
Volume 3 

CAPÍTULO 5 - Devolvendo a Relíquia Sagrada 

 

 Weed colocou os itens do Death Knight1 à venda por um preço de 10 a 15 mil won2. 

 “Eu não acho que o preço subirá muito, não é nenhum equipamento incrível...” 

 Armas de nível 200. 

 Royal Road tinha muitas armaduras e armas, as quais tinham seus próprios nomes. Alguns 

monstros tinham até mesmo uma grande quantidade de moedas de prata e pilhagem, então isso 

significava vários tipos de equipamentos. 

 Isso era válido em outros jogos também. 

 Monstros de nível elevado derrubariam armas que poderiam ser vendidas por dinheiro. 

 Lee Hyun suspirou, visto que ele não conseguia encontrar tais itens facilmente. Itens únicos, 

raros e mágicos poderiam ser vendidos online por um preço decente. 

 A pilhagem obtida através das missões às vezes era vendida por preços inesperadamente 

altos, variando de 30.000 a 50.000 won3. 

 Os preços eram altos devido à demanda dos usuários por eles. 

 Em Royal Road, a aparência dos monstros era muito realista e detalhista. Por exemplo, os 

corpos podres dos monstros fediam ferozmente. 

 Não eram muitas as pessoas que podiam caçar com esse cheiro. 

 Monstros mortos-vivos! 

 Eles estavam entre os locais de caça mais evitados. 

 Em razão de que as pessoas não estavam dispostas a caçar os mortos-vivos, o preço dos 

itens de missões relacionadas a eles aumentou devido à escassez. Graças a isso, não era incomum 

que itens desse tipo fossem vendidos a preços ridiculamente altos. 

 “No total, isso deve atingir pelo menos 2,96 milhões de won4”. 

 Então Lee Hyun olhou para o e-mail que ele tinha ignorado anteriormente. 

 O convite dos Dark Gamers5!  

 Ele leu o e-mail que dizia que os convites só eram enviados para aqueles que foram 

escolhidos e. aparentemente. Lee Hyun foi escolhido para participar de suas reuniões. 

 Esse era o conteúdo do convite. 

 Um esqueleto segurando dinheiro em uma mão era a imagem de fundo do site. 

 “Isso...” 

 A União dos Dark Gamers. 

 Havia rumores sobre essa famosa organização, mas a verdade não estava clara. 

 “Provavelmente não são eles e isso não tem nada a ver comigo”. 

 Lee Hyun clicou no site de negociações para confirmar o lance. Depois de enviar uma 

mensagem privada para o comprador, eles decidiram um local de negociação, bem como fazer a 

troca no dia seguinte. 

 A Cidade Livre Somren tinha características que eram bem adequadas para um senhor 

feudal, onde havia poucos impostos e tarifas. 

                                                           
1 NT = Nota Carlos: Cavaleiro da Morte. 
2 NT = Nota barafael: U$ 8,00 e U$ 12,00, respectivamente - cotação de dezembro de 2.016. 
3 NT = Nota barafael: U$ 24,00 e U$ 40,00, respectivamente - cotação de dezembro de 2.016. 
4 NT = Nota barafael: U$ 2.368,00 - cotação de dezembro de 2.016. 
5 NT = Nota barafael: Jogadores Sombrios. 



 Graças a isso, muitos comerciantes e aventureiros ficavam aqui. Além disso, a maioria dos 

usuários em geral sempre estava procurando por armas melhores. 

 Em outros lugares, o preço de compra nas lojas incluía impostos, mas na Cidade da 

Liberdade o preço do imposto era muito barato. 

 A cidade era um paraíso para os comerciantes. 

 Weed e Mapan chegaram à cidade no último dia restante do prazo limite para a missão. 

 “Então eu estarei negociando lá”. 

 Mapan saiu para ir vender a pilhagem. 

 Havia uma incrível quantidade de monstros na Cordilheira Bar Khu e, ao longo de um mês, 

o vagão ficou cheio de pilhagem. 

 A inspiração de um comerciante era a emoção alcançada através da negociação. Era um 

prazer vender a granel e comprar coisas caras a preços mais baratos. 

 Mapan percebeu o prazer de negociar. 

 Esse foi o benefício de acompanhar Weed. 

 O luxo de negociar sem impostos! 

 ‘Vir para a Cidade Livre de Somren não foi tão ruim’. 

 Weed conferiu novamente dentro de sua mochila o Graal de Helain. 

 O objetivo de vir aqui estava prestes a ser concluído… a missão para devolver a Relíquia 

Sagrada para a Ordem de Freya. 

 Ao invés de ir imediatamente à igreja, Weed foi até a fonte central e olhou em volta. A Cidade 

da Liberdade estava lotada com uma enorme quantidade de comerciantes. 

 Eles tinham aberto barracas para vender coisas e estavam se esforçando para encontrar 

clientes. 

 “Eu posso reparar todos os itens danificados para a durabilidade máxima”. 

 “Vendo comida que recupera a saciedade”. 

 “Roupas de Seda a venda com +15 pontos de resistência à magia elétrica feitas diretamente 

sob encomenda”. 

 “Confira as várias armas e armaduras que eu fiz”. 

 “Obtenha joias com vários atributos por apenas uma moeda de ouro”. 

 Personagens artesãos ocupavam um lugar próximo à fonte para vender coisas. 

 “Quanto?” 

 “Eu vim para pegar as roupas que eu encomendei ontem”. 

 “100 pedaços de pão por favor”. 

 As classes artesãs agiam como sempre. Todo dia eles vendiam perto da fonte. As classes 

principais como mineiros, ferreiros e alfaiates vendiam seus produtos ao redor da fonte. 

 Todos os tipos de classes relacionadas ao artesanato estavam silenciosamente escondidos 

em um canto. 

 “Isso é divertido, as pessoas se reunindo desta forma…” 

 Ferreiros e Encantadores se envolviam em uma competição feroz uns com os outros. 

 Essa visão não podia ser chamada de desconhecida para Weed. Ele sempre teve menos 

concorrência ao vender esculturas. 

 Abaixo do lado oriental da praça havia um grande edifício de madeira vermelha. 

 Weed dirigiu-se para o local que ele tinha combinado para realizar a troca. Havia mais de 10 

pessoas esperando. 

 “Eu estou aqui para vender”. 

 Weed disse para ver a reação deles. 



 As pessoas compravam equipamentos a partir de sites de negociação de itens, bastava dizer 

o nome e o número da transação e você receberia o item. 

 “Eu esperei tanto tempo por isso. Esta missão estava tão difícil de fazer. Eu não podia lutar 

contra aqueles mortos-vivos”. 

 “Obrigado. É bom ver que alguém está vendendo um monte de itens”. 

 Com essas palavras os compradores saíram. 

 Além da arma do Death Knight, o resto dos itens foi vendido para missões que envolviam 

reunir pilhagem. 

 Ao amanhecer, a mochila de Weed estava muito mais leve. 

 “Este é o primeiro lucro a partir de Royal Road”. 

 Weed estava confortável com o resultado e se dirigiu para a Igreja. 

 A Igreja da Deusa Freya tinha sido construída com mármore branco, um símbolo de beleza 

e prosperidade. Ela foi construída no coração da cidade e, desta forma, foi fácil de encontrar. 

 A Cidade Livre de Somren estava construída próxima ao Rio Somren. 

 Havia uma ponte arqueada branca construída perto do edifício da Igreja de Freya. Muitos 

usuários queriam obter água benta, um tipo de bênção, então a área ao redor do templo sempre 

estava lotada. 

 À distância, clérigos e paladinos entravam e saiam do templo. 

 Sempre que aumentavam seus níveis, aprendiam novas técnicas ou retornavam à igreja, 

eles receberiam uma contribuição. 

 Weed entrou e passou por uma pequena estátua da Deusa que continha letras douradas 

com os seguintes dizeres: 

 

Caixa de coleta, pague ao menos 10 moedas de prata ou mais… 

 

 Weed queria virar e sair sem pagar. 

 “Que a graça da Deusa Freya esteja com você”. 

 Aqueles que doaram receberam uma bênção dos sacerdotes. 

 A bênção do Espírito Santo da Igreja aumentaria a defesa por um período de tempo, bem 

como aumentaria a regeneração de vida em 5 pontos. 

 Essa era a principal fonte de renda da Igreja. 

 “Saia logo do meu caminho”. 

 “Eu acho que ele era a última pessoa na fila”. 

 Weed parou temporariamente, já que os usuários que estavam esperando na fila começaram 

a reclamar. 

 Esperar por sua vez para receber a bênção era uma regra que os sacerdotes faziam as 

pessoas aderir. 

 Weed estava aqui para devolver o Graal de Helain ao sacerdote e não queria dar uma 

desculpa para as queixas que estavam entrando em erupção a partir da multidão. 

 “Eu estou aqui para devolver algo”. 

 “Sim?” 

 O sacerdote piscou quando ele viu o Graal de Helain e, em seguida, com um olhar de 

surpresa vindo de seu rosto, ele gritou em voz alta: 

 “Oh, graças à Santa Deusa que você está aqui. Isto é um milagre! Venha direto para cá, o 

Sumo-Sacerdote lhe encontrará aqui dentro”. 



 Os sacerdotes do templo, que estavam ao redor, levaram Weed para dentro. Todos os 

usuários reunidos para receber as bênçãos foram deixados sozinhos por causa da escassez de 

sacerdotes. 

 “Que diabos...” 

 “O que diabos está acontecendo?” 

 

*** 

 

 O Santuário Interior. 

 Sala do Sumo Sacerdote. 

 Este era um lugar cheio de murais simbólicos e estátuas da Deusa, uma atmosfera solene 

e nobre. 

 Aqui, Weed foi capaz de devolver o Graal de Helain. Ajoelhando-se sobre um joelho igual 

aos cavaleiros da Idade Média ele disse: 

 “Eu, conforme o interesse do cliente, trouxe o Graal de Helain”. 

 “Oh, é isso! Que magnífico!” 

 O Sumo Sacerdote, com seu rosto cheio de rugas, ficou absorto enquanto segurava o Graal 

de Helain. 

 *Ting* 

 

Entregar o Graal de Helain: 

Missão concluída. 

O Graal de Helain, que havia sido perdido, foi devolvido à Igreja de Freya. Os esforços passados de 
Balkan para liderar as Legiões Imortais à guerra devastaram todo o continente. 

Mesmo com a beleza e a prosperidade da Igreja de Freya, eles não poderiam ter coberto os danos 
pós-guerra. Mas agora, através da água benta do Graal de Helain, a reconstrução pode recomeçar. 

 

Por cumprir a missão relacionada, o valor público dos grupos religiosos na luta contra o 

mau aumentou. 

Fama aumento em 400 pontos (+400 FAMA). 

A sua amizade com a Igreja de Freya atingiu 15 pontos. 

O Valor Público da Igreja de Freya aumentou em 120 pontos.  

O valor público religioso da Igreja pode ser visto na janela abaixo. 

 

Valor público Atual da Igreja de Freya: 1.490 pontos 

 

Você subiu de nível! 

Você subiu de nível! 

Você subiu de nível! 

Você subiu de nível! 

Você subiu de nível! 



 

 ‘Isto é incrível’, Weed pensou, enquanto estava ajoelhado. 

 As recompensas por completar uma missão a partir de uma das três igrejas principais 

sempre eram boas, mas normalmente não tão boas! 

 Todavia, esse não foi o final. O Sumo Sacerdote sentou-se em sua cadeira, olhou para Weed 

e disse a um Paladino: 

 “Como recompensa a este grande guerreiro, traga o equipamento de paladino e a Espada 

de Agatha”. 

 “Sim, Sumo Sacerdote”. 

 Depois de um tempo, eles saíram com uma armadura de paladino e uma espada em um 

pano vermelho. 

 “Pegue”. 

 O equipamento de paladino estava repousando sobre o pano vermelho e em frente a Weed. 

 O Sumo Sacerdote escolheu manualmente os itens que estavam no pano. Eram itens 

obtidos como recompensa por uma missão.  

 Weed caiu em lágrimas. 

 Foi um momento feliz para ele, mas em um momento como esse você deve manter a 

compostura. 

 ‘Eu nunca tive sorte assim em Royal Road! Eu não posso me alegrar ainda…’ 

 Weed decidiu não se abater e começou a verificar os itens. 

 Não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje. 

 Ele imediatamente começou a identificar algo. Primeiro foi a espada junto com uma antiga 

bainha com inscrições. 

 “Identificar”. 

 

Espada Sagrada de Agatha: 

Uma espada da Igreja de Freya feita pelo anão ferreiro Roban, a qual possui uma força superior. 
Muitos tipos de metal, tais como aço e mithril foram forjados juntos. No entanto, o dano é fraco em 

razão dos materiais usados para preservar a dignidade da Igreja. 

Este é um presente do Sumo Sacerdote. 

Durabilidade: 130/130 

Dano: 55~60 

Restrição: Nível 130. 

Opções Quando Equipado: 

+30 pontos de Força. 

+20 pontos de Agilidade. 

+100 pontos de Fé. 

+200% de dano extra contra mortos-vivos. 

+200% de velocidade de recuperação de lesões. 

A Bênção Sagrada pode ser usada para abençoar a você 
próprio em uma quantidade de cinco vezes ao dia. 

2 horas de espera entre cada bênção. 

 

 Para evitar assustar o Sumo Sacerdote e os Paladinos, Weed admirou os itens em silêncio. 

 ‘Isso é muito melhor do que aquela espada do Death Knight’. 



 Geralmente era melhor ter itens com atributos mais altos, mas as vezes era útil ter itens com 

baixos requisitos.  

 A Clay Sword6 era um exemplo. Era difícil vender por um monte de dinheiro, mas como havia 

pouco pré-requisitos, ela era a arma perfeita para personagens de baixo nível e poderia ser vendida 

por um preço mais alto. Uma Clay Sword era a arma absoluta contra coelhos e guaxinins. 

 “Identificar”. 

 

Luvas Esculpidas Com um Padrão Rosa7: 

As luvas oficiais dos paladinos de Freya. 

Cobrir o seu pulso pode parecer muito desconfortável, mas elas, de fato, foram feitas para mover as 
coisas. 

Durabilidade: 90/90 

Defesa: 20 

Restrição: Nível 200. 

Opções Quando Equipado: 

+50 pontos de Fé. 

+20 pontos de Força. 

+5 pontos de Agilidade. 

Dano sofrido por Magia Negra reduzido em 50%. 

 

 Identificar: 

 

Anel do Sumo Sacerdote: 

Um pequeno diamante foi incorporado no centro do anel. Um design comum, mas que não está 
disponível no mercado. 

Durabilidade: 100/100 

Restrições: 
Não equipável por bruxos, assassinos ou classes trapaceiras. 

Não equipável quando se está sob a condição de assassino8. 

Opções Quando Equipado: 

A bênção do Sumo Sacerdote pode ser usada uma vez ao dia. 

+150 pontos de Fama. 

+200 pontos de Fé. 

 

 Weed tinha dificuldade de respirar. 

 “Tal sorte inesperada com esses itens…” 

 Até agora ele usou frugalmente aquelas luvas sangrentas e velhas, a fim de conservar a 

durabilidade, mas agora ele já não parecia precisar delas. 

 No nível 200, todos os seus equipamentos já estariam definidos, exceto o capacete. 

 ‘Uma recompensa muito saudável na verdade’. 

 Weed levantou-se da sua posição ajoelhado e, em seguida, no próprio local, colocou uma 

mão em seu peito e fez um leve arco com a cintura. 

                                                           
6 NT = Nota barafael: Espada de Argila. 
7 NT = Nota barafael: O nome do item difere um pouco na tradução americana -Rose Engraved Gloves- da 

raw coreana: 장미 무늬가 새겨진 장갑 = Gloves with rose pattern, motivo pelo qual optei por esse último nome. 
8 NT = Nota barafael: Quando está no modo PK – Player Killer, com o nomezinho vermelho. 



 “Agora que eu cumpri meu dever, eu me despeço”. 

 Era hora de ir para o site de negociação de itens para verificar os preços. Primeiro ele 

procuraria por uma espada melhor como substituta e, em seguida, venderia a Espada de Agatha. 

 No entanto, o Sumo Sacerdote olhou para cima e lágrimas claras correram para baixo de 

suas bochechas. 

 “Bravo guerreiro, você mostrou a sua coragem ao derrotar o servo do mal de Balkan e ao 

recuperar o Graal de Helain”. 

 “…?” 

 De repente, o Sumo Sacerdote ficou resplandecente. 

 ‘Balkan roubou as relíquias sagradas da Igreja e fez seus servos as esconderem’. 

 Weed decidiu ficar depois de olhar para o Sumo Sacerdote e para os paladinos. 

 Weed não sabia do ligeiro aumento de familiaridade que ele tinha adquirido com a Igreja e 

respondeu apressadamente enquanto se ajoelhava novamente. 

 “Sim”. 

 “Você sabia? Nossa Igreja perdeu mais uma relíquia sagrada”. 

 “É mesmo?”  

 Weed ficou intrigado por um momento. 

 Quando ele conseguiu o Graal de Helain, ele coletou informações a partir do site de Royal 

Road. A Igreja de Freya tinha três artefatos, o Graal de Helain, que era um cálice sagrado de água 

benta; a Coroa da Prosperidade de Fargo; e a Espada Rending9. 

 “Mas…” 

 Weed notou o chapéu branco e com detalhes pintados em rosa que o Sumo Sacerdote 

estava usando. Aquilo não era a Coroa Sagrada de Fargo. 

 “Como eles se atreveram a, em um momento de caos, fazer os mortos-vivos roubarem a 

coroa. Seres que estão vivos, apesar de sua morte são contrários à vontade da Deusa”.  

 O Sumo Sacerdote disse com fúria. 

 Então Weed instintivamente respondeu: 

 “Você está absolutamente correto...” 

 “Aqueles mortos-vivos ousam pôr em perigo a nossa terra pacífica!” 

 “Eu quero restaurar a paz e o progresso do nosso continente”. 

 Era sempre bom conhecer segredos. 

 Esses eram os efeitos da obrigação. Graças a ela, as relações entre os seres humanos não 

desaparecem permanentemente. 

 “Os monstros do Continente de Versalhes merecem desaparecer sob os olhos da Deusa. 

Os mortos-vivos devem ser derrotados para a era da prosperidade dominar o continente”. 

 “Sim, eu também concordo”. 

 Weed então contou ao Sumo Sacerdote a história do que aconteceu na Aldeia Baran, da 

época em que os Lizardmen invadiram a aldeia. 

 Depois disso, ele foi convidado a esculpir a estátua da Deusa Freya na forma que ele 

considerava a mais bela. 

 Através da escultura, a possibilidade de uma outra invasão através dos Lizardmen foi 

diminuída, levando ao florescimento da aldeia. 

 “Oh, eu ouvi a história sobre aquele escultor! Então foi você!” 

 O Sumo Sacerdote ficou impressionado com a Estátua da Deusa Freya. 

                                                           
9 NT = Nota barafael: Espada Despedaçando; deve ser uma espada quebrada, sei lá, não ficou boa essa 
tradução literal. 



 “Felizmente, nós fomos capazes de determinar a identidade de quem roubou a Coroa de 

Fargo. Nós despachamos cavaleiros mais de três vezes, mas sem sucesso. Eu acredito que seria 

melhor se você fosse liderar o ataque ao invés disso”. 

 *Ting* 

 

Localize e Devolva a Coroa de Fargo: 

A Igreja de Freya não poupa nada para recuperar as suas relíquias sagradas. Como resultado, eles 
receberam informações de que o clã de Vampiros True Blood10 levou a coroa para a cidade de 

Morata. 

O Sumo Sacerdote despachou três grupos de paladinos para recuperar a coroa, mas todos eles não 
conseguiram retornar. Eles foram transformados em pedra por uma maldição. Salve os paladinos e 

recupere a coroa. 

Nível de Dificuldade: B 

Recompensa: Desconhecida. 

Atenção: 

O valor público da Igreja de Freya se tornará zero em caso de 
falha. 

Fama diminuirá em 1000 pontos em caso de falha. 

Itens provenientes de recompensas serão levados de volta, 
em caso de falha. 

 

 As recompensas eram colossais em missões em cadeia e elas aumentavam com cada 

missão consecutiva. Weed alegremente leu o conteúdo da missão, mas, em seguida, a sua 

expressão mudou. 

 Balkan Demoph tinha demonstrado a força de seus escravos. O seu exército tinha travado 

uma guerra contra poderosos reinos e igrejas. Isso era especialmente verdade quando se falava 

dos poderosos vampiros do clã True Blood. 

 O clã True Blood contava com mais de mil membros e o nível mais baixo de um vampiro era 

270. O chefe do Clã True Blood, Tori, era um conhecido monstro chefe com 400 de nível. Não 

importava o quão forte Weed estivava agora, visto que nenhum usuário estava perto de atingir o 

nível 400. 

 ‘Vai ser uma tarefa absurda lutar contra o clã Vampiro True Blood e trazer de volta a Coroa 

de Fargo…’ 

 Weed olhou para o nível de dificuldade. 

 ‘Dificuldade B! Sem mencionar que eles despacharam três grupos de paladinos que também 

falharam na missão. Eu possivelmente não posso concluí-la’. 

 Você não pode limpar este tipo de nível de dificuldade sem formar um grupo com os usuários 

mais poderosos. Não importa quão altas fossem as recompensas, este fato permanecia inalterado. 

 “Me desculpe. Eu acredito que seria difícil concluir esta missão devido a minha falta de 

capacidade”. 

 Era inevitável já que ele não podia esperar concluir a missão. Ele só podia recusá-la. 

 Contudo, o Sumo Sacerdote sorriu gentilmente e disse: 

 “Você é muito modesto, mas isto não é necessário. Eu deixo este pedido para você”. 

 “Não. Eu não posso aceitar este pedido”. 

                                                           
10 NT = Nota barafael: Puro Sangue. 



 “Não há necessidade de ser muito modesto. Um aventureiro famoso como você é perfeito 

para este tipo de missão”. 

 Weed queria chorar quando ele ouviu as palavras do Sumo Sacerdote. Para ter a sua 

humildade tão mal compreendida que resultaria em um final trágico. 

 ‘A intimidade entre as relações é cega...’ 

 Por causa da alta confiabilidade, o Sumo sacerdote acreditava nele. 

 Para piorar as coisas, o Sumo Sacerdote não desistiu. 

 “Nas lendas, histórias têm sido passadas de que quando a influência da Igreja cair, um herói 

aparecerá antes do advento de uma guerra e recuperará os tesouros perdidos. Você é esse herói!” 

 Weed podia sentir seus ouvidos falhando quando ouviu o Sumo Sacerdote dizer esta lenda 

estranha. 

 Então ele ouviu um som familiar. 

 *Ting* 

 

Você aceitou a missão! 

 

 Weed apressadamente verificou a missão e a missão de grau de dificuldade B estava na 

janela de missões. 

 ‘A missão é forçada a quem encontrar o Graal de Helain? Então eu não consigo evita-la. 

Talvez uma oportunidade aparecerá’. 

 Seu julgamento era astuto e rápido, mas realista. Sempre havia uma oportunidade para 

viver. 

 No entanto, o Sumo Sacerdote o mergulhou ainda mais no desespero com o seu próximo 

ataque de palavras e não havia espaço para escapar: 

 “Vinte anos atrás, os paladinos conseguiram criar os portões de teletransporte e também 

conseguiram montar o último desses portões em Morata. Com este portão de teletransporte, a 

pessoa pode ser enviada instantaneamente sem a necessidade de viajar”. 

 “Então você está dizendo…” 

 Os lábios de Weed tremeram ligeiramente. 

 “É urgente e você não deve se atrasar mais. Você partirá amanhã nesta mesma hora e um 

sacerdote será enviado para acompanha-lo e auxiliar na sua missão. Ele desempenhará um papel 

importante na salvação de nossos irmãos e crianças que foram petrificados pelos vampiros”. 
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