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CAPÍTULO 3 - Leilões de Roupas Prismáticas 

 

 Pessoas ousadas como Weed, em busca de aventura, frequentemente escolhiam começar 

em uma capital de reinos menores, como o de Rosenheim. Normalmente, esses jogadores se 

dirigiriam posteriormente para cidades grandes e populosas, onde era mais fácil conseguir uma boa 

arma, participar em uma boa equipe e perambular sem se afastar dos portões da cidade. 

 No portão principal de Somren, a Cidade da Liberdade, havia um bando de pessoas 

cercando um indivíduo. Ele vestia um capacete estranho, um colar, uma capa e luvas brancas 

notáveis. 

 “Se você deixar seus equipamentos comigo, eu os consertarei de graça e eles ficarão tão 

bons como se estivessem novos. Se você me trouxer seu couro ou tecido, então eu lhe farei boas 

roupas. Se você me trouxer minérios, então eu lhe darei uma arma ou armadura! Se você me trouxer 

carne, eu farei uma comida deliciosa. Além disso, a comida que eu assar aumentará a sua vitalidade 

em pelo menos 150 pontos! E ela é deliciosa!” 

 Não obstante, tais gritos não atraíram muitos jogadores. A razão principal era porque o 

homem que oferecia seus serviços estava malvestido e armado deficientemente. 

 “É verdade que se eu lhe trouxer carne, ela aumentará a vitalidade?” 

 “Eu tenho um pouco de pele de cachorro, você pode realmente transformá-las em roupas?” 

 Todavia, a multidão rejeitou os pouco esperançosos, os quais sacudiram suas cabeças em 

desaprovação. 

 “Outro impostor apareceu”. 

 “Pessoal, não caiam no exagero dele, é apenas uma manobra para obter seus itens e 

escapar”. 

 “Sim, muitos jogadores novos fazem isso, há esses tipos de pessoas como ele”. 

 “Pensem com a cabeça. Ele costura roupas, prepara refeições, repara e forjar armas, vocês 

já ouviram falar de tal homem? Isso é uma farsa!” 

 “Cara, se você for um novato, faça outra coisa, vá caçar… por que você tenta enganar os 

outros jogadores? Ay-ay-ay...” 

 Depois de ouvir tal conversa, muitos jogadores ficaram com raiva. 

 “Oh, seu bastardo sujo!” 

 “Caia fora daqui seu mentiroso!” 

 O homem no portão se chamava Weed. 

 Permanecendo calmo, ele calmamente ouviu a grande quantidade de insultos. Sim, era 

desagradável, mas essa era a vida. Se você pensar nisso, eles não estavam errados em suspeitar 

dele. Seria quase impossível encontrar alguém que soubesse costurar, cozinhar e forjar. 

 Sem mencionar, que Weed até mesmo sabia esculpir e pescar. Aprender novas habilidades 

não era fácil. Não era tão simples quanto ir a uma guilda e treinar. Primeiro você tinha que trabalhar 

duro e desenvolver as habilidades através da repetição constante, assim como Weed fez. Portanto, 

encontrar um jogador como esse no jogo era algo incrível. 

 Mesmo ele não teria acreditado se fosse informado de tal pessoa no começo, mas Weed 

não era mais um novato. Ele tinha experiência em ganhar dinheiro. Antes, se ele tivesse tantos 

jogadores gritando e o criticando, ele teria experimentado um choque e tentaria fugir, mas não desta 

vez. 

 Durante seu empirismo (NT = Nota barafael: doutrina segundo a qual todo conhecimento 

provém unicamente da experiência, limitando-se ao que pode ser captado do mundo externo, pelos 

sentidos, ou do mundo subjetivo, pela introspecção, sendo descartadas as verdades reveladas e 



transcendentes do misticismo, ou apriorísticas e inatas do racionalismo), Weed vendeu centenas 

de estatuetas, ganhou experiência e aprendeu como avaliar a situação. Ele sabia como e o que 

fazer para espremer o máximo de lucro, mesmo quando vendia algo simples. Weed era um 

profissional nestas matérias. 

 “Vamos começar com o problema simples”. 

 As principais causas de desconfiança eram: a ideia errônea de que ele possuía um nível 

baixo e a sugestão de que ele estava tentando enganá-los. Era necessário eliminar essas causas 

e, então, a situação mudaria dramaticamente. 

 “Bem, é isso. Convocar Death Knight!” 

 Weed com um olhar descontente em seu rosto tirou um colar vermelho e sussurrou algo. 

Uma fumaça negra surgiu e o Death Knight surgiu. 

 “Você me chamou mestre?” 

 “Fique aqui e não se mova”. 

 “Entendido, mestre”. 

 O Death Knight permaneceu ameaçadoramente perto de Weed. Ele queria disciplinar os 

jogadores que o insultaram, mas o dinheiro vinha primeiro. Os resultados não demoraram muito a 

serem alcançados. 

 “Ei, o que há com esse cara?” 

 “Ele convocou um Death Knight”. 

 “Isso é um Death Knight? Sim, ele parece sombrio...” 

 “Sim, esse é um Death Knight. Ele parece exatamente igual ao que eu vi online”. 

 “Death Knights estão acima do nível 200. Eu não acredito nisso, talvez isso seja magia? Ele 

é um mago negro?” 

 “Um mago negro... é um avanço de segunda profissão para os magos? Então isso requer 

um nível perto de 280...” 

 Agora a inquietação lentamente se transformou em interesse. 

 “Por que um homem com um nível tão alto enganaria os jogadores novatos?” 

 “Sim, está tudo uma confusão. Então, ele está nos enganando ou não?” 

 “Se você pensar nisso, talvez ele esteja dizendo a verdade…” 

 As pessoas começaram a se reunir lentamente ao redor de Weed. 

 Aqueles que gritaram mais alto e o acusaram de ser trapaceiro foram os primeiros a vir. Uma 

dessas pessoas, entregou duvidosamente para Weed a carne mais barata que ele tinha. 

 “Você pode cozinhar certo?” 

 “Sim. Espere um pouco. O custo será de 30 moedas de cobre”. 

 Weed fez uma fogueira no forno e começou a cozinhar a carne. Adicionando um pouco de 

tempero, ele virou a carne algumas vezes. 

 “Experimente”. 

 Um aroma atraente se espalhou a partir da carne frita. Todo mundo olhou para o cara que 

pegou a carne e ele hesitante e cautelosamente mordeu um pequeno pedaço. 

 Yum-yum! 

 E comeu tudo instantaneamente. 

 Então ele rapidamente abriu a sua mochila, puxou toda a carne que ele tinha e a entregou 

para Weed. 

 “Minha vitalidade aumentou em 160 pontos. Eu pagarei, por favor cozinhe!” 

 “Eu também!” 

 “E eu…” 



 A situação mudou drasticamente. Muitos jogadores procuraram-no o mais cedo possível 

para ele cozinhar suas carnes. Um adicional de 160 pontos em vitalidade acrescentava muito em 

pontos de Vida e lhes permitia caçar monstros mais poderosos. 

 “Bom! Tudo bem, fiquem na fila, por favor!” 

 Weed gritou para ser ouvido por todos os jogadores. 

 A fila tornou-se enorme. Assar carne não exigia qualquer atenção especial e Weed 

rapidamente serviu as pessoas. Ele jogou a carne na grelha e a fritou habilmente, enquanto ouvia 

um monte de perguntas. 

 “Da próxima vez que eu conseguir mais carne, você irá cozinhá-la também?” 

 “Qual é o seu nome? Eu irei procurá-lo novamente”. 

 Weed gentilmente sorriu e respondeu a todas as perguntas. 

 “Meu nome é Weed. Visitem-me a qualquer hora”. 

 “Weed. Entendi, eu irei procurá-lo da próxima vez”. 

 “Você disse Weed? Coincidentemente...” 

 Em Royal Road os apelidos não eram únicos. Muitas pessoas jogavam Royal Road, então 

se você não permitisse que elas tivessem o mesmo nome, o jogo teria muitos nomes estranhos e 

sem sentido, com números anexados a eles. Portanto, os desenvolvedores cuidaram disso 

introduzindo um sistema no qual um número único é atribuído a cada pessoa. 

 “Por acaso você é aquele que cumpriu a missão da Ordem de Freya?” 

 “Sim, por favor nos diga!” 

 Toda a conversa sobre o sucesso de Weed começou em Somren, então não é 

surpreendente que na multidão não houvesse uma pessoa que não tivesse ouvido falar de Weed. 

Sim e em todo o jogo, assim que um NPC alcançasse o nível 30, ele começaria a falar sobre alguém 

no continente. 

 “Se esse é o caso…” 

 Antes que Weed pudesse dizer qualquer coisa, os próprios jogadores começaram a discutir 

entre eles mesmos. 

 “A propósito, este não é o mesmo Weed do Continent of Magic?” 

 “Não, não pode ser. Weed é um nome comum”. 

 “Exatamente, muito jogadores têm esse nome”. 

 “Sim, meu amigo também usa o apelido ‘Weed’”. 

 Depois do que Weed fez no jogo Continent of Magic, o nome Weed em Royal Road tornou-

se extremamente comum. Quando Weed estava vendendo estatuetas, ele conheceu 6 compradores 

com o mesmo nome. 

 É por isso que Pale, Surka, Romuna e Irene sequer imaginavam que eles estavam jogando 

com o mesmo Weed. 

 “Hmm, ainda é estranho que do nada apareça um jogador chamado Weed e que ele comece 

a ajudar os jogadores… estranho”. 

 “E daí? Ele convocou um Death Knight. Tanto quanto eu sei, mesmo entre os summoners 

(NT = Nota barafael: convocadores, é uma classe), não há ninguém capaz de fazer isso”. 

 “Sim, vamos pensar sobre a evidência em frente de nossos olhos. Weed também destruiu o 

clã de vampiros, não é?” 

 “Sim, eles dizem que ele tem um nível elevado no atributo fé. Digam-me, onde pode um 

cozinheiro ganhar fé?” 

 “É isso mesmo, nenhum jogador das profissões de artesanato seria capaz de concluir uma 

tarefa tão difícil”. 

 “Dê uma olhada. Weed está em silêncio sem dizer nada”. 



 Então, depois de muita discussão, os jogadores convenceram-se de que este indivíduo não 

era aquele Weed. 

 Em todo caso, agora ninguém o chamava de uma fraude. 

 Todo mundo pensou que ele era um ótimo cozinheiro e que o Death Knight decidiu servi-lo. 

 Weed então, gritou novamente como antes: 

 “Se você deixar seus equipamentos comigo, eu os consertarei de graça e eles ficarão tão 

bons como se estivessem novos. Se você me trouxer seu couro ou tecido, então eu lhe farei boas 

roupas. Se você me trouxer minérios, então eu lhe darei uma arma ou armadura! Se você me trouxer 

carne, eu farei uma comida deliciosa. Além disso, a comida que eu assar aumentará a sua vitalidade 

em pelo menos 150 pontos! E ela é deliciosa!” 

 Agora as pessoas com pedaços de pele as deram para ele. 

 “Faça-me roupas”. 

 “Eu também”. 

 “Eu sou um jogador novo e não tenho armadura”. 

 Weed rapidamente examinou a pele. Como ele esperava, a maioria delas eram peles de 

lobos ou coelhos e muito raramente uma pele comum de veado. 

 “Quais tipos de roupas você faz?” 

 “Por favor, me faça algumas calças”. 

 “Eu prepararei para você calças elegantes e confortáveis com uma boa proteção. Espere 

um pouco, eu farei tudo”. 

 Weed tirou de seu bolso uma agulha, fio e tesoura. Ele cortou a pele e fez as calças. É claro, 

ele não apenas pegou as peças e costurou couro. Weed primeiro estimou o tamanho da pessoa. 

 “Se ele é desse tamanho, então…” 

 Ele cortou a pele e, em seguida, costurou calças excelentes. Ele deixou a região dos quadris 

folgada, com bolsos largos... na borda inferior, chegando até o calcanhar, ele visualmente alongou 

a barra da perna. Weed pensou em tudo e fez calças elegantes a partir de uma pele simples. 

 

Calças de Couro de Qualidade: 

Calças feitas de pele de coelho. Este não é o melhor material para costurar, mas graças ao incrível 
talento do alfaiate a deficiência do material foi superada. 

Durabilidade: 30/30 

Defesa: 10 

 

 “Tudo correu bem”. 

 Até Weed se surpreendeu, mas ele não mostrou nada além de um sorriso confiante, 

enquanto entregava as calças. 

 Para Weed, comparar as calças com suas roupas atuais era sem sentido. Quanto ao jogador 

novato, as calças forneceriam uma boa proteção por um longo tempo e foi tudo graças a sua 

habilidade de artesanato no nível intermediário, sem a qual isso não teria acontecido. 

 “Wow, isso é tão bom…” 

 O jogador novato disse enquanto pegava as calças das mãos de Weed. Ele ficou sem 

palavras... peles de coelho, um dos materiais mais inúteis no jogo foram transformadas em calças 

que poderiam ser usadas sem problema até o nível 30. 

 “Isso será 1 moeda de prata”. 



 Enquanto Weed recebia as encomendas ele continuava a costurar as roupas para uma longa 

fila de jogadores. Chapéus, camisas e luvas, ele fazia tudo com apenas alguns movimentos de suas 

mãos. Weed sequer precisava se concentrar, era como trabalhar em uma fábrica novamente, só 

que desta vez ele não tinha que trabalhar em uma sala mofada, mas nas ruas limpas de Somren. 

 Havia uma brisa fresca e agradável, mas as pessoas que estavam esperando na fila só 

sentiam o sol queimar em seus olhos. 

 “Wow! Muito obrigado por essa túnica tão legal, eu irei vesti-la agora. Se eu trouxer mais 

peles, você costurará outro vestido?” 

 Quando os jogadores novatos recebiam suas novas armaduras eles dançariam com alegria. 

Com suas novas roupas de caça de alta qualidade, eles seriam capazes de caçar mais rápido e 

com mais segurança. 

 Rumores sobre um mestre sem precedentes já tinham se espalhado ao ponto onde muitos 

jogadores formavam filas com antecedência. A maioria pedia imediatamente comida, roupas e 

reparos de equipamentos. Contudo, em algum lugar durante a noite, houve um jogador que 

nervosamente entregou para Weed três pedaços de minério. 

 “Você pode realmente fazer armaduras?” 

 “É claro. Qual armadura você quer? Para registrar, fazer armaduras requer 30 pedaços de 

minério e, com apenas isso, ao acrescentar pele eu posso fazer um par de botas”. 

 “Então, por favor, faça um par de botas”. 

 “Isso custará 3 moedas de prata”. 

 “Bom”. 

 Weed derreteu o minério na fornalha, o derramou nos moldes selecionados e recebeu as 

botas. 

 

Botas de Ferro Sujas: 

Botas de liga de ferro. Embora a defesa não seja alta, elas são confortáveis e duráveis. 

Durabilidade: 35/35 

Defesa: 6 

Opção Quando Equipada: +2 pontos de Agilidade. 

 

 Geralmente as botas feitas de ferro e bronze têm mais proteção do que as botas feitas de 

couro, mas não havia minério suficiente. 

 E, então, em uma explosão de inspiração, Weed gravou nas botas uma raposa com nove 

caudas. Um toque final que refletia a sua personalidade, uma espécie de assinatura. 

 Tink! 

 

As propriedades do item foram alteradas. 

 

Botas de Ferro Artísticas e Sujas: 

Botas de liga de ferro. Embora a defesa não seja alta, elas são confortáveis e duráveis. 

A imagem de uma raposa astuta aumenta ainda mais a força e a vida do utilizador. 



Durabilidade: 38/38 

Defesa: 7 

Opções Quando Equipada: 

+2 pontos de Agilidade. 

+1 ponto de Força. 

+1 ponto de Estamina. 

 

 A habilidade Sculpture Mastery (NT = Nota barafael: Maestria Escultural), que estava no 

nível intermediário, foi projetada para melhorar o desempenho dos itens. Talvez não muito, mas 

ainda assim duas características foram adicionadas. 

 Outras habilidades poderiam ser aplicadas à habilidade em esculpir e só agora lhe ocorreu 

que esculpir também poderia ser aplicado a outras habilidades. 

 “Maldição, o aumento não foi tão grande. Foi bom, mas apenas ligeiramente melhor”. 

 Quanto mais Weed jogava, melhor ele entendia que todas as profissões artesanais exigiam 

habilidades secundárias, assim como na vida. Indivíduos proeminentes que deixaram suas marcas 

na história, eram diversamente dotados na arte, matemática e em outras ciências e todos eles eram 

escultores bem conhecidos! 

 Weed finalmente percebeu que ser um escultor não era tão bom quanto o ofício de um 

artesão, visto que privilegiava a arte. Ela era uma ocupação pacífica que não ajudava em batalha. 

Embora isso não fosse inteiramente verdade, os efeitos de belas esculturas muitas vezes tinham 

resgatado Weed. Todavia, criar tal trabalho era tão difícil que isso não importava. As esculturas 

eram normalmente apenas bugigangas inúteis. 

 Além disso, aumentar os níveis na habilidade Sculpture Mastery era muito mais difícil do que 

em outras classes/profissões. Enquanto os soldados lutavam e os ferreiros forjavam armas, os 

escultores tinham que criar esculturas convencionais e definhar. 

 E, mesmo depois que as obras conseguissem atingir o nível intermediário de habilidade, a 

situação não poderia ser alterada, por isso criar uma bela escultura não era tão fácil. Entretanto, 

estas não eram profissões inúteis, por exemplo, quanto mais alto o nível da habilidade culinária era, 

mais alimentos saborosos e saudáveis ele poderia preparar. Isso ocorria da mesma forma com as 

esculturas. 

 As técnicas Sculpting Blade (NT = Nota barafael: Lâmina de Esculpir) e Sculptural 

Destruction (NT = Nota Carlos: Destruição Escultural) eram habilidades únicas do escultor que 

nunca serão conhecidas por qualquer outra profissão e, só através do trabalho com as esculturas, 

que a pessoa poderia tão rapidamente desenvolver e aperfeiçoar as habilidades das outras 

profissões. Todavia, para tal progresso era necessário tenacidade e originalidade. 

 “Aqui está”. 

 “Obrigado”, disse o jogador que comprou as botas e, em uma explosão de gratidão, entregou 

1 moeda de ouro. 

 Se ele fosse comprar a bota em uma loja, ela custaria pelo menos 10 moedas de ouro. Além 

disso, as botas satisfaziam os requisitos, de modo que o jogador pagou mais do que o preço original 

sem arrependimentos. 

 “Obrigado”. 

 “Certifique-se de dar uma olhada”. 

 “Eu encontrei um fio dourado, eu dar ele para você?” 

 As coisas que ele fazia eram vendidas como bolo quente. Weed trabalhou com dedicação 

total, mas a fila nunca diminuía e, em contraste, ela aumentou. 



 Metal, couro ou tecido, mesmo as coisas que eram geralmente jogadas fora, nas mãos de 

Weed se transformavam em tesouros. Weed nunca recusou uma encomenda e os jogadores o 

adoravam. 

 Weed estava tremendo de excitação. 

 No passado, ao vender as suas estatuetas ele tinha que avaliar cuidadosamente seus 

clientes e fazer grandes esforços para convencê-los a comprá-las, mas agora, graças à habilidade 

em ferraria, tudo o que ele fazia resultava em elogios. Ele estava fazendo coisas realmente úteis e 

as pessoas estavam gratas por isso. 

 ‘Hmm… quando comparado com a profissão de um escultor, todo o resto parece 

extremamente útil’. 

 Após esses pensamentos, todos as pré-reflexões que derramavam amor por sua profissão 

imediatamente desapareceram e Weed começou a ficar cético novamente. 

 ‘Talvez eu devesse obter uma mudança de profissão? Eu poderia me tornar um ferreiro e 

colocar todo o meu esforço no desenvolvimento das minhas habilidades e, em seguida, eu criaria 

coisas bonitas. Eu não terei que me preocupar com o dinheiro, porque mesmo se eu parasse de 

tentar, o dinheiro ainda fluiria para dentro de meus bolsos’. 

 Sim, a profissão de ferreiro era mais fácil do que a de um escultor, mas havia suas 

vantagens. No entanto, Weed não relaxou e desistiu de reclamar: 

 ‘Eh… é tarde demais, embora eu realmente quisesse mudar de profissão. Oh, a minha vida 

miserável...’ 

 Weed sem descansar fez uma coisa de cada vez. Ele pegava qualquer material e, com 

alguma pequena comissão, trabalhava incansavelmente sobre ele. Ele tinha um objetivo principal: 

fazer mais trabalhos e aumentar rapidamente o nível da sua habilidade. Quanto maior o nível da 

habilidade em ferraria, melhores eram as ferramentas que eles poderiam usar. Desta forma, as 

pessoas ficaram maravilhadas com o que Weed estava fazendo sem o uso de ferramentas de alta 

qualidade. 

 “Ele é realmente uma boa pessoa”. 

 “Sim, olhe para todas as coisas boas que ele está fazendo”. 

 “Ele é simples e não é ganancioso”. 

 Às portas da Cidade da Liberdade estavam dois homens ricamente vestidos. 

 Atrás de um dos homens pendia uma enorme lâmina, ela era uma espada de duas mãos 

que golpeava com muita força. O outro homem era um dos poucos Druidas Heliolaters (NT = Nota 

barafael: Druida = Sacerdote cela; Heliolater = Adorador do Sol, deve ser uma classe/profissão) no 

jogo. 

 Para se tornar um seguidor do sol, você tinha que estar pelo menos no nível 250. Para 

alcançar este nível neste momento no jogo, significava que você era um dos jogadores de nível 

mais alto. 

 Eles olharam para Weed e sussurraram: 

 “Oh, um verdadeiro mestre”. 

 “Exatamente. Um homem consciente e honesto”. 

 “E esperto. Ele inteligentemente pensou à frente quando escolheu a sua profissão…” 

 “Sim, começar com uma profissão artesanal é realmente confiável”. 

 “Eu concordo e ele não tem apenas um tipo de habilidade, mas muitas…” 

 Eles permaneceram e conversaram sobre Weed. É claro, eles nunca descobririam sobre 

toda a agonia que Weed enfrentou como um escultor. Na visão deles, ele tinha um plano de jogo 

muito inteligente e engenhoso. 

 Tudo o que ele fazia era desmontar em pouco tempo. 



 Design! Devido ao seu elevado atributo de ‘arte’, todos os itens que ele fez tinham um 

excelente design.  

 Qualidade! As estatísticas de seus itens eram muito superiores aos seus equivalentes nas 

lojas de comerciantes. 

 Em geral, não era surpreendente que seus itens vendessem tão bem. 

 O nome de Weed instantaneamente se espalhou para todas as regiões adjacentes. Alguns 

jogadores, ao receber mensagens de amigos, até mesmo começaram a vir a partir de outros 

assentamentos. 

 Era difícil encontrar um bom artesão. A maioria dos jogadores tinha que ficar com a arma 

padrão derrubada a partir dos monstros ou compra-las de NPCs. Além disso, muitos jogadores 

tinham economizado peles, minérios e outros materiais a partir de suas caçadas. 

 Weed não recusou ninguém e com qualquer material ele criava itens úteis. Quando a fila 

alcançou um número considerável de jogadores ele começou a vender as roupas de couro de veado 

que ele havia criado previamente. 

 Cheio de esperanças, Weed organizou um leilão: 

 “Venda de roupas costuradas, adequadas para sacerdotes e monges. Equipamento bom e 

de alta qualidade a partir de couro de veado. A quantidade é limitada, por isso eu vou as venderei 

para quem oferecer o preço mais alto!” 

 Subitamente, os olhos dos sacerdotes e monges na multidão se iluminaram. No Continente 

de Versalhes não havia muitos monstros que derrubavam equipamentos bons para os clérigos. 

 “Um por 160 moedas de ouro!” 

 “Aqui, 200 moedas de ouro!” 

 As roupas se esgotaram em alguns momentos. Weed não os enganou, a qualidade era 

excelente e eram significativas para jogadores acima do nível 100. 

 Pelas túnicas as pessoas ofereciam de 200 a 300 moedas de ouro um chapéu e par de botas 

eram vendidos por 50 ou mais moedas de ouro. Graças ao leilão, ele ganhou mais de 1.000 moedas 

de ouro. 

 E, muito depois do fim do leilão, as pessoas surgiam e sussurravam tentando descobrir se 

havia pelo menos uma coisa feita de pele de veado. 

 Um par de dias após o leilão, Weed tinha servido mais de cem pessoas e, em seguida, 

finalmente conseguiu o resultado desejado. 

 

A sua habilidade em ferraria excedeu o nível 10 e atingiu o estágio intermediário. 

Novas habilidades: Afiar Espada e Polir Armadura. 

 

Afiar Espadas: Afia a espada, de modo que o dano da arma é amplificado. 

 

Polir Armadura: Confunde e deslumbra os inimigos junto com um aumento na defesa. 

 

+5 pontos em todos os atributos. 

+50 pontos no atributo Fama. 



+3 pontos no atributo Arte. 

 

A sua habilidade em alfaiataria excedeu o nível 10 e atingiu o estágio intermediário. 

Novas Habilidades: Passar a Ferro e Lavar à Mão. 

 

Passar a Ferro: Aumenta a defesa. 

 

Lavar à Mão: Requer água. A habilidade lava as suas roupas sujas na água e isso 

melhorará a defesa do item.  

Lavar de forma severa desgastará e rasgará a roupa. A habilidade não pode ser usada 

mais de 3 vezes em um mesmo conjunto de roupas. 

 

+5 pontos em todos os atributos. 

+50 pontos no atributo Fama. 

+ 70 pontos no atributo Arte. 

 

 Depois de algum tempo, as habilidades em alfaiataria de Weed atingiram o nível 

intermediário. Anteriormente, Weed pensou que primeiro elevaria as habilidades em alfaiataria, mas 

ele estava errado porque não levou em conta que a maioria das pessoas no jogo eram soldados e 

eles só lhe pediram para fazer espadas. Portanto, a sua habilidade em alfaiataria ficou por último. 

 Naquele dia, quando as suas habilidades passaram para o estágio intermediário, Weed 

serviu seus dois últimos clientes e fez um anúncio. Ele subiu sobre uma mesa e, depois de olhar ao 

redor para a multidão de jogadores, muitos dos quais vieram de reinos vizinhos, gritou o mais alto 

possível para ser ouvido por todos: 

 “Olá a todos, eu estou pedindo a sua atenção. Por razões pessoais, por um tempo eu não 

posso costurar roupas ou fazer armas, me desculpem. Contudo, há boas notícias! Depois de 4 dias, 

eu finalmente exibirei um produto único. Minha habilidade em alfaiataria atingiu o nível intermediário 

e agora eu posso fazer roupas de pano prismático. Venham novamente em 4 dias e vocês não se 

decepcionarão”. 

 Após essas palavras, Weed recolheu as suas coisas e fugiu. 

 “Pano Prismático?” 

 “O que é isso?” 

 As pessoas vieram com muitas teorias, mas eventualmente a curiosidade prevaleceu e os 

jogadores desconectaram do jogo para procurarem informações em sites dedicados a Royal Road. 

 

Pano Prismático Soberano: 

Item relacionado com as habilidades artesanais.  

Excelente material para roupas e outros equipamentos.  

Durante o processo de manufatura, 7 atributos serão escolhidos aleatoriamente.  

Fornece uma excelente proteção contra flechas e armas contundentes.  



Para trabalhar com o tecido é necessário possuir a habilidade em alfaiataria no nível intermediário. 

Sabe-se agora de onde o tecido vem, mas também é sabido que não é fácil de se obter. 

Material de costura de 1ª qualidade. 

Durabilidade: 5/5 

Efeito: Concede sete atributos gerados aleatoriamente. 

 

 Subitamente um jogador desconhecido gritou que o pano era usado para criar roupas de alta 

qualidade. 

 Os rumores se espalharam na internet mais rápido do que a velocidade da luz. No dia 

marcado, nas portas da cidade, tantas pessoas tinham se reunido que estava lotado. Algumas 

pessoas correram dia e noite de outros reinos na esperança de comprar as roupas. 

 Sim, havia muitos jogadores e várias guildas estavam presentes. No vasto Continente de 

Versalhes havia uma guerra completa entre as guildas, de modo que no leilão não havia amigos, 

mas inimigos implacáveis. 

 Tudo por causa da esperança de comprar alguns itens exclusivos. 

 “Vamos começar o leilão!” 

 O leilão de Weed foi conduzido por Mapan. 

 É claro, durante o tempo em que ele estava trabalhando, o rosto de Weed foi visto por muitos, 

mas agora a multidão era dez, ou vinte vezes maior e ele tinha certeza que alguém publicar um 

filme do leilão online. Weed não queria atrair atenção para si mesmo, muito menos ser identificado 

como o Princess Knight (NT = Nota barafael: Cavaleiro da Princesa; Nota Carlos: apelido que ele 

ganhou no evento na escola da Lee Hayan), então ele pediu a Mapan para realizar o seu leilão. 

 “Então, o primeiro lote… Ah! O Sr. Weed preparou para nós 13 itens. Para referência, um 

deles é único, 5 são raros e o resto são comuns. Desta forma, vamos começar com os itens comuns. 

O primeiro lote...” 

 “1.000 moedas de ouro!” 

 “1.500 moedas de ouro!” 

 “2.400 moedas de ouro!” 

 “4.000 moedas de ouro!” 

 As pessoas lutaram até o fim, de modo a pelo menos um item cair em suas mãos. 

 É claro que as coisas colocadas a leilão são importantes, mas igualmente ao site de leilões 

e com cada participante, tudo influencia fortemente no preço do item. Se você anunciar e, em 

seguida, vender em uma aldeia remota, onde apenas alguns jogadores iriam, ninguém compraria. 

 Para fazer um bom leilão, você deve primeiro reunir os interessados e, em seguida, 

cuidadosamente manter e criar uma competição aquecida pelos bens entre os jogadores e a sua 

ganância. 

 Esse é o segredo de um leilão! 

 Graças a um grande leilão planejado, Weed vendeu todas as suas túnicas arco-íris. No dia 

seguinte as pessoas continuaram a vir para o antigo lugar, mas Weed, como prometido, tinha 

desaparecido. 
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