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Capítulo 7 – Lucros e Prejuízos 

 

 A KMC Mídia queria um encontro o mais rápido possível, então um veículo foi despachado 
imediatamente. 

 O veículo era um carro importado. 

 Lee Hyun abriu a porta com as duas mãos e embarcou no carro educadamente. Essa foi a 
primeira vez que ele andou em um carro importado. 

 A porta foi fechada com cuidado para prevenir a ocorrência de quaisquer arranhões. Na 
chegada à estação o diretor de Departamento Kang estava esperando por ele na entrada.  

 “Prazer em conhecê-lo. Eu sou Kang Han Seo”. 

 “Eu sou Lee Hyun”. 

 O calvo senhor de idade diretor Kang teve seus olhos iluminados enquanto inspecionava Lee 
Hyun. 

 ‘Ele é muito mais jovem do que eu pensava’ 

 O vídeo do Hall da Fama foi magnífico, excitante e dinâmico. O que ele tinha em mente era um 
homem em seus 30 e poucos, mas inesperadamente, o homem era relativamente novo em seus 20 e 
poucos. 

 Diretor Kang descartou suas dúvidas a respeito de Lee Hyun. 

 “Nós podemos continuar nossa conversa no Escritório de Planejamento. Por este caminho”. 

 “Sim”. 

 Enquanto eles caminhavam para dentro da emissora de transmissão audiovisual, o diretor Kang 
contou histórias do nascimento da KMC Mídia e a sua tentativa de estabilizar as transmissões em 
tempo real dos jogos. 

 Conforme mais jogadores ingressavam ao jogo, mais informações são exigidas. O sucesso de 
Royal Road não pode ser apenas creditado ao seu imenso continente, mas também a diversidade de 
classes, com mais de 10 mil diferentes profissões. 

 Há informações que são inalcançáveis na internet. Havia um monte de profissões raras e 
escondidas, obtidas através de esforços excruciantes. Então, naturalmente, jogadores que adquiriram 
elas não queriam compartilhar tal informação. Assim, somente as profissões comuns escolhidas pelas 
pessoas famosas eram selecionadas pelos jogadores iniciantes em sua maioria.  

 Através das recompensas das missões e das transmissões, várias novas classes foram 
reveladas. Não somente profissões. 

 Áreas inexploradas ao longo do vasto continente de Versalhes, onde você pode ser introduzido 
a uma missão com específicas recompensas. Ao fazê-lo, os jogadores podem experimentar diferentes 
tipos de divertimentos em Royal Road. 

 O diretor de Departamento Kang disse com convicção: 

 “Um dos caminhos para informar os jogadores é através da transmissão audiovisual. No geral, 
isso é benéfico. Isso tem atingido grande sucesso permitindo que jogadores secundários ou terciários 
desfrutem jogando juntos.” 

 Diretor Kang continuou falando a respeito do novo papel da transmissão audiovisual e seu 
conceito, assunto para o qual Lee Hyun não prestou muita atenção. Transmissões audiovisuais 
estavam em alta graças a sua elevada quantidade de espectadores fiéis. 

 No final, a conclusão a que chegou foi: 

 ‘Transmissões audiovisuais ganham dinheiro a partir de histórias’. 

 Existe dinheiro onde as pessoas se reúnem. 

 Programas de transmissão audiovisual associados com Royal Road eram populares na Coréia 
e no exterior. Isto não era limitado as transmissões audiovisuais, estendendo-se à várias indústrias 
como filmes, quadrinhos, novelas e brinquedos baseados em um personagem famoso. Em parte Lee 
Hyun caminhava em direção à indústria com a venda de itens do jogo para fazer dinheiro.  

 “Este é o Departamento de Planejamento.” 

 O diretor Kang, em seguida, levou Lee Hyun para dentro de uma sala particular. 



 Lee Hyun podia jurar que os olhos dos funcionários brilhavam enquanto ele caminhava para a 
sala particular no Departamento de Planejamento porque ele era o protagonista com um personagem 
chamado Weed e ele era jovem. 

 A sala tinha sofás confortáveis onde o diretor poderia se encontrar com os convidados. Lee 
Hyun sentou no lado oposto do diretor de Planejamento Kang e sua equipe. O direitor Kang 
imediatamente começou perguntando a ele sobre questões gerais. 

 “Desculpe-me por perguntar Lee Hyun, mas você poderia nos dizer seu nível?” 

 “Eu tenho que lhe dizer?” 

 “Você não precisa nos dizer, mas eu recomendaria que você o fizesse porque isso poderia ser 
de grande ajuda.” 

 “Bem, vamos dizer que é 306”. 

 “Huh? 306?” 

 O diretor Kang e sua equipe tinham olhos que mostravam descrença. 

 “Você tem certeza que é 306? Se você não quer divulgar, você pode nos dizer privadamente.” 

 “É realmente 306. Por completar a última missão eu ganhei um total de 20 níveis que causaram 
esta subida de nível.” 

 “Impossível”. 

 “Tem alguma coisa errada com isso?” 

 “Não, eu só estou um pouco surpreso”. 

 O diretor de Planejamento Kang e sua equipe estavam atordoados. 

 A KMC Mídia já viu um monte de usuários de níveis elevados enquanto trabalhava na indústria. 
A maioria deles estava acima do nível 370! É claro que é surpresa que Lee Hyun, com seu personagem 
de nível 306, estava habilitado a completar uma missão de grau A de dificuldade. 

 ‘Não, antes disso, todas as missões dadas deveriam refletir o nível do personagem ou 
menor…!’ 

 O diretor Kang e o resto de sua equipe agitaram suas cabeças, calculando a probabilidade 
desta situação ocorrer, porque isto era muito absurdo. 

 ‘Não importa como os Orcs e os Dark Elfos foram comandados, a conclusão da missão era 
ridícula. ’’ 

 Depois de beber um copo de água, o diretor Kang disse: 

 “Enfim, Podemos perguntar qual é a sua classe?” 

 “Classe…” 

 Lee Hyun hesitou. Era embaraçoso revelar que a sua profissão era Escultor! 

 Diretor Kang e sua equipe não compreenderam completamente a sua hesitação. 

 ‘Oh, ele deve ter uma classe muito boa!’’ 

 ‘Sim! Era por causa da sua profissão que ele estava apto a completar a missão!’ 

 ‘Um aventureiro, talvez? A Missão requer a habilidade inata de um aventureiro’ 

 Lee Hyun hesitou por um momento antes de falar: 

 “Eu sou um escultor.” 

 “O Que?” 

 “Minha profissão é o Escultor do Luar”. 

 "......" 

 A sala de planejamento estava em silêncio. 

 Um Escultor! 

 Uma classe artística que todo mundo tinha esquecido que existia completou a missão? O diretor 
de Planejamento Kang mal conseguia segurar o riso. 

 “Legal. É muito bom de ouvir que você é um escultor. Recentemente, profissões artísticas e de 
manufatura estão ficando muito populares em Royal Road.” 

 “Eu tenho que concordar. A profissão de escultor parece realmente desejada.” 

 Enquanto os outros estavam constrangidos ou envergonhados, eles não pensaram que um 
escultor poderia realizar tal façanha. 

 Diferentes formas de desenvolvimento. Muitas profissões de artesanato, como um escultor, tem 
poucas habilidades de combate. Portanto, precisam entrar em grupos de caça e encontrar técnicas de 



sobrevivência. Se diretamente envolvidos com a batalha, aqueles com as maiores estatísticas 
manterão a vantagem. Com uma alta estatística em resistência, lhes era permitido lutar por um longo 
tempo sem cansar. 

 Como se algo tivesse estalado em sua cabeça, o diretor Kang disse: 

 “Oh! Pensando bem, um tempo atrás, um escultor desavergonhadamente explorou o trabalho 
de jogadores no Reino de Rosenhein. Construção de uma pirâmide e a selvagem refeição de mingau 
de grama.” 

 “Isso realmente aconteceu? O mundo é um lugar estranho.” 

 Lee Hyun deixou escapar sua surpresa. 

 “Sim, graças a isso, houve um aumento na audiência. Então por quanto tempo você tem jogado 
Royal Road?” 

 “Por um pouco mais de um ano”. 

 "......" 

 Desta vez o silêncio durou um pouco mais. 

 Royal Road foi lançado há dois anos e meio. A maioria dos jogadores talentosos começou a 
jogar durante os primeiros estágios. 

 ‘1 ano, num curto período de tempo, ele cresceu o suficiente para completar uma prestigiada 
missão de grau A de dificuldade?’ 

 ‘Como ele fez para ser capaz de ganhar mais de 300 níveis em um ano?’ 

 A opinião do diretor Kang e da equipe do Departamento de Planejamento estava se 
depreciando. 

 ‘Ótimo, um total charlatão é exatamente nós precisávamos’.’ 

 ‘Um cara extremamente exibicionista’. 

 ‘Talvez isto seja em razão de sua pouca idade’. 

 Em um caso em que se jogue por 18 a 20 horas por dia podia ser mal interpretado.  

 O crescimento de nível de Lee Hyun não era uma coisa fácil de efetuar. Embora isso possa 
levar algum tempo, a melhor maneira de subir de nível era aumentando suas habilidades. 

 Somente alguém com grande paciência poderia aventurar-se a ser um escultor e conseguir um 
nível adequado. 

 Gastar um mês costurando, um mês de forja e três meses de pesca. Alternativamente com a 
habilidade de suportar o tédio! 

 Algumas vezes caçando monstros sem intervalos. Criando esculturas entre os intervalos. Era 
quase impossível de suportar o trabalho duro e ter sucesso. 

 Depois de mais algumas perguntas triviais, o diretor Kang foi direto ao assunto: 

 “Na realidade Lee Hyun, a razão pela qual lhe pedi para vir até a emissora de transmissão 
audiovisual é para ter sua assinatura em um contrato conosco.” 

 “Contrato?” 

 “Sim, um contrato de transmissão audiovisual de curto prazo.” 

 “Contrato de transmissão. Especificamente, qual o seu conteúdo?” 

 “Foi você que juntou forças com Orcs e batalhou contra a Legião dos Mortos-Vivos, correto?”. 

 Lee Hyun concordou com a cabeça. 

 “Eu imaginei” 

 De tempos em tempos, há pessoas que entram em contato com as emissoras de transmissão. 
Eles seriam questionados a respeito de seus níveis e profissões, e é sempre certo que eles não iriam 
esconder isso. 

 O diretor Kang demonstrou grande prazer. 

 “Eu vi o vídeo que foi postado no Hall da Fama. Sua missão é suficiente para fascinar um monte 
de jogadores. Você pensa que nossa emissora de transmissão poderia transmitir sua missão? Verdade 
seja dita, nossos ganhos e lucros gerais são todos baseados na taxa de audiência de nossos 
programas. Quando a missão de Lee Hyun for mostrada durante uma de nossas transmissões, a 
audiência irá aumentar.” 

 “E no caso da audiência ser baixa?” 

 “Apesar de improvável, nos teremos o prazer de lhe pagar a quantia básica”. 



 Depois de ter ponderado, ele concluiu que isso não iria lhe causar qualquer dano. Ao dar os 
direitos para a emissora de transmissão, ele iria ganhar mais dinheiro do que postando isso no Hall da 
Fama. 

 “Eu vejo, Isso é bom.” 

 “Isso é maravilhoso. Se você estiver disposto, nós teremos de assinar um contrato de 
exclusividade com nossa emissora.” 

 “Quão diferente é um contrato de exclusividade? Eu tenho que vir a emissora e fazer aparições? 
Conversar com lindas anfitriãs como uma cantora, ou ir a reuniões a fim de obter audiência?” 

 As pessoas na sala tinham expressões atônitas quando Lee Hyun terminou de falar. 

 ‘Será que ele se olha no espelho?’ 

 ‘Celebridades podem atrair milhões de garotas espalhadas no jardim…’. 

 ‘Tudo para aumentar a audiência’. 

 O diretor Kang enxugou o suor de sua testa com uma toalha. 

 “Na verdade não. Não haverá necessidade para você fazer uma aparição na transmissão. Lee 
Hyun, você tem a gravação de sua missão, correto? Nós gostaríamos que você a enviasse para a 
emissora.” 

 “Então, é assim.” 

 “Lee Hyun, por ter um contrato de exclusividade conosco, o progresso da missão poderá ser 
visto aqui da emissora e será transmitido imediatamente.” 

 “Ah, é isso o que você quis dizer.” 

 Lee Hyun sorriu brevemente à sua boa sorte. 

 Quando isso vem à tona, toda vez que espectadores riem e desfrutam do show de transmissão 
da emissora é quando o trabalho duro realmente compensa. O diretor Kang e o resto da equipe do 
Departamento de Planejamento suspiraram aliviados. 

 ‘Ufa, isso foi um mal entendido.’ 

 ‘Que alívio.’. 

 ‘De alguma forma, nós passamos por um momento crítico.’ 

 O diretor Kang pegou os documentos. 

 “Aqui está o contrato. Por favor assine este documento se você concordar em transmitir as suas 
missões em nossa emissora. Você deverá saber que nós não transmitiremos todas as suas missões. 
E nós também podemos ajustar o tempo de transmissão se necessário. 

 “Por que?” 

 “Será difícil não divulgar uma missão importante. Durante esses momentos, a emissora irá 
ajustar seu cronograma para dar lugar à transmissão da missão. ”  

 “A avaliação do programa será importante.” 

 “Esse não é o único fator a ser tomado Lee Hyun. Como você sabe, estações de transmissão 
são consideradas companhias. Mesmo se a missão for bem-sucedida, a transmissão da missão será 
intencionalmente atrasada para o benefício de ambos os lados. Dependendo da decisão de Lee Hyun, 
as recompensas da missão poderão ser reveladas.” 

 “Então isto não é tão ruim.” 

 “Para maiores informações, você deveria primeiro ler o contrato e se você tiver qualquer outra 
dúvida, por favor me pergunte.” 

 Lee Hyun ponderou e então leu o contrato. 

 A partir de uma fonte desconhecida de informações, os broadcasters geralmente podem 
encontrar informações de missões raras, missões escondidas e missões de dificuldade de grau B. Os 
programas que eram transmitidos baseavam-se nestes tipos de informações. Ser corajoso neste 
campo de transmissão compensaria conforme as avaliações do programa fossem divulgadas. 

 ‘Parece bom.’ 

 Mesmo agora, a única coisa que ele focava era no lucro. Se ele já conseguisse o que queria, 
qualquer recompensa que ele recebesse das missões não teria sentido. 

 Se você tiver obtido uma missão complexa, gasto um monte de tempo nela, teria uma chance 
de falha. Mas você seria apto a ganhar dinheiro através deste tipo de missão. 

 “Eu estou pronto para assinar o contrato.” 

 “Você tem que responder a algumas informações pessoais básicas e assiná-lo.” 



 Lee Hyun assinou o contrato escrito. 

 

*** 

 

 O diretor do Departamento de Planejamento viu Lee Hyun sair e retornou. Os empregados 
disseram em uníssono: 

 “Diretor.” 

 “O que?” 

 “Existe um pequeno problema” 

 “Qual é?” 

 A equipe mostrou o contrato assinado por Lee Hyun e viu-se como era difícil ler a sua péssima 
caligrafia.  

 O diretor Kang cerrou seus olhos. 

 “A caligrafia desta pessoa é difícil de ler”. 

 “Eu acho que isso é difícil de ler bem”. 

 De qualquer forma, uma vez que o contrato tenha sido assinado, o contrato está oficializado. 

 Após gastar um tanto de dias checando o Hall da Fama e o site de leilões, o diretor Kang 
sentou-se em sua cadeira, exausto. 

 “Agora eu me sinto completamente livre”. 

 “Parabéns diretor”. 

 Da mesma forma, o Departamento de Planejamento também estava à vontade. Em razão deles 
sempre estarem extremamente ocupados com seus trabalhos, sem estes pequenos sentimentos de 
realização, eles já teriam se demitidos.  

 “Diretor. Quanto tempo levará para o vídeo chegar? 

 “Uma hora, talvez? Isso levará o tempo necessário para chegar em casa da emissora e então 
ele nos enviará o vídeo. ”. 

 “Será incrível se ele chegar mais cedo. ” 

 O Departamento de Planejamento estava no aguardo do envio do vídeo por Lee Hyun. Assim 
que Lee Hyun chegou em casa ele lhes enviou o vídeo da jogabilidade da missão. 

 Em razão da hora do almoço estar se aproximando, o Direto Kang deixou tudo para que a 
equipe do Departamento de Planejamento fizesse suas próprias coisas e simplesmente aguardou a 
chegada do vídeo. 

 Momentos após, um de seus empregados que estava olhando para o seu computador, gritou: 

 “Está aqui!” 

 “Sério?” 

 O diretor Kang estava encantado. A equipe do Departamento de Planejamento estava satisfeita. 

 “Transmita isto na tela principal para que nós possamos assistir”. 

 “Entendido diretor.” 

 Um dos funcionários do Departamento de Planejamento manobrou o computador para 
reproduzir o vídeo na tela, mas o Diretor Kang sentiu sua barriga roncar. 

 “Não deveríamos almoçar primeiro?” 

 “Diretor, podemos assistir e comer ao mesmo tempo?” 

 A equipe sabia que o vídeo de Lee Hyun era algo que eles não iriam querer perder. O diretor 
Kang estava ansioso para descobrir se os resultados da missão da Legião dos Mortos vivos eram 
verdadeiros.  

 “Por que não? Vamos encomendar alguma coisa” 

 “Sim. Eu irei pedir imediatamente.” 

 O diretor Kang sentou-se com o restante da equipe.  

 No momento em que o vídeo estava prestes a ser reproduzido na tela, a porta abriu-se e o 
diretor da emissora entrou. 

 “Diretor Kang, devo presumir que você adquiriu o contrato? 

 Ele tinha ouvido falar que Lee Hyun veio para a emissora. 

 “Sim. Tudo ocorreu bem.”  



 “Você será o único a organizar a transmissão?” 

 “Eu também quero editar o vídeo e o áudio, se necessário, então isso irá se encaixar na grade 
de horário da transmissão.” 

 “Não é bom atrasar por muito tempo. Eu a quero pronta o mais rápido possível.” 

 “Sim, nós iremos fazer como você disse, diretor”. 

 O diretor Kang inclinou a cintura e se curvou. A atitude perfeita de um trabalhador. 

 “Mas qual é a pressa diretor Kang? Os empregados estão todos reunidos aqui quando deveriam 
estar apreciando seus almoços. 

 “Na realidade, o vídeo já chegou. Eu falei para a equipe que nós iremos assistir enquanto nós 
almoçamos.” 

 “Então é isso?” 

 O diretor Kang revelou o conteúdo do vídeo. Ele era sobre os Orcs e Elfos Negros batalhando 
juntos e ele estava muito animado para vê-lo.  

 “Diretor Kang, haveria possibilidade de Eu assisti-lo também?” 

 “Seria uma honra se o diretor da emissora pudesse assisti-lo conosco.” 

 “Bem, em todo caso, eu também irei ligar para o diretor do programa. Na verdade, exceto por 
aqueles que estão ocupados, vamos falar para todos que participaram da última reunião para ir à sala 
de conferência.” 

 Ninguém se opôs a sugestão do diretor da emissora. Seria muito melhor assistir ao vídeo na 
sala de conferência com a presença de som surround e melhor tela do que assistir no Departamento 
de Planejamento. 

 O diretor da emissora, o Diretor Kang e a equipe do Departamento de Planejamento foram para 
a sala de conferência, pediram uma refeição e sentaram. O diretor do programa também havia chego 
e sentou-se, todos esperaram o início do filme. 

  Assim que as luzes se apagaram e o som surround do vídeo começou a ecoar, a sensação de 
imersão pode ser sentida.   

 Fumaça negra envolvendo o céu vermelho. Chwiik! Na terra da escuridão, onde os pássaros 
não cantam. Chwikchwik!  

 O repulsivo Orc Karichwi apareceu. 

 “Ohhhh!” 

 “Karichwi!” 

 Algumas fãs da equipe aplaudiram discretamente.  

 Seus comportamentos eram compreensíveis se ele fosse charmoso, mas era um enigma em 
razão de seu rosto ser pouco atraente.  

 Na noite anterior, Karichwi tornou-se popular entre todas as mulheres.  

 O diretor riu com satisfação. 

 ‘É muito bom que Karichwi seja popular mesmo entre nossos funcionários.’  

 Seria intolerável se nossa equipe e o diretor da emissora não apreciassem o vídeo. Eles são 
pessoas imunes ao sistema. Desnecessário dizer que, se não for popular com a equipe, os 
telespectadores provavelmente não gostariam. 

 “Director Kang.” 

 “Sim, diretor da emissora.” 

 “Você poderia nos dizer a duração deste vídeo? ” 

 O diretor da emissora perguntou conforme Karichwi começou a cantar. O diretor Kang levou 
um tempo para checar e, em seguida, respondeu em voz baixa: 

 “Tem vinte e uma horas de duração”. 

 "......" 

 “Ele nos enviou o vídeo original. Parece que não foi editado. O que você gostaria que nós 
fizéssemos? Você quer que pulemos para as partes importantes ou que reproduzamos o vídeo mais 
rápido?” 

 “Vamos apenas ver o que acontece.” 

 A larga espada emitia uma luz deprimente avermelhada que ofuscava o céu e Karichwi.  

 Que atmosfera! 



 *Kukwakwakwa!* 

 Esqueletos Flamejantes e Zumbis começaram a emergir a partir dos vales. 

 “Kyaa!” 

 Algumas funcionárias começaram a gritar em razão da aparência sangrenta dos Mortos-Vivos, 
mas eram gritos de espanto. Seus olhos estavam grudados na tela, enquanto seus lábios formavam 
um sorriso curioso. 

 Conforme a batalha dos Orcs e Elfos Negros contra a Legião de Mortos-Vivos progredia, o 
diretor Kang engasgava e cerrava seus punhos um par de vezes. 

 As oito muralhes do castelo não pareciam resistentes e elas refletiam a ansiedade em seus 
olhos. Confiar em tais muralhas durante uma importante batalha era estressante. 

 Em seguida, o almoço que eles pediram chegou.  

 Contudo, por causa da intensidade do vídeo, só havia uma pessoa que se serviu dos almoços 
embalados. 

 A batalha começou quando os Esqueletos Flamejantes e os Zumbis chegaram. Então o 
segundo e terceiro destacamento do exército da Legião de Mortos-Vivos saíram para uma emboscada!     

 Milhares de flechas de prata foram atiradas de Arcos Elásticos. 

  “Quanto custa tudo isso?” 

  “Ele deve ser rico!”. 

 Eles foram levados a interpretar mal a fragilidade das muralhas. 

 De acordo com os comandos de Karichwi, os Elfos Negros defenderam as muralhas com a 
ajuda dos Wyverns voando ao redor do céu enquanto borrifavam água benta sem se preocuparem em  
molhar suas mãos. 

 Sem mencionar a bravura dos Orcs. 

 Os Monstros Ancestrais Gigantes lutaram com os soldados que trabalharam lado a lado com 
os Orcs. 

 Sem uma única morte, os Necromancers desempenharam um grande papel. 

 Mesmo sem mostrarem seus verdadeiros poderes, os Necromancers eram formidáveis 
oponentes, o que foi evidente a partir da taxa em que eles estavam convocando Mortos-Vivos. 

 E, em seguida, finalmente o Lich Shire apareceu! 

 O poder de Lich era esmagador. Ser capaz de atirar rapidamente e atingir uma grande área 
com efeito mágico era completamente devastador.  

 Dentre os Orcs, Elfos Negros e Mortos-Vivos uma ordem para ir adiante foi ouvida. 

 Um vampiro e o Cavaleiro da Morte apareceram. 

 Esta era uma cena incrível. 

 O Lich Shire atacou seus inimigos como um tigre, criando absoluta destruição. Como um 
monstro chefe de nível 400, seu poder esmagador era evidente. 

 O Lich Shire rugia conforme ele enfrentava incontáveis inimigos!.  

 A Área de efeito mágico foi enorme. 

 Wyverns arriscaram suas vidas borrifando água sagrada no solo. 

 O enorme poder de Lich Shire foi gradualmente enfraquecendo. 

 O Lich Shire instigou o Lorde Vampiro. 

 Somente então Karichwi veio a participar da batalha. Sem dúvidas, a situação havia se tornado 
complicada e Lich Shire não morreu nas mãos de Karichwi. Foram os Elfos Negros que conjuraram 
uma magia em larga escala que acabou com a batalha. 

 O diretor da emissora involuntariamente murmurou: 

 “Foi um sucesso? Uma Falha? 

 O diretor Kang respondeu: 

 “Uma fonte reportou que a missão foi um sucesso.” 

 “Entendo”. 

 O diretor da emissora deu uma olhada em volta. 

 O relógio pendurado na parede mostrava o que parecia ser 9 horas da manhã. Eles tinham 
permanecido a noite toda assistindo o vídeo. Isso fez com que seus olhos ficassem vermelhos.  



 Não era de se estranhar que ninguém queria ir ao banheiro no meio do vídeo. Se eles o 
fizessem, eles voltariam rapidamente. Foi a primeira vez em várias décadas que eles tinham 
permanecido desta forma.  

 O diretor da emissora e o diretor Kang abriram seus lanches do dia anterior, que já tinham 
esfriado e começaram a ter uma conversa.  

 “Diretor Kang, como está a programação da nossa agenda de transmissão?  

 “Hoje, existem algumas transmissões importantes agendadas.” 

 É possível cancelarmos elas?” 

 “Deixe me ver se isso é possível.” 

 O diretor Kang examinou a pauta. 

 O diretor da emissora concorda que devemos transmitir este vídeo o mais rápido possível! 

 O diretor acrescentou: 

  “Não será suficiente se for apenas para apresentar brevemente entre nossos outros programas 
de transmissão.” 

 “Sim. Programas especiais devem ser organizados separadamente.” 

 “O mais breve possível.” 

 Infelizmente, o diretor Kang inconvenientemente disse: 

 “Se possível, eu gostaria de tê-lo transmitido antes do jantar. O áudio e o vídeo necessitarão 
de alguns pequenos ajustes. Nós certamente não temos tempo. Eu tenho certeza de que vale a pena 
tê-lo transmitido antes do jantar e deixar rodando durante a noite toda. 

 “Por favor edite o vídeo o mínimo possível. Você não precisa reduzir as horas. Transmita um 
curto segmento do vídeo e, em seguida, poste informações em nosso website”  

 “Eu farei justamente isto. Embora eu penso que é possível transmitir a cópia original do vídeo. 

 “Não houve um único momento de tédio.” 

 O diretor da emissora e o diretor Kang sorriram satisfatoriamente. 

 

*** 

 

 Lee Hyun estava escrevendo alegremente no caderno de contabilidade da casa.  

 “Dinheiro fácil. Eu ainda não calculei o orçamento, mas o dinheiro continua rolando”. 

 O contrato de incentivo da emissora de transmissão! 

 O dinheiro que ele receberia variaria consideravelmente dependendo do tamanho da audiência. 
De qualquer forma, ele recebeu o depósito da emissora de transmissão referente ao lance do leilão.  

 “Contudo, Eu ainda preciso ganhar mais. Isso somente irá durar um tempo.” 

 Por enquanto, não há necessidade de se preocupar com as contas médicas de sua avó e com 
as despesas diárias. O problema era o futuro de sua irmã. 

 O custo de ensino da universidade estava aumentando anualmente. Para um ano na 
universidade, o custo seria de 10.000.000 won1. Portanto, para quatro anos seria o quádruplo de custo, 
40.000.000 won2! 

 Adicionalmente, a Associação de Estudantes decretou que os estudantes têm que pagar por 
seus próprios materiais didáticos. 

 Dinheiro que poderia ser gasto em outro lugar seria gasto somente com a escola. Dinheiro 
gasto com o Membership Training3 e com o festival universitário não estavam incluídos. Você iria 
precisar de dinheiro também para entrar em clubes, cosméticos e roupas para manter a dignidade 
básica de um estudante universitário. 

 Pessoas não querem viver com a sensação de ter alguém superior a eles. 

 Encontrar-se com amigos custa dinheiro, mas custa ainda mais dinheiro buscar conhecimento 
e educação na faculdade. 

                                                           
1 U$ 8.000,00 – cotação Agosto/2015 
2 U$ 32.000,00 
3 É basicamente um retiro onde um grupo de pessoas de uma organização saem juntos por um dia ou mais 

e realizam uma série de atividades visando melhorar as relações em grupo, podendo ser formado por 
estudantes, membros da Igreja, assalariados…  



 “Eu poderia comprar um novo computador com esse dinheiro.” 

 Um pequeno computador portátil. 

 A caligrafia de Lee Hyun difere de um computador porque é tão pequena que dificilmente torna-
se legível. 

 O preço varia. Por um realmente bom, custaria bilhões de won4 e um barato custaria pelo 
menos de 5 milhões de won. Isso era um item essencial para estudantes universitários. 

 “E não termina aí.” 

 Ele abandonou a escola para procurar emprego. Atualmente, se você deseja encontrar um 
emprego e viver no luxo, você tem que se graduar numa universidade. Valia a pena se sacrificar para 
desenvolver a menor aptidão. 

 “Se Eu não aprendi, Eu não poderia ganhar dinheiro neste mundo.” 

 

*** 

 

 Lee Hyun lembrou-se de uma memória dolorosa. 

 Ele havia tentado esquecer a amargura contra os outros durante seus dias de juventude. 
Costurando roupas em uma fábrica de costura enquanto escutava inúmeras palestras. Erros estavam 
presentes não importava o quão duro ele trabalhou, seguido por insultos à sua competência. 

 Ele também teve que trabalhar até tarde da noite fazendo trabalhos bizarros, enquanto as horas 
extraordinárias não eram pagas. 

 Ele tinha um salário fixo mensal! 

 Mesmo se ele trabalhasse duro, ele recebeu menos dinheiro que aquelas pessoas que dormiam 
no trabalho, Lee Hyun jurou enquanto lágrimas escorriam. 

 Embora fosse comum o relato de casos de maus-tratos, ele não podia denunciar. O vice-
presidente da companhia habilmente usou sua idade ilegal de trabalho contra ele, ameaçando 
denunciá-lo ao Ministério do Trabalho. 

 Se você for denunciado ao Ministério do Trabalho você não irá receber seu salário. Além disso, 
você estará na lista negra a partir de então, não sendo capaz de encontrar um novo emprego. 

 Em razão da necessidade de ganhar dinheiro em condições extremas, ele queria que sua irmã 
encontrasse um trabalho apropriado em uma empresa normal, de preferência um trabalho 
coorporativo. 

 A fim de se dar bem na escola e absorver tudo, um computador portátil era algo que ela 
precisava ter. 

 Lee Hyun decidiu que tudo que ele ganhasse iria para a educação de sua irmã. Há um monte 
de coisas necessárias à um estudante universitário. Em tempos como estes, é necessário um fundo 
de emergência. 

 “Ah, hoje eu tenho que visitar a avó no hospital” 

 Lee Hyun orçou as finanças familiares e guardou o livro. 

 Ultimamente ele estava tão ocupado com o término da missão que ele não teve tempo de sair. 
Mas hoje era o dia que ele havia prometido visita-la. 
 Lee Hyun saiu de casa para visitar a sua avó. 

 

*** 

 

 A vovó e Hayan já estavam reunidas. 

 “Isto realmente é uma carta de admissão para a universidade? Você não está mentindo? 

 “Achaa! Eu nunca iria mentir para a minha avó. Olhe o nome claramente escrito aqui.” 

 “Mesmo assim, eu ainda não consigo acreditar.” 

 A avó não pode esconder sua surpresa em relação à carta de admissão da Universidade da 
Coréia do Sul. Lee Hyun havia sido aceito na universidade!.” 

                                                           
4 Ou há algum erro na tradução da novel em inglês ou esse valor incrível se deve a um preço inflacionado 

da época que a novel foi escrita, tendo em vista que em Agosto de 2015 um bilhão de wons é em torno de 
U$ 800.000,00 



 Isso era algo além de sua imaginação. 

 Embora isso tenha vindo como uma surpresa, ela e Hayan estavam alegres de que isso tenha 
acontecido. 

 ‘Eu nunca pensei que ele chegaria tão longe quando ele teve a entrevista...’ 

 Quem teria imaginado que ele seria aceito. 

 Lee Hayan não se alegrou, ao invés disso ela pensou: 

 ‘Ah, se irmão soubesse a verdade, isso seria um grande negócio.’ 

 Ele vai ficar furioso se ele descobrir que eu menti para ele. O verdadeiro problema é que Lee 
Hyun rangeria seus dentes se ele tivesse que gastar 100 won diariamente para ir até a universidade. 

 Vovó sorriu e depois riu: 

 “Não é tão complicado como você pensa, querida” 

 “Mesmo?” 

 “Não há nada a temer, eu tenho uma ideia.” 

 “Se for esse o caso, eu irei confiar na vovó”. 

 

*** 

 

 Quando Lee Hyun chegou ao quarto de hospital de sua avó, Lee Hayan estava com a cabeça 
abaixada. Sua avó estava prestes a dizer algo, mas parou. 

 Lee Hyun rapidamente foi ao seu lado. 

 “Vó, o que está acontecendo?” 

 “Você não tem que saber.” 

 Desde a atitude de sua avó, Lee Hyun podia sentir uma aura estranha. Além disso, sua irmã 
mais nova ainda permanecia com sua cabeça baixa. 

 “Você deu outra bronca na Hayan? Na minha opinião ela está estudando apropriadamente e 
ela não está se envolvendo com qualquer pessoa desonesta.” 

 “Não é isso.” 

 “Então, qual é o problema…” 

 “Por que você não vai para a universidade?” 

 A vó disso isso como se o assunto já tivesse sido posto em pauta. 

 “Você disse alguma coisa?” 

 “Sim. Você deveria ir para a universidade para ter uma vida melhor. Você não tem ganho 
dinheiro apropriadamente desde que você desistiu do colégio.” 

 “Certamente vó! Não há diferença, agora que eu passei pela GED e me graduei no colegial.” 

 Lee Hyun tentou convencer sua avó com suaves e gentis palavras, mas ela não se moveu. 

 “Você trabalhou duro para ganhar o dinheiro, como você poderia não o gastar? Como chefe de 
família será difícil fazer dinheiro se você não frequentar uma universidade e obter uma educação.  

 “Universidade é inútil vó. Se alguma vez eu quiser aprender algo Eu sempre poderia estudar 
sobre isso no futuro.” 

 “Hyun – ah, vamos dizer que você não precisasse cuidar e proteger sua irmã. Será que você 
não iria para a universidade? 

 Lee Hyun jogou o pensamento de lado e acenou com a cabeça imediatamente. 

 “Obviamente, mas eu continuo pensando que você deve ir para a universidade.”  

 “O que?” 

 “É como eu disse.” 

 “Você não fica satisfeito com uma colherada de arroz.” 

 Os olhos da avó e de Hayan se encontraram, mas Hayan sacudiu a cabeça ligeiramente. 

 ‘Falta pouco’. 

 “Isso certamente não havia sido suficiente para persuadir Lee Hyun. Isso precisava ser feito 
corretamente, sem deixar quaisquer lacunas.  

 A avó parou por um momento. 

 Sua expressão estava cheia de angústia. 



 Lee Hyun era um expert em bajulação, então como no mundo poderia a avó convencê-lo? 

 Depois de vender mercadorias no mercado por décadas, não ocorria que a avó era uma 
veterana. Ela tinha mais experiência em bajulação para convencer as pessoas a comprar seus 
produtos. 

 Com uma expressão obstinada rebelde, a avó disse: 

 “É uma história diferente se sua irmã já houver sido admitida na universidade. Agora não há 
mais necessidade para você economizar para a educação de sua irmã. Eu expliquei para Hayan e ela 
entendeu isso muito bem.” 

 “Vó!”. 

 Lee Hyun estava assustado. 

 Sua avó parecia ser contra a ter sua irmã admitida na universidade. 

 “O que você está dizendo? A ida de Hayan para a universidade é uma coisa boa.” 

 “Você realmente pensa que é uma boa coisa?” 

 “Claro. Se ela for para a universidade ela poderá estudar Artes Liberais” 

 “Mas você terá que gastar um monte de dinheiro.” 

 “Eu não me importo se eu tenho que gastar um monte de dinheiro. Porque se você estudar 
muito na universidade você irá colher uma série de benefícios a partir dela.” 

 “Então se você também fosse aceito na universidade, você certamente deve ir.” 

 “Isso é…” 

 Estranhamente, Lee Hyun não tinha qualquer palavra para dizer. Ele se sentiu inútil, mas já era 
tarde demais para recuar agora. 

 ‘O que diabos está acontecendo?’ 

 Como se fosse natural, Lee Hyun respondeu: 

 “Claro, se eu fosse aceito na universidade, eu provavelmente iria. Desta forma, eu preferiria 
gastar o dinheiro para enviar minha irmã ao invés disso. Hayan é muito talentosa quando se trata de 
estudar. Suas notas melhoram a cada exame.” 

 “É assim mesmo? Você iria para a universidade se você tivesse a chance. Contudo, suas 
palavras significarão nada se você não frequentar a universidade. 

 “Sim?” 

 Os lábios da avó formaram um sorriso satisfatório. Ela lhe entregou uma notificação escrita em 
uma folha de papel.  

 “Aqui está a carta de admissão para a Universidade da Coréia do Sul”. 

 “Isso é realmente….!” 

 As mãos de Lee Hyun tremeram. 

 Uma carta de admissão para a Universidade da Coréia do Sul! 

 ‘Finalmente, Hayan foi aceita na Universidade da Coréia do Sul!’ 

 Ele ficou emocionado e feliz ao ponto de ficar sem palavras. 

 Vovó disse: 

 “Hyun, parabéns por sua admissão na Universidade da Coréia do Sul. Você será um 
universitário no próximo ano.” 

 

*** 

 

 O fórum da emissora de transmissão estava agitado em razão do vídeo da Legião dos Mortos-
Vivos. Embora a missão tenha sido um sucesso, pessoas estavam se perguntando porque eles ainda 
não tinham liberado o vídeo. 

 KMC Mídia não utiliza qualquer forma de divulgação adicional. Mesmo assim, haviam rumores 
de que o contrato a respeito da Legião dos Mortos havia sido assinado. Apenas entre o diretor da 
emissora, o diretor de Planejamento e outros empregados um vazamento de notícias foi causado. 

 

- Por favor, mostre-nos o vídeo rapidamente.  



- Porque vocês ainda não transmitiram? 

 

 As pessoas que postaram no fórum estavam bastante ansiosas. 

 A KMC Mídia estava trabalhando tão rápido quanto possível, mas para editar o tamanho do 
vídeo original e cortá-lo para menos de 1 hora antes da transmissão, levaria um par de dias para 
realizar.  

 Então eles foram forçados a tomar uma decisão sem o diretor do programa. 

 “Vamos apenas fazer a transmissão.” 

 “Eu irei tomar a responsabilidade por isso.” 

 Na realidade, não havia uma necessidade de trabalhar no vídeo. 

 Eles não interfeririam com determinadas cenas aplicando alguns efeitos especiais ou afixando 
legendas na filmagem original. Então, eles tiveram que abandonar a ideia. 

 “Ele será transmitido como é.” 

 “Contudo, algumas pessoas podem perder o interesse rapidamente.” 

 Eles também gostaram muito de assistir o vídeo. Eles não se arrependeram de tê-lo assistido. 
Eles pensam que os telespectadores também irão achar interessante e começaram a transmissão. 

 A transmissão começou sem qualquer anúncio. 

 Em razão da inexistência de nenhuma programação, os telespectadores não tinham como 
saber que ele estava sendo mostrado e tampouco a sua duração. A transmissão começou 
repentinamente. Mesmo assim, de alguma forma eles sabiam. A notícia logo foi se espalhando por 
toda a internet.  

 A audiência cresceu exponencialmente e quando a transmissão acabou a contagem de 
telespectadores foi mais de duas vezes maior que o normal.  

 Novamente, os fóruns foram inundados com postagens. 

 

- Eu não pude assistir desde o começo. Por favor transmitam novamente. 

- Quando será possível assistir isso de novo? 

 

 Os técnicos da emissora que estavam observando revelaram um sorriso frio. 

 Isso trouxe mais lucro para a KMC Mídia porque a consciência é equivalente ao dinheiro ganho. 
Havia um monte de pessoas que queriam mais informações a respeito do Orc Karichwi e de Weed. 

 

*** 

 

 ‘Eu tenho que sair desta situação.’ 

 Lee Hyun estava incomodado. Ele nunca havia pensado que que isso iria acontecer. Que tipo 
de universidade iria aceitar alguém que somente é bom jogando jogos?  

 ‘Eles são algum tipo de grupo scammer? Esses bastardos sem vergonhas que extorquem taxas 
de seus estudantes?’  

 Atualmente, as empresas multimilionárias procuram apenas os alunos das melhores 
universidades. Sinceramente, Lee Hyun tem poucos benefícios vindos desta admissão. Isto seria 
semelhante a extorquir dinheiro dele. 

 Eles provavelmente estão se escondendo em algum lugar próximo, esperando pela chance de 
pegar meu dinheiro.” 

 Nada no mundo pode mudar arrependimentos. 

 Sua avó já disse que ele deve ir para a universidade. Sua irmã também tinha ouvido. 

 Havia um monte de coisas que Lee Hyun abandonou por causa da sua promessa de fazer 
qualquer coisa para levar à admissão de sua irmã na universidade. Lee Hyun não queria ir para a 
universidade em razão do dinheiro e ele não tinha qualquer coisa que ele queria obter. 



 Era o terceiro ano dela no colégio. É o momento mais crítico da vida dela, mas ele não 
conseguia imaginar o que estava acontecendo na cabeça dela.  

 Lee Hyun não teve outra escolha a não ser prometer: 

 ‘Mesmo se eu for aceito na universidade, isso não significa que eu tenho que aceitar. Contudo, 
se eu desistir da admissão da universidade, Hayan também não irá se inscrever nela. Mas se Hayan 
conseguir ser admitida na universidade com bolsa escolar integral, então eu irei frequentar a 
universidade. Isso soa como uma boa promessa.”   

 Ele era capaz de pensar num ultimato. 

 A avó e a Haian foram persuadidas com a ideia. Elas pediram um tempo para pensar e 
concordaram. 

 ‘Se ela estudar realmente muito será suficiente para conseguir uma bolsa de estudos.’ 

 Lee Hayan era muito esperta, diferente dele. Entretanto, mesmo se ela estudasse realmente 
muito e fosse aceita na universidade, não havia certezas de que ela estaria apta a receber uma bolsa 
de estudos em razão da existência de outros fatores. Mas hoje em dia as bolsas de estudos são 
baseadas em notas. Não será uma surpresa para ela receber uma. 

 ‘Espere um minuto! É bom que Hayan estará estudando duro para conseguir uma bolsa de 
estudos, mas isso não significa que Eu serei aceito na universidade no próximo ano?’ 

 Havia menos de um ano até o dia da matrícula. Apenas sete meses distavam do recebimento 
da carta de admissão, não havia muito tempo restando. 

 O rosto de Lee Hyun parecia rígido. 

 Universidade, transbordando com sua juventude e romance! 

 Essa fantasia era algo que ele havia abandonado. 

 “Novamente irmão e irmã estudando juntos.” 

 Lee Hyun tinha atualmente 22 anos de idade, faria 23 no próximo ano. 

 Custaria um monte de dinheiro ir e voltar para a universidade. Lee Hyun já estava ficando 
preocupado. De todas as coisas, a universidade era um dos lugares que motivam jovens a se tornarem 
adultos conscientes que trabalham.  

 As refeições na cafeteria eram caras e tinham gosto desagradável em comparação com a 
comida que ele cozinhava com ingredientes baratos.  

 “Deve ser a idade.” 

 Lee Hyun definitivamente não tinha a faixa etária normal para frequentar a universidade. 
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