 

 “Vamos apenas comprar a comida dele! Quero dizer, vamos lá! Ele é alguém que cozinha 

muito bem... Depois de tudo, mamãe dizia que cozinhar vem do coração. Alguém que faz uma 

comida tão deliciosa como esta deve ser realmente uma pessoa muito boa”. 

 “Sim, sim, eu entendi. Me desculpe por isso cozinheiro, eu espero que você venda bastante”. 

 A dupla surpreendentemente pagou 20 moedas de prata. Nenhum deles pediu o troco. A 

expressão de Weed mudou para um sorriso de satisfação. 

 ‘Tudo tem um gosto bom se você não sabe o que é comida boa de verdade. Mais uma vez, 

o dinheiro foi ganho’. 

 Weed habilmente vendeu esculturas e alimentos. Na verdade, considerando tudo, os 

materiais mal custaram uma moeda de prata. 

 As verduras silvestres eram os ingredientes mais baratos do mercado e os outros 

ingredientes não eram muito mais caros. Já que o mercado estava em uma aldeia na montanha e 

eles não tinham muita coisa para vender, os preços dos produtos relacionados a comida eram muito 

baratos. Mesmo que o mercado não tivesse os mesmos ingredientes de mercados localizados em 

cidades maiores, com a grande variedade de ingredientes, todos os tipos de pratos podiam ser 

feitos. 

 “Senhor! Uma tigela, por favor”. 

 “Kimbap para nós”. (NT = Nota barafael: kimbap é um prato coreano a base de arroz branco 

cozido no vapor e outros ingredientes enrolados em folhas de algas secas – o famoso sushi japonês, 

mas com ingredientes coreanos) 

 “Eu voltei novamente, hehe”. 

 Não havia fim para os clientes. Devido às suas habilidades de culinária e em esculpir de 

Weed estarem no nível intermediário, ele estava atraindo enormes multidões. Com as multidões 

crescendo a cada hora, até mesmo o seu exagero cresceu, mas Weed era alguém que acreditava 

que mentiras não eram mentiras se fossem sobre negócios. Ele também fez os clientes se sentirem 

melhores com o seu serviço completo. Todavia, de vez em quando, havia clientes que o 

perturbavam. 

 “Desculpe-me, eu acho que eu vi você na televisão”. 

 Duas mulheres se aproximaram dele, tentando inspecionar cada aspecto do rosto de Weed 

e, em seguida, perguntaram: 

 “Você é o Princess Knight (NT = Nota Carlos: Cavaleiro da Princesa), não é?” 

 Era o apelido que ele recebeu depois de tomar um papel ativo em um evento na Escola de 

Ensino Médio Dein e obter o prêmio máximo. Provavelmente devido as notícias terem se espalhado 

rapidamente por toda a internet, havia um monte de pessoas que o reconheceram. Há quem goste 

de ser realmente popular, mas no caso de Weed, era diferente. Dos muitos apelidos que ele tinha, 

o apelido de “Princess Knight” era extremamente embaraçoso para ele. 

 “Bem, veja, eu acho que você está me confundindo”. 

 Weed desviou seus olhos para evitar a atenção delas. As habilidades culinárias de Weed 

não eram apenas deliciosas, mas quando os seus pratos eram ingeridos eles davam um impulso 

significativo na vida e na mana do usuário. Devido a esta razão, muitas pessoas vieram para comer 



sua comida. O impulso era tão significativo ao ponto de que até mesmo grupos de caça vieram para 

comer. 

 “O preço é de 15 moedas de prata. O preço para a Refeição Especial Nutritiva para 

Caçadores é de 30 moedas de prata. Obrigado. Tenham uma caça agradável!” 

 Mesmo que o preço dos alimentos e das esculturas fosse alto, Weed se oferecia para reparar 

gratuitamente os itens deles com baixa durabilidade, como um serviço extra, de modo que o preço 

não era realmente um problema. Mesmo que fossem 30 moedas de prata, para os usuários que 

caçavam na Aldeia Baran, era uma quantia que eles podiam facilmente pagar. 

 Alimentos que melhoravam a vida e a mana valiam a pena quando comparados ao montante 

que eles gastavam nos preparativos das caçadas. É claro, havia pratos realmente caros no 

cardápio. Havia um prato feito usando ovos dos Avians e um Fruit of Heaven (NT = Nota Carlos: 

Fruto Celestial), o qual deixava um gosto tão delicioso que você não perceberia se alguém morresse 

ao seu lado. 

 Bastava contar o custo dos ingredientes, o Fruit of Heaven era 15 moedas de prata e o ovo 

dos Avians custava colossais 95 moedas de prata. No entanto, o prato não era apenas caro, ele era 

também difícil de cozinhar. Comidas saudáveis não são feitas com um ingrediente principal. Um 

prato saudável precisa neutralizar o gosto forte enquanto dobra o efeito. 

 Assim como quando estiver fazendo sopa de galinha com ginseng (NT = Nota barafael: é 

uma raiz usada como erva medicinal – https://pt.wikipedia.org/wiki/Ginseng; já o nome dessa sopa 

de galinha com ginseng é samgyetang: https://en.wikipedia.org/wiki/Samgyetang), o ginseng e 

várias outras ervas medicinais são usadas. O prato precisa trazer à tona o sabor e maximizar o 

efeito de todos os seus ingredientes. Estas são as dificuldades e os sofrimentos de um cozinheiro. 

 Assim, depois de várias tentativas e fracassos, os nomes dos pratos feitos com os ovos dos 

Avians e o fruto do céu eram: 

 

Botão Real do Bem-Estar do Dia! 

 

Nozes Doces & Folha de Louro! 

 

 O prato feito usando ambos os ingredientes, tinha este nome: 

 

Noz Principal sobre os Pássaros! 

 

 Este prato traz os efeitos de ambos, os ovos dos Avians e o Fruit of Heaven, o que significa 

que dá um impulso significativo na força, inteligência, sorte, mana e vida. 

 

*** 

 

 Quando Mapan juntou-se a Weed na Aldeia Baran, ele tinha grandes expectativas. 

 “Finalmente, meu tempo como um comerciante cansado e esgotado vai acabar! Deve ser 

uma navegação suave daqui em diante”. 

 Pode-se dizer que a estrada de um comerciante é difícil. Na mente de Mapan passaram as 

memórias de seu sofrimento. 

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


 “Ufa, aqueles foram tempos difíceis...” 

 Quando ele inicialmente escolheu ser um comerciante, ele estava cheio de esperanças e 

sonhos. A classe de Mercador realmente atingiu a fantasia de Mapan devido ao dinheiro! Dinheiro 

era poder! Dinheiro era fama! 

 O mundo, no fim das contas, é dominado pelo dinheiro. Ele era formado em economia e 

acreditava firmemente que o capitalismo não era uma ideologia, mas a própria economia. Para 

ganhar capital, ele estava preparado para aguentar algumas dificuldades. 

 Parecia que todo o dinheiro no Continente de Versalhes tornar-se-ia seu e, com isso, ele 

queria construir uma grande empresa comercial para obter uma grande quantidade de fama. Em 

alguns reinos, dizia-se que o título de nobreza de um nobre poderia ser comprado com dinheiro 

suficiente. Em uma palavra, ele escolheu a estrada como um comerciante para ganhar muito 

dinheiro. 

 Mas o que era isso! Desde o início, o caminho para se tornar um comerciante era áspero 

sem igual. Já que ele não tinha permissão para sair da cidade durante quatro semanas, ele correu 

cumprindo incumbências. Ele trabalhou diligentemente em hotéis, lojas de armas e de trocas, para 

economizar uma pequena soma de dinheiro. Tudo foi para a missão da classe Mercador. Mapan 

saltou, correu e rolou! 

 “Desde que eu vi todo o esforço que você colocou nisso, eu acho que você tem o talento 

para se tornar um comerciante. Se você não tem ganância por dinheiro, você não é um comerciante. 

Eu preciso urgentemente de 300 peças de peles de coelho. Eu lhe darei uma moeda de ouro, então 

você pode pegá-las para mim? Se você fizer isso, eu formalmente lhe aceitarei como um 

comerciante do Reino de Rosenheim! No entanto, você deve terminar o mais rápido possível. Eu 

preciso delas no prazo de 3 dias”. 

 *Ting* 

 

O Proprietário da Loja de Trocas Que Precisa de Peles de Coelho: 

O comerciante precisa de uma grande quantidade de peles de coelho. Não há necessidade de saber 
por que ele precisa disso, mas parece que terminar a missão o mais rápido possível seria bom. 

Nível de Dificuldade: E 

Requisitos da Missão: 

3 dias. 

Se você falhar, a confiança do proprietário da Loja de Trocas 
em você diminuirá e você não receberá comissões por um 

mês. 

Recompensa: Profissão de Mercador. 

 

 ‘Viva, eu ganhei dinheiro!’ 

 Cantando com prazer, Mapan aceitou o pedido. 

 “Ele até mesmo me deu uma moeda de ouro, como esperado de uma missão para 

comerciantes, desde o início eles dão um monte de dinheiro”. 

 Os coelhos eram monstros iniciantes e comuns que nasciam em frente ao castelo. Uma pele 

de coelho era vendida por 10 moedas de cobre em um armazém geral, por isso o preço total de 

compra deveria ter sido 3.000 moedas de cobre. Portanto, ele calculou que 30 moedas de prata 

deveriam ter sido suficientes. 



 É claro, a outra parte precisava ter alguns benefícios. Em uma transação de negócios 

adequada, ambos os lados precisam de lucro. 

 “Compro Pele de Coelho! Eu estou disposto a pagar 11 moedas de cobre por cada!” 

 Mapan clamou em alta voz na frente do castelo. Ele estava esperando que quantidades 

maciças de usuários caçando coelhos viessem correndo. Perto dali, um outro comerciante gritou 

ainda mais alto: 

 “Compro Peles de Coelho por 30 moedas de cobre!” 

 Uma pessoa que estava costurando ao lado deles gritou: 

 “Compro Peles de Coelho por 50 moedas de cobre!” 

 “Droga! Como isso pôde ter acontecido...” 

 As peles de coelho que deveriam custar apenas 10 moedas de cobre estavam sendo 

compradas a preços ridiculamente altos. 

 “O que está acontecendo?”, Mapan perguntou perplexo, mas a resposta levou-o ao 

desespero. 

 “Você não sabia? Você não é a única pessoa comprando peles de coelho para se tornar um 

comerciante. Além disso, as pessoas que querem aprender a costurar precisam de peles de coelho, 

então o preço por elas disparou!” 

 Mapan estava em lágrimas. Os preços estavam levando os comerciantes iniciantes às 

lágrimas. A missão para a profissão de comerciante tinha um prazo limite de três dias. Sem escolha, 

ele teve que usar todo o dinheiro que ganhou e mal obteve 300 peles de coelho depois de caçar 

durante todo o dia e noite. Por causa disso, ele ficou falido. 

 “Obrigado, agora você é um comerciante!” 

 O comerciante deu-lhe um tapinha no ombro por um trabalho bem feito. Mal sabia ele que 

os ombros de Mapan estavam caídos e isso tinha sido apenas o começo. Era o início da dura 

estrada de um comerciante. 

 Para aumentar seu nível e habilidades, ele teve que comprar pilhagem de usuários a um 

preço dispendioso. Devido a ser fraco, ele era ignorado durante o combate. Porém, a fim de comprar 

pilhagem, ele teve que lutar uma guerra tortuosa de sangue e suor. Mapan, que tinha viajado muito 

até chegar a Aldeia Baran, tinha experimentado muitas alegrias e tristezas sobre as quais ele não 

podia sequer começar a falar. 

 Esperar por alguém, que poderia ou não vir à sua barraca para vender pilhagem, era 

realmente difícil, mas houve uma abundância de pessoas que vieram e pediram por preços 

irracionais. 

 “Minhas dificuldades acabaram!” 

 Desde que Mapan formou uma parceria com Weed, toda a sua ansiedade e medo 

desapareceram. Tudo o que ele tinha que fazer era confiar e seguir Weed. 

 “Eu irei segui-lo em qualquer lugar. Tudo o que tenho que fazer é confiar nele!” 

 Mapan estava decidido. Um grande guerreiro! Um aventureiro! Um mestre de batalha! 

Mapan, que só conhecia este lado de Weed, tinha imensa confiança nele. A emoção persistiu até 

que eles chegarem à Aldeia Baran. 

 “Como pode acontecer isso?” 

 Mapan queria gritar. Mesmo quando ele esfregou seus olhos para olhar de novo, Weed 

estava fazendo comida e vendendo esculturas. Para piorar a situação, ele estava consertando 

coisas! 

 “Nãooooooo!” 

 Enquanto Weed alegremente cozinhava, alguém secretamente estava chorando. Esse 

alguém era Mapan. O Weed que ele conhecia como o grande guerreiro agora estava vendendo 

comida e esculturas. 



 “Isso não é o pior caso de um Jack of Trades (NT = Nota Carlos: Pau para toda obra)?” 

 Isso não era algo que ele poderia descobrir com um palpite. Ele precisava ter certeza, mas 

Mapan estava hesitante. Ele estava com medo de saber a resposta. No entanto, isso não era algo 

no qual ele poderia prosseguir sem saber, ele tinha que perguntar: 

 “Hmm, Weed-nim, qual é a sua profissão?” 

 “Eu? Como você pode ver, eu sou um escultor”. 

 “U-u-um escultor?” 

 A cabeça de Mapan doía como se ele tivesse sido atingido na parte de trás dela com um 

objeto contundente (NT = Nota barafael: sem corte, que apenas fere/magoa). 

 ‘A classe de escultor é tão impopular quanto os artistas e as classes de faxineiros!’ 

 Melancolia tomou conta de Mapan e ele apontou para o caldeirão fervente com uma mão 

trêmula. 

 “Então, para que aqueles pratos?” 

 “É um trabalho paralelo”. 

 “E quanto aos reparos…” 

 “É uma das minhas habilidades. Eu estou aprendendo diligentemente. Para aprender a 

habilidade de ferraria para fazer armas e armaduras, eu preciso ter a habilidade de reparação pelo 

menos no nível intermediário”. 

 Mapan, que pensava que formar uma equipe com Weed era o destino, não poderia estar 

mais decepcionado. 

 “Bem, sim. Esse cara é terrivelmente azarado... mas como pode haver tal pau para toda 

obra?” 

 Em sua mente, o personagem chamado Weed tinha uma péssima noção das coisas. Seu 

conjunto de habilidades era tão aleatório que era o suficiente para entrar para a história como o 

personagem mais torpe! Weed tinha aprendido diligentemente habilidades diversas que eram pouco 

apreciadas pelos outros. Se fosse Mapan, ele teria desistido e feito um novo personagem. 

 ‘Quão desleixadamente nivelado o seu personagem é para você obter algo como isso!?’ 

 No entanto, Mapan estava cometendo um grande equívoco. Weed lutou de maneira 

meticulosa! Ele ficou mais forte pouco a pouco, lutando continuamente com o espantalho no Centro 

de Treinamento da Classe Iniciante, tudo enquanto comia as refeições do instrutor. 

 Ele tinha feito esculturas até que seus olhos ficassem vermelhos a fim de aumentar o seu 

atributo de arte em pelo menos 1 ponto. Para aumentar as suas habilidades culinárias, ele se tornou 

um cozinheiro de uma tropa de soldados NPCs que faziam parte de uma força punitiva. 

 Ele preparou dezenas de milhares de pratos, criou milhares de esculturas e mal elevou o 

nível do personagem chamado Weed. Contudo, aos olhos de Mapan, tudo o que ele via era um 

personagem desleixado que tinha aprendido todos os tipos de habilidades. Mapan pôde estar aqui 

agora porque, mesmo quando ele tropeçou ou quebrou coisas, ele aprendeu algo novo e se 

levantou. 

 ‘Este homem tem até mesmo uma mentalidade comercial mais forte do a minha. Confúcio 

disse uma vez: “Quando há três pessoas andando, um professor é obrigado estar entre eles”. 

Mesmo a partir de um pau para toda obra, eu posso aprender alguma coisa com ele’. 

 Mapan decidiu não se arrepender de sua escolha de formar uma parceria com Weed. Ele 

entusiasticamente comprou pilhagem ao lado de Weed e abriu a sua própria tenda. De qualquer 

forma, ele não poderia apenas sentar e não fazer nada. Enquanto Mapan assistia Weed vender 

alimentos e esculturas durante seus momentos de reposição, ele foi iluminado ao ver o que ser um 

comerciante significava. 

 “Que mentiroso desgraçado...!” 

 Houve momentos em que ele foi muito surpreendido. 



 “Ele está fazendo esses lucros irracionais com tais ingredientes ruins!” 

 Outras vezes, ele ficou com raiva. Para Mapan, que se orgulhava de ser um comerciante 

justo, parecia como se ele não tivesse espaço para competir. 

 “Ele não é apenas um ladrão a luz do dia e uma fraude?” 

 Weed tinha um dom de uma eloquência brilhante que gentilmente se adequava aos gostos 

do comprador. Com apenas algumas palavras, uma escultura que estava sendo vendida por dez 

moedas de prata era vendida por quinze moedas de prata, fazendo Mapan ferver de raiva enquanto 

observava. Depois de dois dias, Weed finalmente colocou lentamente as esculturas que estavam à 

exposição em sua bolsa. 

 “Elas venderam muito melhor do que o esperado”. 

 As esculturas tinham sido esculpidas em seu tempo livre em Lavias. Mais da metade delas 

tinha sido vendida. Algo importante sobre esculturas é que as pessoas não voltam para comprar 

outra. Uma pessoa média compraria apenas uma como lembrança, a menos que ele encontrasse 

um colecionador. 

 Mesmo que o custo de produção das esculturas seja baixo, em torno de 10 moedas de prata, 

30 moedas de prata podem ser obtidas no máximo. Portanto, 10 esculturas precisam ser vendidas 

para mal ganhar 3 moedas de ouro. Isto tinha sido bastante útil nos primeiros dias, quando Weed 

era pobre, mas considerando o seu nível atual, o lucro a partir de suas esculturas de madeira 

significava alguns trocados. 

 Entre os usuários na Aldeia Baran, a maioria das pessoas que compraria uma escultura já 

tinha comprado. Se Weed ficasse por mais tempo, tudo o que ele seria capaz de vender seria a sua 

comida. Depois de elevar as suas habilidades de reparação e de culinária em 40%, Weed 

desmontou a sua tenda. Ele olhou para Mapan, que estava ao seu lado comprando pilhagens 

constantemente e disse: 

 “É hora de partir”.  

 “Hã? Para onde?” 

 “Nós viajaremos para a Cordilheira Bar Khu que eu já tinha comentado como você 

antecipadamente”. 

 Weed tinha que devolver o Graal de Helain para a Igreja de Freya no prazo de três meses, 

então ele já tinha planejado deixar a Aldeia Baran. Além disso, uma grande quantidade de 

conhecimento e experiência eram necessários para se tornar um magnífico escultor. Embora Weed 

tenha se tornado forte ao usar vários métodos, ele não se esqueceu do fato de que a sua classe 

era a de um escultor. Weed visitou o Armazém Geral e outras lojas e rapidamente se preparou para 

a viagem. 

 “Tome cuidado!” 

 Ghandilva, o chefe da aldeia, disse calorosamente para Weed no lado de fora do portão. 

 Os três soldados Denarions, Dale, Becker e Hosram, também se despediram junto com o 

chefe da aldeia. 

 “Eu voltarei e farei uma visita algum dia”, Weed prometeu. 

 “É claro. Nós não esqueceremos toda a ajuda que você nos deu!” 

 “Até logo”. 

 “Sim senhor! Após completarmos nosso dever aqui, nós voltaremos para casa. Então, da 

próxima vez que nos encontrarmos, provavelmente, estaremos de volta à Cidadela”. 

 

*** 

 



 Weed e Mapan compravam as especiarias locais das grandes cidades conforme eles 

viajavam para o sul do Reino de Rosenheim. Pérolas e jade, vinho branco, queijo, azeite de oliva, 

mithril e mais, eram todas as especiarias nas cidades sulistas. 

 O Reino de Rosenheim não tinha uma alta capacidade tecnológica ou comercial. 

Provavelmente devido a esta razão, as joias, alimentos e minérios não refinados estavam sendo 

ativamente negociados. Entre os reinos no Continente Central, havia algumas cidades e países que 

se especializaram na produção de armas e armaduras. 

 Naturalmente, as armas destes países eram mais duráveis e tinham excelentes atributos de 

ataque e defesa em comparação com as de outros países. Assim, os usuários que começavam no 

Continente Central tinham muita vantagem. Todavia, em termos de aventura e oportunidade, o 

Reino de Rosenheim não era uma má escolha. 

 “40 peças de Jade, por favor”. 

 A tarefa de comprar joias foi deixada para Mapan. Com a habilidade de contabilidade era 

possível comprar a mercadoria a um preço mais razoável. Entretanto, se você tentasse abaixar o 

preço demais, a transação poderia ser cancelada. 

 Quando isso acontecia, o proprietário da loja não faria quaisquer transações com você por 

um máximo de dez dias, por isso era necessário ser cauteloso. Mapan, que tinha acabado a 

negociação, virou-se e olhou para Weed. 

 “O preço da jade é de 760 moedas de ouro. Eu deveria comprar?” 

 “Uhm... você não pode diminuir mais o preço?” 

 “Este é o limite com minhas habilidades”. 

 As mãos de Weed tremeram enquanto entravam em seus bolsos. Em seguida, 800 moedas 

de ouro saíram. Mapan deu o dinheiro pelas joias para o vendedor e as entregou para Weed. 

 “Para onde nós vamos agora?” 

 “Para a Aldeia Falcão obter algumas pérolas”. 

 50 pérolas foram compradas por 690 moedas de ouro e, em seguida, 3 kg de mithril foram 

comprados após chegar à Aldeia de Mineração de Carvão. A carteira que só sabia como aceitar 

dinheiro foi aberta e, no final, mesmo a pequena mudança foi dispendida, deixando apenas 50 

moedas de ouro. 

 Rapidamente, a fortuna que ele tinha acumulado diminuiu e seu saco de dinheiro inocente 

perdeu a luta. No final da provação, 50 moedas de ouro foi tudo o que restou. A antiga fortuna de 

Weed tinha sido um total de 1.700 moedas de ouro. O dinheiro que Weed tinha meticulosamente 

conquistado e conservado foi gasto em um instante. 

 Na Aliança Britten, além das Montanhas Bar Khu, o preço das joias era pelo menos 25% 

maior do que o deste lado da cordilheira. Mesmo se a pessoa não fosse um comerciante, uma 

margem de lucro a partir do preço de mercado e fama poderiam ser obtidos, de modo que foram 

adquiridos tantos bens quantos podiam ser comprados. 

 “Mas, o que ele está fazendo?” 

 Toda vez que Weed mudava-se para uma cidade para comprar os produtos locais, os olhos 

de Mapan tinham um olhar intrigante. Mesmo quando Weed estava andando pela estrada, ele 

sempre estava fazendo alguma coisa. Em uma dessas vezes ele arrancou plantas pela raiz e, em 

seguida, as colocou diligentemente em sua bolsa. De vez em quando, ele sorria com prazer. 

 “Weed-nim, eu poderia perguntar o que você está fazendo?” 

 Mapan não pôde resistir a sua curiosidade e a resposta de Weed foi simples: 

 “Você quis dizer isso? Estou arrancando ervas”. 

 “Se isso é uma erva...” 

 “Eu aprendi Fitoterapia. O terreno aqui é acidentado, de modo que pode ser por isso que há 

um grande número de plantas medicinais”. 



 Mapan engoliu a sua respiração. 

 “Oh!”  

 Weed, que parecia ser um ídolo para Mapan, finalmente ganhou forma como o pior pau para 

toda obra de sempre! 

 ‘Eu julguei esta pessoa muito precipitadamente!’ 

 ‘E pensar que eu tinha me iludido a pensar que a pessoa que tinha caçado Death Knights 

(NT = Nota barafael: Cavaleiros da Morte) e os mortos-vivos era ele só porque ele tinha a pilhagem! 

Pode ser que ele teve sorte e encontrou a pilhagem em algum lugar’.  

 É claro, a chance de isso acontecer era realmente pequena, mas Mapan, cuja confiança em 

Weed tinha desaparecido totalmente, pensou nisso como uma possibilidade. 

 Contudo, Mapan ainda era um homem. Ele era um homem que acreditava na justiça e na 

prudência! Graças a Weed, ele tinha ganho muitos benefícios até agora. Através do comércio de 

pilhagem, ele havia obtido uma série de habilidades e dinheiro. Ele também comprou as joias para 

Weed a um preço razoável e isso também elevou enormemente as suas habilidades. Esta situação 

não era de todo ruim, por isso não havia necessidade de voltar atrás em sua decisão de parceria 

com Weed. 

 ‘Como um homem, você não pode voltar atrás em sua palavra!’ 

 Mapan pensou consigo mesmo. 

 Mapan sinceramente comprou estes produtos especiais para Weed. Ele, ao contrário de 

Weed, não tinha um monte de capital, de modo que as suas próprias compras se concentravam em 

alimentos, tais como azeite de oliva ou queijo. Esses itens não tinham altas margens de lucro, mas 

os preços mantiveram-se estáveis, portanto, a vantagem era que não havia riscos. 

 Mapan também tinha habilidades adicionais com a negociação alimentos, então ele comprou 

uma grande quantidade de produtos alimentares a um preço barato e comprou uma carroça para 

levá-los. Como o custo de um cavalo era mais de 100 moedas de ouro, ele comprou uma mula no 

final de sua vida e os preparativos para partir foram concluídos. 

 Weed descartou os vários sacos que ele tinha estado carregando o tempo todo. Em vez 

disso, ele conseguiu a ajuda de Mapan para comprar uma mochila a partir do armazém geral para 

colocar as suas ervas, na qual caberia 20 vezes o próprio volume, bem como teria o seu peso 

reduzido em um quarto. Até agora, Mapan via Weed como um verdadeiro vendedor ambulante. 

 

*** 

 

 Cadeia de Montanhas Bar Khu. 

 A Cordilheira estava localizada entre a parte sul do Reino de Rosenheim e a parte oriental 

da Aliança Britten. Ambos os países faziam fronteira com a cordilheira, mas ela era chamada de o 

paraíso dos monstros. 

 Transbordando com monstros! Terreno acidentado! 

 Ambas as nações tinham exércitos de rangers estacionados aqui para limpar a área de 

monstros periodicamente. Se não fosse por isso, o Reino de Rosenheim e a Aliança Britten teriam 

sofrido a partir da fadiga por causa de todos os monstros. (NT = Nota barafael: Rangers são 

guerreiros que possuem ligações com forças da natureza, a quem são devotados e buscam 

proteger. Acostumados com o ambiente selvagem, eles sabem de coisas relativas a esse meio, o 

que geralmente os torna excelentes rastreadores e caçadores, bem como peritos em sobrevivência, 

no D&D) 

 *Rooooaaaar!!* (NT = Nota barafael: rugido) 



 Enquanto subiam a cordilheira, os sons terríveis ressoaram. Era o rugido de um animal feroz. 

Era o som de animais furiosos. O quebrar de galhos e gritos ásperos eram audíveis. Como esperado 

de sua reputação, este realmente é o paraíso dos monstros. 

 Para um lugar que não é uma masmorra, mas sim um campo era raro ter este número de 

monstros. Finalmente, os monstros apareceram na frente da carroça em que Weed e Mapan 

estavam. Lycanthropes, eles eram lobisomens, monstros em torno do nível 100. 

 A variante Lycanthrope era conhecida por estar em torno do nível 150. É claro que, nestas 

montanhas, eles estavam na parte de baixo da cadeia alimentar. Devido a isso, eles foram 

empurrados para longe do coração da cordilheira e infestaram lugares como este por onde Weed e 

Mapan viajavam. 

 Infelizmente, os Lycanthropes muitas vezes viajavam em grupos e, atualmente, mais de 10 

deles tinham aparecido ao mesmo tempo. O rugido de um tempo atrás que parecia o uivo dos lobos 

era talvez o som do grito destes Lycanthropes. A razão para o uivo era que a presa tinha sido 

encontrada e que estava em seu terreno de caça. Mapan, que estava sentado no banco da carroça, 

ficou inquieto e nervoso. 

 “E-Eles finalmente apareceram e, mais importante, o que nós vamos fazer!? Weed-nim, você 

disse que lidará com isso!”  

 Mesmo assim, Weed continuou diligentemente usando a faca de esculpir no assento auxiliar 

do condutor. Faca de Esculpir de Zahab, este item exclusivo era algo que qualquer escultor só 

poderia desejar em seus sonhos. A faca se movia de acordo com o fluxo das fibras da madeira, 

criando uma escultura. 

 Os Lycanthropes se aproximaram lentamente. Quando eles apareceram, eles se 

assemelhavam a seres humanos, com exceção da cabeça, que era a de um lobo. Por todo seu 

corpo, pele cinzenta começou a crescer. Eles eram seres malignos que podiam se transformar em 

cães selvagens. 

 *Ting* 

 

Proficiência na habilidade de Artesanato aumentou. 

Subiu um nível: Artesanato (Nv. Intermediário: 4| 0%): 

A capacidade para usar ferramentas e as mãos foram melhoradas em 5%. 

Ela afeta muitas habilidades e atributos. 

 

 Quando o nível intermediário da habilidade de Artesanato subia por 1, as estatísticas 

aumentavam em 5%. No nível iniciante, um aumento de 3% era dado para cada aumento de nível. 

Quando você pensa sobre isso, o efeito estava maior agora. No entanto, tornou-se mais difícil de 

aumentar o nível da habilidade. 

 “Foi muita sorte”. 

 Nesse momento, Weed estava esculpindo com grandes detalhes a forma de uma árvore 

pela qual ele tinha passado, por isso ele foi capaz de aumentar a sua habilidade Sculpture Mastery 

(NT = Nota Carlos: Maestria Escultural) em 1,5%. Depois de tudo, havia uma abundância de ramos 

e folhagens. Era difícil esculpir uma árvore que tinha sobrevivido muitos anos e que tinha muitos 

anéis em seu tronco. Era dito que desenhar uma árvore que viveu mais de 1.000 anos era muito 

penoso e difícil. 

 Weed fez uma escultura de uma árvore muito natural, que parecia muito semelhante a uma 

árvore real. Ela não era boa o suficiente para se orgulhar, mas mesmo assim foi uma boa escultura. 

Havia momentos em que o domínio da habilidade Sculpture Mastery aumentou tão 



significativamente que foi quase surpreendente, mas, em seguida, havia momentos em que ele 

ficava preso em uma rotina e a habilidade mal aumentaria. 

 Considerando-se que a habilidade de Weed estava no nível intermediário 4, um aumento de 

1,5% foi um grande aumento. O nível de habilidade de Weed tinha aumentado justo na hora certa 

e elevou os seus atributos. 

 “Wee… Weed-nim!” 

 Assim que Mapan estava prestes a chorar, Weed colocou de lado a faca de esculpir e, em 

seguida, desembainhou a espada. A Clay Sword (NT = Nota barafael: Espada de Argila) com o 

atributo gelo! 

 “De fato, eu estive sentado por muito tempo e estava me sentindo preguiçoso, talvez seja a 

hora de esticar meus músculos? É uma pena que eu não pude ver o processo de transformação, 

mas tudo bem, visto que esses caras não são os únicos Lycanthropes que vivem na Cordilheira Bar 

Khu”. 

 Weed murmurou enquanto observava o Lycanthropes. Para fazer esculturas em forma de 

Lycanthrope é melhor ver o processo de transformação. Já que eles mudam de aparência enquanto 

se transformam, era possível fazer várias esculturas mostrando o processo em etapas e aumentar 

o nível da sua maestria em esculpir em uma boa quantidade. 

 Enquanto Weed estava descendo da carroça e segurando a sua Clay Sword, Mapan soltou 

um grito de trás dele: 

 “Certamente você não está planejando lutar com essa espada, está?!” 

 Mapan ficou chocado quando ele viu a Clay Sword. A espada tinha marcas e dentes em toda 

parte! Devido à intensa caça em Lavias, a durabilidade da Clay Sword caiu para quase nada. 

 Mesmo que Weed tenha obtido uma grande quantidade de equipamentos dos monstros 

mortos-vivos, a espada que ele usava ainda era a Clay Sword. Os Dullahans apenas derrubavam 

armas pesadas tais como clavas de ferro e machados e Ghouls só derrubavam unhas. 

 As armas dos Death Knights não poderiam ser usadas a menos que você fosse da classe 

Cavaleiro ou tivesse um nível de pelo menos 200, de modo que Weed não teve muita escolha em 

termos de armas. Já que ele caçava sozinho e em lugares isolados, ele teve que, pelo menos, 

suportar isso várias vezes. Toda vez que a espada quebrava, ele a substituía, o número de vezes 

que isso aconteceu estava na casa das dezenas. 

 Enquanto isso, o número de Lycanthropes aumentou pouco a pouco e agora o grupo excedia 

os 20. Weed viu que o rosto de Mapan tinha se tornado mortalmente pálido, então empunhou a 

espada. 

 

*** 

 

 Como esperado dos descendentes dos lobos, os Lycanthropes atacaram corajosamente. 

Eles chutaram forte o chão, avançando e rugindo descontroladamente. 

 *Growl!* (NT = Nota barafael: rosnado) 

 Os Lycanthropes soltaram um rugido bestial! O som dominou o campo de batalha e a velha 

mula ficou apavorada e saltou com o medo, enquanto Mapan se preparava para a morte. Os 

Licanthropes eram monstros com rápida velocidade de movimento, então não havia maneira de 

escapar. 

 E nesse momento… 

 *Roooaaaaar!* 

 Explodindo para fora da boca de Weed irrompeu um grito de guerra intensivo. Ele levantou 

uma nuvem de poeira e as folhas secas empilhadas no chão racharam e desmoronaram. Mesmo 

os ramos numa árvore próxima pareciam tremer, como se estivessem prestes a quebrar. 



 O rugido varreu esmagadoramente aqueles que o ouviram. 

 *Ting* 

 

Você usou a habilidade Lion Roar (NT = Nota Carlos: Rugido do Leão): 

A proficiência da habilidade Lion Roar aumentou em 1%! 

A habilidade Lion Roar está atualmente no Nível 1(1%). 

À medida que o nível da habilidade sobe, o poder aumenta. 

 

 Os Lycanthropes hesitaram, virando a cabeça para longe por sentirem-se confusos após o 

rugido. Weed não perdeu a oportunidade e correu até eles, derrotando-os com seus punhos.  

 “Rapid Shadow Fist! (NT = Nota Carlos: Punho Rápido das Sombras) 

 *PowPowPowPow!* 

 *Yipe!* 

 Weed atacou os Lycanthropes com seus punhos! Para Weed, que tinha principalmente 

caçado Death Knights em Lavias, os Lycanthropes, que mal tinham nível 100, não eram um 

problema. 

 Mesmo se eles tivessem números, para que se tornassem um problema, eles primeiro 

tinham que ser capazes de causar algum dano em Weed. Os Lycanthropes correram ferozmente 

em direção a Weed. 

 “Seven Celestial Steps (NT = Nota Carlos: Sete Passos Celestiais)!” 

 Chutando o chão, eles voaram até ele, arranhando e mordendo com suas unhas e dentes. 

Weed evitou todos eles ao usar seu trabalho de pés. Lutando contra eles, Weed tinha mais uma 

vez redescoberto a destreza de seu trabalho de pés. Até agora, Weed só tinha usado eles para 

evitar ataques, mas a habilidade de trabalho de pés em Royal Road também tinha capacidades 

únicas. 

 Correr para frente e, em seguida, tomar uma curva acentuada em uma direção de 90 graus 

durante a execução seria impossível na realidade. Isso se devia à lei da inércia. Todavia, com a 

habilidade de trabalho de pés, você poderia alcançar o impossível. Durante uma corrida, você 

poderia alternar para a direção oposta e a taxa instantânea de aceleração para atingir essa 

velocidade era quase invisível a olho nu. 

 Como o nome implica, a habilidade consistia em 7 passos, torcendo instantaneamente em 

qualquer direção durante a execução, ou aparecendo abruptamente como se saísse do ar. Ela era 

uma habilidade que demonstrava notável valor e era como esperado de uma habilidade inicial de 

artes marciais de primeira linha. 

 “Seven Celestial Steps!” 

 Embora os Lycanthropes viessem de todas as direções, Weed girou seu corpo algumas 

vezes para romper o cerco dos inimigos. Como ele mudou de direção instantaneamente, como a 

ligação entre as linhas da Ursa Maior, Weed criou imagens residuais vagas. 

 Ilusões! 

 Enquanto os Lycanthropes atacavam as ilusões, Weed escapava do cerco e começava o 

seu ataque. Cada vez que o punho de Weed aterrissava, um Lycanthrope se tornava cinza e, um 

por um, eles desapareceram. 

 A Cordilheira Bar Khu estava repleta de monstros. Era um lugar que era o antônimo da 

palavra pacífica. Entretanto, no momento, algo extraordinário estava acontecendo. 

 *Roooooaaaaar!* 

 *Uwaaaaaaaaa!* 



 O som enorme de um rugido podia ser ouvido a partir de cada extremidade da cordilheira. 

Weed tinha acabado de usar o Lion Roar novamente. Isso se deu com o propósito de melhorar a 

sua proficiência com a sua habilidade e Weed a utilizou sem consideração sempre que um monstro 

aparecia. Dia, noite, não importava, os gritos ecoaram em por toda a cordilheira, fazendo muito 

barulho. 

 A Cordilheira Bar Khu estava repleta com monstros, o suficiente para alguém se tornar farto 

disso. No entanto, a cordilheira guardava experiência, dinheiro e itens! Para Weed, que gostava de 

lutar sem limites, este lugar cheio de monstros era como um segundo lar. 

 “Tem que haver uma masmorra não descoberta em algum lugar!” 

 Parte sudoeste inexplorada das montanhas. Já que não havia quaisquer cidades ou vilas 

adequadas ao redor, esta era uma possibilidade. Weed não procurou intencionalmente por 

monstros. Mais do que isso, ele se concentrou em melhorar a sua proficiência na habilidade de 

esculpir.  

 Ela era a habilidade Sculpting Blade (NT = Nota Carlos: Lâmina de Esculpir) que Zahab tinha 

deixado, esta habilidade reforçava bastante os danos de Weed. A habilidade era uma técnica de 

ataque que ignorava a defesa e a resistência do inimigo e, por isso, definitivamente seria uma 

habilidade mais eficaz no futuro. 

 A habilidade que o Imperador Geihar deixou para trás era para dar vida às esculturas, 

‘Sculpture Life Bestowal’ (NT = Nota Carlos: Outorgar Vida à Escultura)! As esculturas esculpidas 

com paixão lutariam por seu criador e mestre. 

 As esculturas que eram feitas com o atributo arte mais elevado seriam mais fortes e elas 

também cresceriam em nível depois de vir à vida. Esta foi a habilidade que permitiu ao Imperador 

Geihar conquistar o continente. Se a vida pudesse ser dada às esculturas, em qualquer situação, 

Weed teria subordinados que iriam segui-lo incondicionalmente. 

 “Checar Habilidade: Sculpture Life Bestowal”.  

 

Sculpture Life Bestowal: 

A habilidade que o Imperador Geihar deixou para o seu sucessor, a habilidade de um escultor que é 
desconhecida para os outros. 

Restrições: 
Só pode ser usada com nível avançado na habilidade 

Sculpture Mastery.  

Requisitos: 

5.000 pontos de Mana. 

Consumo permanente de 10 pontos do atributo Arte. 

Diminuição permanente de 2 níveis. 

Cuidado: 
Esculturas têm um forte senso de individualidade e orgulho. 

Quando elas veem outra escultura idêntica a eles, eles 
lutarão com a outra escultura com hostilidade. 

 

 A fim de utilizar esta habilidade, você precisava primeiro a chegar ao nível avançado no 

domínio da habilidade Sculpture Mastery, o que ainda estava muito distante para Weed. Além disso, 

a consequência de dar vida à uma escultura era perder pontos no atributo de arte e níveis, o que 

era algo que você não poderia repetir infinitamente. 

 “Embora seja uma habilidade ridícula, ela certamente ainda é uma técnica útil!” 

 A habilidade Sculpting Blade e a Sculpture Life Bestowal, duas técnicas deixadas pelos 

Mestres Escultores, eram poderosas. Weed não poderia imaginar o quão poderosas as três 



habilidades restantes seriam. Além disso, ele pensou no que estava no final da trajetória da 

habilidade de esculpir após a obtenção de todas as 5 habilidades. 

 Weed tinha tido a oportunidade de se tornar um Mestre de Armas em artes marciais 

anteriormente. Contudo, ele tinha ignorado a chance e permaneceu como um Legendary Moonlight 

Sculptor (NT = Nota Carlos: Lendário Escultor do Luar), o que o tinha deixado com preocupações. 

 Além de ser capaz de subir de nível na habilidade de artesanato mais rápido e ter a 

habilidade Sculpting Blade, não havia realmente muitos benefícios. Mesmo assim, tudo o que ele 

podia fazer era alcançar os cavaleiros e espadachins. Escultores tinham o caminho de um escultor, 

havia uma chance. A pessoas tinha que fazer o máximo de uso dessa oportunidade. 

 'Sculptural Destruction (NT = Nota Carlos: Destruição Escultural), Sculpture Life Bestowal e 

até mesmo a Sculpting Blade! Enquanto estiver usando todas elas com o melhor de minhas 

habilidades, eu preciso encontrar as habilidades restantes e, finalmente, eu preciso da base de todo 

o processo de esculpir’  

 O aumento das habilidades de esculpir afetaria tudo. Quando nenhum monstro aparecia, 

Weed sentava-se na carroça e esculpia. Ele fazia esculturas das cenas de luta com monstros, ou 

das paisagens surreais e suas árvores! 

 *Ting* 

 

Subiu um Nível: Sculpture Mastery (Nv. Intermediário 3 | 0%): 

Esculturas tornam-se mais delicadas e detalhadas. 

 

 Eventualmente, o nível da habilidade Sculpture Mastery subiu para o nível intermediário 3. 

Depois disso, Weed tirou as esmeraldas, pérolas e jade que ele tinha comprado a partir do Reino 

de Rosenheim, quando ele estava viajando ao redor. 

 “O que você está fazendo?” 

 No meio da cordilheira, Weed abruptamente puxou uma joia e o rosto de Mapan mostrou a 

sua confusão. Não havia nenhuma razão para se vangloriar sobre a sua riqueza e não é como se 

ele estivesse indo dar as joias aos monstros também. 

 ‘Ele está dando uma boa olhada nas pedras preciosas?’ 

 No entanto, Mapan ficou completamente chocado com a próxima ação de Weed. Ele tinha 

começado a esculpir a joia com a faca esculpir. 

 “Aaugh!” 

 Mapan involuntariamente teve vontade de gritar. Já que ele tinha pessoalmente comprado 

as joias, ele sabia muito bem do valor delas. Ele sabia mais do que muito bem, aquelas eram 

algumas joias absurdamente valiosas! Embora as pedras preciosas não fossem processadas, o 

preço era alto o suficiente para fazer qualquer um desmaiar. Contudo, sem hesitação Weed 

continuou a esculpir a superfície das joias com sua faca de esculpir. 

 “O que... o que você está...?” 

 Pouco antes, ele tentou parar as ações de Weed, mas os olhos de Mapan se arregalaram 

de surpresa porque a pedra foi gradualmente tomando forma, pouco a pouco. O grau da gravação 

ainda não era visível a menos que você olhasse com muito cuidado. À medida que a pedra era 

esculpida, o brilho que emanava da joia ficou mais forte. 

 Mapan olhou inexpressivamente enquanto as mãos de Weed continuavam a se mover. 

 “É lindo!” 

 *sagak sagak* 



 Os olhos de Mapan estavam cheios de admiração enquanto a faca de esculpir de Zahab 

esculpia a joia e lhe dava forma. Cada lado apagado da joia mudava de forma constantemente e a 

gema irradiava com mais intensidade. 

 “Como pode uma joia ser tão bela?” 

 O nível intermediário em esculpir de Weed tinha aumentado, tornando possível para ele 

trabalhar com pedras preciosas. Para trabalhar com pedras preciosas, era necessário competências 

e habilidades básicas em artesanato. Para Weed, que tinha o nível intermediário, ele não era 

deficiente quando se tratava do artesanato. Ele também tinha a lâmina de esculpir de Zahab, a qual 

era um item exclusivo e digno de ser chamado de o tesouro de um escultor! 

 No entanto, as habilidades básicas e o artesanato não eram os únicos requisitos, a coisa 

que realmente tornava as pedras preciosas bonitas era o atributo de arte. O atributo de arte de 

Weed estava atualmente perto dos 300 pontos. A ocupação do Legendary Moonlight Sculptor lhe 

deu 100 pontos em seu atributo de arte e o resto veio das obras-primas e outras esculturas que ele 

tinha feito. Em razão de seu atributo de arte ser surpreendentemente alto, todos os tipos de efeitos 

foram dados para as pedras preciosas. 

 “Para isso ser tão deslumbrante...!” 

 O corpo de Mapan tremeu todo. Isso porque ele imaginou o que aconteceria depois. Comprar 

e vender as pedras preciosas cruas do Reino de Rosenheim para a Aliança Britten renderia um 

grande lucro. 

 No entanto, o que aconteceria se Weed lapidasse aquelas joias e as vendesse? Além disso, 

se as joias fossem trabalhadas com o coração e a alma do maior escultor, qual seria o preço...? 

 ‘Eu não posso sequer imaginar!’ 

 Mapan caiu em uma profunda reflexão. Ele dirigiu a carroça com mais cuidado, de modo a 

não interferir com o trabalho de lapidação. Devido à habilidade ridiculamente alta de artesanato e a 

habilidade Sculpting Blade, belas obras de arte foram produzidas, embora parecesse que ele estava 

trabalhando de forma descuidada. 

 A culinária de Weed não apenas parecia boa, mas também gostosa. No geral, foi devido ao 

artesanato de Weed que a maestria nas habilidades de culinária e de esculpir estavam no nível 

intermediário. Aquela habilidade foi exibida nas joias esculpidas por Weed. 
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