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CAPÍTULO 7 - Concerto de Música Clássica 

 

 Lee Hyun levantou-se no início da manhã para ir ao mercado comprar alimentos frescos 
para a sua irmã. 

 Ele preparou a comida para a sua irmã e logou no Hall da Fama. Ele enviou os vídeos do 
Lich e da caçada na masmorra.  

 ‘Eu me pergunto quantos espectadores eu irei conseguir desta vez’. 

 Ele não esperava muito, tendo em vista que vídeos de caçada, não relacionados a missões, 
não eram muito populares.  

 Em vez disso, pessoas apreciavam assistir batalhas violentas. 

 Mas tinha as suas vantagens, porque outros jogadores também enviavam vídeos deles 
próprios caçando. 

 ‘Por enquanto, eu irei apenas postar’. 

 Ele fez isso na esperança de que outros teriam interesse nos vídeos. Era uma difícil 
competição a fim de ganhar mais popularidade. 

 ‘Ainda é melhor do que não fazer o upload’. 

 A KMC Mídia navegava no Hall da Fama procurando por filmes de caçada que venderão. 

 Lee Hyun, novamente enviou o vídeo inteiro de seus dois dias de caçada.  

*Diiirrriiiing!* 

 Do nada, alguma coisa em seu computador tocou. 

 Ele tinha enviado as sequências armazenadas em sua cápsula para a internet usando seu 
computador cruelmente ultrapassado. 

 De tempos em tempos, ele acharia partes aleatórias a partir de computadores quebrados 
para reparar seu computador. 

 ‘Então, tem sido cerca de 2 anos’. 

 Weed navegou na internet até meio-dia para obter informações. Ele não podia permitir-se a 
ficar para trás em informações a respeito de Royal Road. 

 Havia todo tipo de coisas acontecendo o tempo todo e em toda parte do Continente, que 
ninguém sabia a respeito.  

 Lee Hyun acessou o site dos Dark Gamers. 

 Havia um grande número de Dark Gamers. Eles poderiam ser citados como uma das 
principais forças no Continente de Versalhes. 

 “As pessoas lamentaram-se de participar da Expedição ao Norte”. 

 “Como o calor no Continente será superado?”  

 Aquelas foram as primeiras mensagens que prenderam os olhos de Weed. 

 ‘Eu acho que é a Expedição ao Norte’. 

 Weed leu apressadamente as mensagens até o fim. 

 As primeiras coisas tinham começado bem desde que eles estavam se movendo para as 
terras do Norte. 

 Entretanto, eles não haviam sido preparados para o frio inimaginável e para as tempestades 
de gelo. 

 À noite, eles podiam ser mortos por um pedaço de gelo ou pelo congelamento até a morte 
devido ao frio intenso. 

 De qualquer forma, devido ao extremo frio, era fácil pegar um resfriado terrível, que reduzia, 
consideravelmente, a capacidade física. 

 Eles teriam dificuldade em viajar para o norte e em lutar contra os monstros e bestas 
selvagens então, gradualmente, mais pessoas iriam desertar da expedição. 

 Eles tinham uma moral alta no começo da expedição, mas depois deles sofrerem como 
mendigos por algum tempo, eles iriam desaparecer em breve. 

 Além disso, as reações não foram muito boas. 

 Como Dark Gamers, eles precisavam priorizar o dinheiro. Contudo, nem sempre é bom 
concentrar-se em uma missão temerária. 



 “Não importava quão grande a crise fosse no Continente, eu ainda serei capaz de caçar e 
coletar itens”. 

 Haviam comentários, sobretudo, de Dark Gamers que estavam só.  

 Lee Hyun leu várias postagens. 

 

Uma nova progressão de profissão mágica. Necromancers foram desbloqueados para uso. 

 

Profissões baseadas em combate. Suas forças e limitações. 

 

Boas profissões com equilíbrio total 

 

Profissões adequadas para solar1 

 

Profissões que são peritas em ganhar dinheiro. 

 

O futuro dos aventureiros três anos depois do início do Continente Versalhes? 

 

Lista de drop2 de monstros. 

 

 As postagens mais populares no fórum dos Dark Gamers eram, principalmente, sobre itens. 

 Mas a audiência nas postagens relacionadas a profissões também era alta. 

 Na postagem a respeito da profissão de Necromancer, já havia um monte de informação 
que foi recolhida sobre a classe. 

 Algumas missões muito complicadas tinham que ser realizadas para transformar-se em um 
Necromancer3. 

 Para produzir o primeiro morto-vivo, eram necessários corpos frescos e eles precisavam ter 
uma afinidade com a morte. 

 Você também precisa matar diversos de tipos de criaturas. 

 Isso aumentaria a aptidão. 

 Não era uma coisa fácil de se fazer, mas era fascinante reinar sobre uma legião de mortos-
vivos. 

 ‘Isso é bom. Eu estou achando que o Necromancer Tome4 tornar-se-á muito caro quando 
eu vende-lo’. 

 Weed ainda não tinha vendido o livro que ele obteve do Lich Shire. 

 Logo no início, itens de Necromancers não iriam vender muito. O valor de mercado ainda 
não havia sido formado. 

                                                           
1 NT = jogar sozinho. 
2 NT = queda de itens. 
3 NT = Necromante. São magos poderosos especializados no estudo de mortos-vivos. 
4 NT = Livro Grosso dos Necromantes, que ele ganhou na missão do Lich Shire. 



 Necromancer era uma profissão mágica muito boa, desde que ela não precisava comprar 
itens mágicos a fim de usar feitiços como os magos em geral.  

 A medida que o tempo passa, a classe Necromancer irá ganhar mais popularidade e o preço 
do livro irá, gradualmente, aumentar.  

 ‘Eu posso, provavelmente, vende-lo depois de 2-3 meses’. 

 Weed leu cuidadosamente a respeito de outras profissões baseadas em combate. 

 Postagens louvando suas profissões! 

 Cada uma das postagens vangloriou-se das vantagens que sua profissão tinha. Entretanto, 
ninguém recomendava qualquer profissão artesã. 

 Era muito raro que houvesse profissões ousadas nos Dark Gamers. 

 A maioria deles tinha profissões de combate solo como Paladinos, que podiam usar magia 
de cura. 

 Elementalistas também estavam chamando atenção, uma vez que eles podiam sumonar 
espíritos para lutar. 

 Finalmente, depois de procurar informações sobre monstros, Lee Hyun levantou-se e ficou 
pronto para sair. 

 

*** 

 

 Hoje era sexta-feira. 

 Sua irmã mais nova voltaria cedo da escola. 

 “Hayan, você quer me acompanhar?” 

 Lee Hyun perguntou à sua irmã, que estava descansando e assistindo televisão.  

 “Onde você está indo?” 

 “Eu estou indo ver algumas pessoas que eu conheci em Royal Road”. 

 “Você quer dizer pessoas que você estava falando a respeito no outro dia?” 

 “Sim, nós estamos indo ver uma apresentação”. 

 “Isso parece incrível”. 

 Algumas vezes Lee Hyun comentava sobre Royal Road com sua irmã. 

 Royal Road era o jogo mais popular. Sua irmã prestava atenção sempre que ele dizia alguma 
coisa sobre isso. 

 Lee Hayan apenas disse: 

 “Eu irei ficar em casa e relaxar”. 

 “É? Tenha certeza de trancar as portas”. 

 “Sim. Você não tem que se preocupar”. 

 Sua irmã, geralmente, voltava para casa da escola e apenas descansava. 

 ‘Ela está ocupada estudando, então ela deve estar cansada’. 

 Lee Hyun silenciosamente saiu de casa. 

 Lee Hayan pulou de onde ela estava e, nervosamente, caminhou em círculos após ter 
certeza de que ela trancou a porta. 

 ‘Eles anunciarão os resultados hoje’. 

 Às 17 horas, a Universidade da Coréia iria anunciar os resultados na internet e por telefone. 

 Lee Hayan estava esperando pelos resultados. 

 Ela iria descobrir se havia passado ou não e como ela iria dizer isso para ele. 

 

*** 

 

 O café-restaurante estava bombando. 

 Ele estava localizado numa área em torno da universidade, então o lugar tinha uma 
quantidade constante de pessoas passando através dele. 

 Fora isso, o lugar também era popular por outras razões. 

 Casais em Royal Road iriam se encontrar aqui. 



 O café-restaurante! 

 Este era o lugar onde você poderia conhecer pessoas com as quais você construiu 
relacionamento em Royal Road.  

 Ele já era considerado um local popular. 

“Keuheum!” 

 “Senhorita, eu posso conseguir mais um daqueles parfait5? 

 “Como você está sedento....” 

 “Argh, eu estou nervoso. Eu preciso relaxar”. 

 

*** 

 

Ahn Hyundo6 e os instrutores Chung Il Hoon7, Choi Jong Bom8, Ma Sang Beom9 e Roi Lee10. 

 Eles, que treinaram a vida inteira no caminho da espada, chegaram primeiro e estavam 
esperando pelos seus companheiros. 

 Eles tinham penteado seus cabelos negros e seus músculos estavam explodindo para fora 
de seus ternos. 

 Chung II Hoon estava com calor desde que ele estava usando manga comprida. 

 “O dojo é muito mais familiar e confortável do que aqui”. 

 Roi Lee pensava assim também. 

 “Treinar na selva não era tão desconfortável como isso”. 

 “Há tantas pessoas que eu nunca vi antes. Além disso, suas roupas são muito reveladoras”. 

 Choi Jong Bom não sabia onde manter seus olhos. 

 Havia um monte de mulheres esbeltas que não estavam vestindo muita roupa. Seu rosto 
estava corado. 

 Então Ahn Hyundo disse: 

 “Então você quer voltar para o dojo?” 

“…” 

 Ninguém poderia responder. 

 Era desconfortável e embaraçoso, mas nenhum deles estava disposto a sair. 

 Um logo tempo passou. 

 A hora para o encontro tinha passado em 10 minutos. 

 Oh Dongman apareceu de mãos dadas com Min Sinhye. 

 No Continente de Versalhes, Min Sinhye era Maylon e Oh Dongman era conhecido como 
Pale. 

 “Olá”. 

 “Prazer em conhece-los”. 

 Oh Dongman e Min Sinhye inclinaram-se e os cumprimentaram. 

 Eles encararam os dois e tentaram fazer de tudo para retornar o cumprimento amigável com 
seus corpos robustos. 

 Iron River11, o apelido que Mapan havia dado para eles quando os viu pela primeira vez, 
encaixou-se espantosamente.  

 “Hey amigo”. 

 Ahn Hyundo tentou fazer com que os instrutores relaxassem com os jovens. 

 Então, as pessoas começaram a aparecer uma depois da outra. 

 “Ah, por esse caminho!” 

                                                           
5 NT = tipo de sobremesa francesa, datada de 1894, com nata, frutas, açúcar e podendo conter ou não álcool. 
6 NT = Geomchi. 
7 NT = Geomchi2. 
8 NT = Geomchi3. 
9 NT = Geomchi4. 
10 NT = Geomchi5. 
11 NT = Enxurrada de Ferro. 



 Ahn Hyundo e Chung II Hoon inclinaram-se para cumprimentar Kim In Young12 que veio ao 
café vestindo um vestido branco brilhante. 

 “Olá”. 

 “Yeah. Então você veio? Você parece mais bonita pessoalmente”. 

 “Obrigada”. 

 “Qual é o seu nome?” 

 “Kim In Young”. 

 Ela pegou uma cadeira e sentou-se. 

 Então, Yeon Hee Park13 e Yoon Soo Park14 vieram para dizer olá, conhecidas de outro modo 
como Romuna e Surka, respectivamente. 

 “Olá”. 

 “Prazer em conhece-las”. 

 Elas não poderiam deixar de se surpreender quando viram Ahn Hyundo. 

 ‘Assustador!’ 

 ‘Seus olhos parecem como se ele estivesse procurando vingança’. 

 Então elas examinaram. 

 Chung Il Hoon! 

 Ele tinha um rosto respeitável, mas selvagemente bonito. Parecia como se ele fosse uma 
pessoa muito tolerante. 

 Choi Jong Bom, Ma Sang Bom e Roi Lee. 

 Eles, naturalmente, mantiveram suas cinturas inclinadas em reverência. 

 Era como se fosse por instinto. 

 O café tornou-se mais calmo quando Choi Ji Hoon15, conhecido de outro modo como o 
pescador Zephyr, entrou como sua aparência superior. 

 “Hyung16, é um prazer”. 

 Ele, relutantemente, deu um cumprimento respeitoso! 

 Até agora ele já havia sido notado. Ele estava se encontrando na vida real.  

 A entrada estava ficando barulhenta. 

 “Jae Lynn17 está aqui”. 

 “A cantora?”. 

 “Uma celebridade está vindo aqui...” 

 “Isso significa que ela joga Royal Road?” 

 Ela descaradamente apareceu adentrando o café! 

 Mesmo com um chapéu e óculos escuros era fácil reconhecer o rosto de alguém. 

 No momento que Jae Lynn entrou no café, todos pararam de falar e voltaram sua atenção 
em direção a ela. 

 As roupas que ela estava vestindo, mesmo se não fosse uma vestimenta de apresentação, 
harmonizava com sua aparência. 

 As roupas, suavemente, expuseram sua cintura e o topo de seu tórax, mostrando suas 
curvas sedutoras.  

 Eles não puderam tirar seus olhos de seu decote branco. 

 Olhando em volta do café, Jae Lynn andou em direção de Ahn Hyundo e Chung II Hoon.  

 Gulp! 

 “Aquela garota .... Por que ela está vindo nesta direção, Sahyung?18” 

                                                           
12 NT = Irene. 
13 NT = Romuna. 
14 NT = Surka. 
15 NT = Zephyr. 
16 NT = Honorífico coreano utilizado por homens para se referir a outro homem, um pouco mais velho do que 
ele. 
17 NT = Hwaryeong. 
18 NT = honorífico coreano que significa irmão mais velho. 



 “Por que, por que ela está vindo?” 

 “Sahyung, talvez nós fizemos alguma coisa errada...” 

 Choi Jong Bom, Ma Sang Beom e Roi Lee tremiam seriamente. Chung II Hoom sorriu, 
confuso. 

 “Caras, vocês não sabem por que?” 

 “Sahyung, você tem alguma ideia?” 

 “Você me diga!” 

 “Isso é tudo o que eu sei”. 

 Chung II Hoon encolheu seus ombros. 

 “Não é porque ela foi atraída pelos meus fabulosos músculos? Hahaha!” 

 “…” 

 Eles ainda continuavam sem saber o porquê. 

 Chi Jong Bom, Ma Sang Beom e Roi Lee pensaram profundamente: 

 ‘Toda vez ele pensa nas mulheres no mesmo sentido que ele pensa no combate’. 

 Apesar do mal-entendido de Chung II Hoon, Jae Lynn cumprimentou eles: 

 “Oi. Eu mal cheguei aqui a tempo. Então, Weed ainda não chegou?” 

 Ela sentou-se em um assento vazio. 

 Oh Dongman arregalou seus olhos e perguntou nervosamente: 

 “Bem, desculpe-me”. 

 “Sim?” 

 “Isso significa... que você é Hwaryeong?” 

 “Sim.” 

 Jae Lynn assentiu com a cabeça em confirmação. 

 De todas as mulheres que tinham que chegar, Hwaryeong era a única que faltava no grupo. 

 ‘Então isso significa ... que nós estamos jogando o mesmo jogo que Jae Lynn o tempo todo!’ 

 Oh Dongman e Min Sinhye estavam chocados. Qualquer pessoa podia desfrutar de Royal 
Road. Não havia leis contra ter celebridades jogarem. E pensar que eles iriam se encontrar, 
realmente, com alguém como ela.  

 Yoon Soo Park pegou as mãos de Jae Lynn. 

 “Unnie19, eu sou uma fã”. 

 “Sério? Obrigada”. 

 “Você é muito mais bonita na vida real. Por que é que você se parece um pouco diferente? 

 “É mesmo? Você pode mudar seu rosto quando você cria o personagem. Eu mudei um 
monte de coisas como os olhos e a impressão geral do corpo, então as pessoas não poderiam me 
reconhecer”. 

 “O corpo?” 

 “Isso é onde eu era ignorante. Eu pensei que se eu comesse coisas deliciosas eu ganharia 
peso.... Então eu pensei que como uma dançarina eu faria um monte de atividade física”. 

 Jae Lynn e Yoon soo Park começaram a ter todos os tipos de conversas. 

 Os rostos de Yeon Hee Park e Kim in Young brilharam com a tensão. 

 ‘Uma tremenda concorrente apareceu’. 

 ‘Em Royal Road ela estava mirando Weed, seguramente aqui não...’  

 ‘Eu não penso assim, mas ela ainda é uma apresentadora e cantora’. 

 Um confronto provocado através de um homem! 

 Chung II Hoon, Choi Jong Bom, Ma Sang Beom e Roi Lee eram todos cinco anos mais 
velhos do que eles.  

 Esse era o motivo deles não intervirem na conversa entre as mulheres, de qualquer modo. 

 Oh Dongman estava interessado apenas em Min Sinhye e Choi Ji Hoon estava falando 
agradavelmente sobre alguns tópicos. 

                                                           
19 NT = honorífico coreano utilizado por mulheres para se referirem de maneira amigável a outra mulher mais 

velha. 



 Roi Lee sussurrou para Choi Jong Bom. 

 “Ela é uma mulher muito bonita”. 

 “Sim, Sahyung. Eu não achava que ela ia ser tão linda”. 

 Eles desconheciam o fato de que Jae Lynn era uma cantora. 

 Um grande número de pessoas estavam se encontrando na mesa 2. 

 Uma mistura de jovens homens e mulheres criou uma atmosfera brilhante. 

 Tendo uma conversa amigável sobre pequenos tópicos!  

 Contudo, Ahn Hyundo estava em seus 50 anos, então ele apenas sentou-se lá. Ele não disse 
uma palavra e apenas sentou-se em sua rígida postura. 

 Eles jogavam juntos em Royal Road, mas a diferença de idade era demais, então ele não 
poderia se sustentar em uma conversa. Além disso, o olhar em seus olhos ardia. Era como se um 
grupo de pessoas se sentassem e ele estivesse intimidando-as por atenção. 

 Então Lee Hyun entrou no café. Ele não modificou sua aparência em Royal Roal, então era 
fácil para eles o reconhecerem.  

 “Por aqui!” 

 Yoon Soo Park20 acenou com sua mão. 

 Lee Hyun lentamente aproximou-se e os cumprimentou: 

 “Oi, eu sou Lee Hyun”. 

 Ele já era familiarizado com Ahn Hyundo, Chung II Hoon, Choi Jong Bom, Ma Sang Beom e 
Roi Lee. Que dividiram as saudações. 

 “Eu sou Oh Dongman”. 

 “Min Sinhye”. 

 “Meu nome é Choi Ji Hoon. Hyung!” 

 Lee Hyun facilmente os aceitou, desde que ele os viu muito em Royal Road. 

 Lee Hyun estava indo se sentar próximo a Jae Lynn. Era um lugar próximo da entrada, então 
ele fez isso sem realmente pensar. Jae Lynn era uma cantora famosa. Como Ahn Hyundo, Lee 
Hyun não tinha ideia disso. Na realidade, de acordo com os critérios de Weed, Jae Lynn era uma 
mulher na média. 

 ‘Ela parece estar vestindo roupas caras. Colar, brincos, braceletes e outros acessórios. Luxo 
é inútil’. 

 Isso significava menos 200 pontos em seu critério. 

 “Lee Hyun”. 

 Choi Jong Bom gritou para ele a medida que ele estava indo se sentar. 

 “Sim, Sahyung”. 

 “Este lugar também está vazio. Por que você não se senta aqui?” 

 Lee Hyun rejeitou sua oferta e se sentou. 

 “Sahyung, você está aqui desde cedo?”. 

 “Eu cheguei um pouco cedo. E sobre você?” 

 “Eu estou atrasado porque eu fiquei preso no ônibus”. 

 A partir daí a atmosfera ficou um pouco mais brilhante. 

 Chung II Hoon e Choi Jong Bom tinham um rosto assustador e eles tinham dificuldades para 
falar com pessoas pela primeira vez.  

 Além de aparência assustadora, era difícil para eles dizer qualquer coisa em uma atmosfera 
tão rígida! 

 Uma vez que Lee Hyun chegou, foi mais fácil para Chung II Hoon e Choi Jong Bom falar. O 
limite da responsabilidade foi aliviado. 

 Oh Dongman levantou-se de seu assento. 

 “Se nós sairmos agora, eu penso que conseguiremos chegar ao concerto a tempo. Vamos 
todos”. 

 Ouvindo isso, eles começaram a se apressar. 

                                                           
20 NT = Surka é a melhor. 



 Lee Hyun, de repente, inclinou-se. 

 “Ah, meu cadarço...” 

“…” 

 Ele não era diferente de como ele era em Royal Road! 

 Ele eventualmente acabou indo com Ahn Hyundo ao concerto. 

 Concerto de música clássica! 

 Estava muito lotado porque uma famosa orquestra francesa estaria se apresentando esta 
noite. 

 Oh Dongman e Min Sinhye reservaram alguns assentos no meio. 

 Min Sinhye reservou assentos tão difíceis porque ela era da indústria de transmissão 
audiovisual. 

 Lee Hyun sentou-se. 

 O concerto começou com a saudação do maestro. 

 Ele era um maestro novato reconhecido na França. Ele mantinha concertos ao redor de todo 
o mundo e aumentou sua fama e confiança. 

 ‘Coréia têm apresentações, culturalmente, desatualizadas. Essa é a hora que a audiência 
experimenta algo novo e surpreendente’. 

 Começou com uma atmosfera solene ameaçadora. Então, após 10 minutos, havia um som: 

Deureureuong! 

Kuul! 

 Chung II Hoon e Ahn Hyundo tinham caído no sono e estavam roncando. 

 Oh Dongman olhou em volta. Todo mundo estava olhando para eles. 

 ‘Isso é embaraçoso’. 

 O rosto de Oh Dongman estava vermelho. 

 Ele também estava apavorado que eles reconhecessem Jae Lynn. 

 Yeon Hee Park queixou-se: 

 ‘Para adormecer em um lugar como esse. Eu nem sei como eles conseguem fazer isso’. 

 Mas, dez minutos depois: 

“Haaaaaaah.” 

 As pálpebras de Choi Ji Hoon começaram a ficar pesadas. 

 “Mesmo estando juntos, essas apresentações são realmente chatas”. 

 Ele olhou em volta e todo mundo estava dormindo. 

 Oh Dongman, Kim In Young, Min Sinhye e Yeon Hee Park, todos estavam dormindo. 

 As caçadas consecutivas deles acumularam muita fadiga. Todos caíram no sono quando a 
tensão foi embora e eles relaxaram. 

 “Pensando bem, eu também estou ficando com sono”. 

 Choi Ji Hoon também caiu no sono. 

 Um grupo de pessoas tinha caído no sono! 

 Jae Lynn ficou assustada quando ela ouviu o som do ronco durante a música clássica. Todo 
mundo estava dormindo. 

 “Devemos acordá-los?” 

 Ela cuidadosamente sussurrou para Lee Hyun, que estava sentado próximo a ela. Contudo, 
não houve resposta. 

 “Você está brincando?” 

 Jae Lynn agarrou as mãos de Lee Hyun e as sacudiu. Ela estava literalmente sacudindo-o 
para ver se havia uma resposta. Ele estava assistindo à apresentação com seus olhos bem abertos, 
mas ele estava dormindo. 

 “Wow, você realmente está adormecido”. 

 Jae Lynn apenas suspirou. Eventualmente ela apenas fechou seus olhos. 

 ‘Eu sou o mais forte’. 

 Ahn Hyundo estava sonhando. 

 Haviam ecos à medida que ele marchava pelas ruas. 



 Ele alcançou a grande vitória na guerra e foi reconhecido como um herói! 

 “Por favor conceda-me essa dança”. 

 “Você é muito bonita”. 

 Chung II Hoon também estava sonhando. 

 Ele estava em um palácio medieval com uma música esplêndida tocando. 

 O lugar inteiro estava preenchido com mulheres bonitas de famílias nobres! 

 Era comum para as mulheres serem atraídas por cavaleiros promissores com corpos 
poderosos. 

 Ele estava coberto de joias e pedras preciosas para retornar à sua cidade natal. 

 Ele tinha grandes riquezas! 

 Contudo, eles não eram os únicos. 

 ‘Monstro’. 

 ‘Droga, esses caras’. 

 ‘Aí está novamente’. 

 O resto estava tendo pesadelos com a caçada na masmorra. 

 Diferente de Ahn Hyundo, Chung II Hoon e todos os outros, Lee Hyun dormiu como um 
morto.  

 Sob nenhuma circunstância ele relaxava. 

 Menos uma hora de sono significava mais experiência que ele poderia conseguir e maior 
proficiência de habilidade que ele poderia aumentar. 

 Ele não conseguia descansar em razão da taxa mensal de manutenção de Royal Road. 

 Então, para Lee Hyun, o concerto foi um tempo precioso para relaxar. 

 Lee Hyun estava dormindo profundamente enquanto ele, inconscientemente, estava 
repousando contra os ombros de Jae Lynn. 

 Jae Lynn poderia sentir o toque do corpo dele, enquanto ela gentilmente acariciava o seu 
cabelo21. 

 Enquanto isso, o maestro estava furioso e exaltado. 

 ‘Como eles puderam adormecer escutando a minha música. O que minha música, por 
ventura, não possui?’  

 O maestro colocou toda sua força para reger a orquestra. 

 A paixão! A sensação eletrizante, a melhor música. 

 Mesmo que fosse somente para acordar as pessoas que tinham adormecido. 

 Eles saíram do concerto e se espreguiçaram.  

 “Esse foi um show realmente bom”. 

 “Eu ainda estou meio cansado...” 

 “Meu corpo está restaurado...” 

 “Oh, eu dormi bem”. 

 Eles estavam com fome após o refrescante sono. 

 “Hey, eu estou indo comprar”. 

 Choi Ji Hoon antecipou-se e os levou para um restaurante nas proximidades. 

 Comer tudo o que eles podiam iria aliviar sua fadiga. 

 Eles pegaram um monte de carne em suas tigelas e carne assada em seus pratos. 

 Eles compartilharam a carne assada e beberam enquanto conversavam. 

 Não era nada especial, mas eles estavam satisfeitos e felizes. 

 No momento em que eles terminaram de jantar eles foram para fora. Já estava escuro. 

 “É uma vergonha que nós tenhamos que sair agora”. 

 Foi uma despedida um pouco emotiva.  

 Eles subitamente se conheceram e viram os rostos uns dos outros. 

 Eles efetivamente se conheceram na vida real. 

                                                           
21 NT = Hwaryeong está querendo. 



 “Foi legal ver vocês. Agora nós podemos nos encontrar a qualquer tempo”. 

 “Eu me diverti”. 

 “Vejo você na próxima vez”. 

 “Nós iremos ver vocês na masmorra do Rotten Lich22. 

 “Nós realmente precisamos vender aquela pilhagem”. 

 Eles trocaram e-mails e números de telefones e então eles foram para casa. 

 Lee Hyun pegou um ônibus e foi para casa. Mas quando chegou, ele viu Hayan sentada 
numa cadeira em frente ao computador enxugando as lágrimas. 

 “O que está acontecendo?” 

 Lee Hyun tremia de raiva. 

 Hayan nunca tinha sido feliz no passado. 

 Crianças usariam a falta de seus parentes para lhe importunar. 

 “Bem....” 

 Hayan estava usando o computador e foi para o website da Universidade da Coréia. 

 Lá estava a lista dos candidatos aprovados.  

 “Eu fui aceita na universidade”. 

 Lee Hyun rapidamente olhou para a tela do monitor. 

 “Essa é a lista de candidatos aprovados na Universidade da Coréia? Você tem certeza 
absoluta de que você passou?” 

 “Sim. Meu nome está escrito ali”. 

 “E você conseguiu uma bolsa de estudos?” 

 “Eles me contataram mais cedo por telefone e eu consegui a bolsa de estudos”. 

 O corpo de Lee Hyun estava tremendo. Ele teve lágrimas de alegria quando ele ouviu pela 
primeira vez. 

 ‘Mas por que ela teve que receber a bolsa de estudos...’ 

 A promessa que ele havia feito a sua irmã. 

 Se ela recebesse a bolsa de estudos então Lee Hyun teria que frequentar a universidade. 

 “Oppa23, você não prometeu ir a faculdade?” 

 “Sim. Eu irei manter minha promessa”. 

 Lee Hyun tinha um gosto ruim em sua boca. 

 Ele iria enviar sua irmã para a faculdade, mas agora ele iria gastar uma quantia enorme de 
dinheiro para frequentar a faculdade.  

 Mas ele já havia feito a promessa. 

 Entretanto, ele não estava bem-disposto. 

 Havia mais com o que se preocupar do que com a admissão na faculdade. 

 Agora ele ainda precisava ganhar dinheiro. 

 Lee Hyun tirou uma caderneta bancária escondida dentro de um livro e a entregou para 
Hayan. 

 “Eu ainda quero lhe ajudar a pagar suas despesas. Eu quero que você seja capaz de 
comprar roupas e ter dinheiro para gastar. Pelo menos, nem que seja em uma viagem para o 
exterior, não importará”. 

“Oppa.” 

 “Como uma estudante de universidade você terá que estudar duramente. Haverá horas nas 
quais você precisará gastar dinheiro. Eu tenho guardado um pouco de todo lugar que eu poderia. 
Eu fiz apenas para uma hora como esta”. 

 Lee Hyun queria ensiná-la como gastar dinheiro. 

 Desde que ele era jovem, ele estava sempre economizando e ele não sabia como gastar 
dinheiro. Mas ele não era estúpido para pensar que dinheiro era algo que ele levaria consigo para 
o túmulo. 

                                                           
22 NT = Lich Apodrecido. 
23 NT = sufixo utilizado por uma mulher para se dirigir de forma amigável a um homem mais velho. 



 Ele gastava seu dinheiro com moderação. 

 Lee Hyun estava coletando, tenazmente, dinheiro para a sua família. 

 “Obrigada”. 

 Os olhos de Hayan estavam vertendo em lágrimas. 

 Ela cuidadosamente abriu a caderneta bancária que continha 30 milhões de won, que seu 
irmão tinha economizado firmemente para as despesas de sua faculdade. 

 Ele, de bom grado, andava por todo o lugar para economizar o dinheiro da tarifa do ônibus. 

 ‘Ele fez tudo isso por mim em um ano?’ 

 Por um momento, Hayan teve dificuldade em segurar o dinheiro. 

 Ela não sabia em que ela, supostamente, deveria gastar. 

 Ela estava indo para a faculdade e tentaria não gastar muito dinheiro. 

 Mas ela era uma estudante de faculdade. 

 Eles deveriam ser economicamente autossuficientes. 

 Livros, aulas de reforço e despesas eram cobertas pela bolsa de estudos. 

 ‘Eu quero experimentar a maneira como você vê o mundo’. 

 No fim, Hayan decidiu encomendar uma cápsula. 

 

*** 

 

 A Igreja de Freya! 

 Havia poucas pessoas tentando comprar água benta e bênçãos. 

 “Ei! Você ouviu as notícias?” 

 “Que notícias?” 

 “A Guilda Hermes derrubou três castelos ontem”. 

 “Mesmo aquele castelo?” 

 “Sim. Ele durou um pouco mais, mas não pôde lidar com todos os ataques da Guilda Hermes. 

 Cidades urbanas eram muito diferentes. 

 Elas poderiam treinar soldados e arqueiros a partir da população residente. 

 Eles também poderiam conquistas cidades para ganhos comerciais. 

 Para um castelo, ter poder militar era um papel importante. 

 “Eles estão ocupando todos os territórios do Reino Haven. Eles já ocuparam o território 
todo?” 

 “Ainda não. Ainda há algumas cidades sobrando”. 

 “As vilas e cidades não serão capazes de pará-los”. 

 “Bem, isso não é importante. Todas elas estão se dirigindo à ruína para a Guilda Hermes”. 

 “Bad Ray chama a si mesmo de rei. Em breve ele ascenderá ao trono. Será uma maravilhosa 
coroação com mais de 6.000 convidados, aparentemente”. 

 Entre os usuários havia uma conversa interminável a respeito de Hermes e Bad Ray. 

 Ele era a primeira pessoa qualificada a ser rei e o mais forte no Continente de Versalhes24.  

 Ele era o verdadeiro significado de um rei. 

 Bad Ray não tinha uma reputação muito boa. 

 Para chegar onde ele estava agora, ele teve que lutar diversas batalhas. 

 Cruel, não aceitava qualquer rendição! 

 Isso era para a fama, ela subiu até as alturas para chegar a que ele tem agora. 

 “Aquele castelo tinha uma força militar miserável”. 

 “Entretanto, a Guilda Hermes não terá um futuro brilhante”. 

 “Você está certo. Metade das guildas sob a bandeira da Guilda Hermes são inúteis”. 

                                                           
24 NT = será que está sendo introduzido o futuro rival de Weed? Aposto que sim. 



 “Eu ouvi que os Iron Templars25 e a Guilda Lone Wizards26 estão formando uma coalizão”. 

 “Parece como se uma grande guerra estivesse para acontecer com a Guilda Hermes. Com 
qual lado deveremos ir?” 

 “Não, não. Enquanto isso, a Guilda Hermes coletará fundos e dedicará o dinheiro para 
negócios internos”. 

 “Parando para pensar nisso, eles compraram um monte de terras. Eles serão atacados”.  

 “Manter algo é mais difícil do que conquistar algo”. 

 “A guerra não parará”. 

 Assim, as pessoas estavam falando. 

 Então os Templários, que representavam a Igreja de Freya entraram. 

 As pessoas pararam de falar para assistir. 

 Um grande movimento de Templários da Igreja de Freya! 

 “O que está acontecendo?” 

 “Parece que alguma coisa está acontecendo.” 
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25 NT = Templários de Ferro. 
26 NT = Magos Solitários. 
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