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CAPÍTULO 6 - A Festa de Aniversário 

 

 Lee Hyun acessou a internet. Ele conferiu as reações em diversos websites diferentes, 

incluindo o website de Royal Road. 

 “Está um tumulto”. 

 O número de postagens aumentou mais do que o habitual, incluindo no Hall da Fama. 

 Mais da metade delas eram discussões sobre Weed. 

 

- Weed! Weed apareceu novamente. 

 

- Eu era um usuário do Continent of Magic. Weed apareceu, uma vez mais, para tornar-
se uma lenda em Royal Road? Como nós esperávamos dele. 

 

- Weed, o Deus da Guerra! 

 

- Provavelmente não demorará a partir de agora. 1-2 grupos de monstros aumentaram 
a sua influência e atividade ao longo do continente. 

 

- Eu acredito que isso é em resposta a Weed. 

 

- Tem que ver a missão de Weed. Ela é inacreditável. 

 

- Foi difícil de lutar contra o dragão, eles teriam êxito se Weed não estivesse lá? 

 

- Quando os broadcasters1  irão reprisar a missão? 

 

 Um considerável número de pessoas demonstrou admiração a ele. 

 

- Eu apenas vi todas as lutas de Weed. Como você aprendeu a atacar daquela forma? 

 

                                                           
1 NT = streamers, transmissores, pessoas ou empresas que transmitem vídeos online. 



- Em minha opinião, parece ser um nível de mestre em artes marciais. Eu suponho que 
você tem que concentrar todos os seus ataques. 

 

- Eu consegui êxito contra um elefante! 

 

- Teoricamente, bater no mesmo ponto mais de 10 vezes irá aumentar o dano em duas 
vezes, e parece ser capaz de aumentar além de três vez mais o dano. 

 

- O dano adicional acumula de modo diferente dependendo do tipo de arma. 

 

- Todavia, eu penso que você não precisa fazer isso para caçadas comuns. 

 

- É muito difícil ser meticuloso. É irracional apenas atacar o mesmo local, uma vez que 
aumentaria o tempo de caçada. 

 

 Não era fácil atacar o mesmo ponto repetidas vezes no meio de uma batalha com risco de 

vida. Nesta situação, ser ganancioso resultaria em levar muito mais dano! 

 

- Então a classe de Weed é a de um necromante. 

 

- Quais são algumas das habilidades do Necromante? 

 

 A classe necromante estava se tornando muito popular. 

 Isso não era ruim para Lee Hyun. 

 “O Livro de Bar Kahn e o Saint´s Staff2 irão valer mais dinheiro se um monte de pessoas 

começarem a se converter para Necromante”. 

 Para a primeira profissão das classes de magos, o custo das armas e itens eram muito altos. 

Havia uma escassez de itens porque eles eram diferentes das armas de guerreiros, que podiam ser 

obtidas a partir da caça aos monstros. Não era fácil para ferreiros manufaturarem armas para 

magos. As habilidades de ferraria precisavam estar, pelo menos, no nível intermediário para 

aprender como manufaturá-las e, então, eram necessários diversos materiais especiais tais como 

Blessed Wood3. 

 Portanto, o suprimento de itens era muito mais baixo do que a demanda por eles. Em outras 

palavras, não eram apenas caros para comprar, mas era difícil de adquirir um conjunto completo 

para a classe deles. 

                                                           
2 NT = Bastão do Santo. 
3 NT = Madeira abençoada. 



 “Em cerca de cinco meses eu devo conseguir um preço decente se eu os vender”. 

 Lee Hyun decidiu usar os itens enquanto esperava. 

 Para alguns itens como o Ancient Shield4 eles devem ser vendidos rapidamente, já que a 

durabilidade decai ao longo do tempo, mas isso não era algo que ele queria fazer. 

 O Ancient Shield tinha uma limitação anexada. Se ele o colocasse em um leilão, haveria 

poucos usuários que estariam acima do nível 400 e não haveria muita competição sobre ele. 

 ‘Se eu tivesse vendido os itens feitos a partir dos ossos de dragão eu com certeza teria feito 

um monte de dinheiro’5. 

 Lee Hyun não podia esconder o seu arrependimento. 

 ‘O Ancient Shield apenas tinha que ter uma opção especial de não ser capaz de ser 

reparado...’ 

 Se a reparação fosse possível, então vendê-lo teria sido uma boa ideia, já que muitas 

pessoas o queriam. Lamentavelmente, ele foi incapaz de adquirir o resto dos tesouros da Império 

antigo de Niflheim. 

 ‘Se eles pudessem ter reparado então eles teriam vendido para um monte de lojas de 

antiguidades e grandes cidades, como a capital’. 

 Lee Hyun correu os olhos através das postagens restantes no Hall da Fama. Um grupo de 

aventureiros de nível elevado estava desafiando a Land of the Exiles6. 

 

- Alguém sabe a respeito da Vila das Árvores? Não houve ninguém que foi capaz de 

completar a missão ainda. 

Junte-se a nós e nós podemos ser os primeiros a completá-la! 

 

 A declaração pública deles para desafiar as Shadow Lands7! 

 Além disso, eles montariam um grande desafio. 

 Uma abundância de jogadores de nível elevado bem conhecidos enviou os seus pedidos 

para o desafio. 

 Mais do que 300 jogadores inscreveram-se para a expedição. 

 ‘Ah, aqueles caras estão tentando fazer uma missão sem saber de nada’. 

 Um bom número de pessoas criticou o desafio, mas seus comentários foram rejeitados como 

inúteis. 

 A missão foi descrita em detalhes, pedindo para encontrar algo ou caçar alguns monstros 

que apareceram em algum lugar. Lee Hyun considerou a informação e o valor do dinheiro que seria 

adquirido. A missão não indicou as recompensas para aderir! 

 ‘Não há propósito em trabalhar por nada...’ 

 Trabalho físico era o básico de todas as missões. A informação a respeito dos monstros era 

muito inútil. Mesmo se você procurasse na internet não ajudaria muito. As pessoas ainda estavam 

procurando por novas informações a respeito de vários territórios de caça.  

 Conhecimento é poder! 

 Algumas informações seriam, convenientemente, mantidas em segredo.  

                                                           
4 NT = Escudo Antigo. 
5 NT = Ué, por que ele não pode fazer os itens e vender? Em nenhum momento falou que ele se desfez dos 
ossos que ele havia pego, não entendi essa colocação. 
6 NT = Terra dos Exilados. 
7 NT = Terras das Sombras. 



 ‘Eu irei verificar meu e-mail’. 

 Lee Hyun estava lendo seu e-mail por cima. 

 Ttiring! 

 

Um novo e-mail foi recebido de um membro da família. 

 

 Havia poucas pessoas em seu livro de agenda de endereços e só poderia ser a sua avó ou 

sua irmã que lhe enviariam a mensagem. 

 “Quem?” 

 Lee Hyun olhou para ver que o e-mail tinha sido enviado por sua avó. 

 “O que está acontecendo?” 

 Lee Hyun clicou no e-mail. 

 

Lee Hyun. Minha cintura está bem agora e ela não dói mais. 

O hospital é muito confortável. 

Você viu a senhora do quarto 203 do hospital, não viu? Seu neto trouxe uma máquina de 

massagem como presente. Além disso, ela tem uma opção de massagem para os 

ombros e ela também pode aquecer e esfriar. Eu nunca recebi qualquer coisa assim. Não 

se preocupe com isso. Eu não me importo.8 

 

*** 

 

 Chung II Hoon9, como habitual, pediu friamente: 

 “Hoje é o dia. Nós planejamos isso, vocês estão prontos?” 

 Choi Jong Bom10 assentiu assustadoramente: 

 “Nós precisamos estar perfeitamente preparados. Dois não, três vezes o montante que será 

necessário”. 

 “Que tal cerca de apenas uma vez....” 

 “Isso criará uma absoluta confusão do plano”. 

 Os olhos de Chung II Hoon ofuscaram. Ele teve dificuldades em acreditar nas palavras de 

Choi Jong Bom, que tinha remunerado para os outros irmãos anteriormente. 

 “Certamente seria, não seria? 

 “Se necessário eu liderarei”. 

 Choi Jong Bom podia sentir o seu coração sendo esmagado. Contudo, próximo a ele, estava 

Chung II Hoon sorrindo brilhantemente. 

 “Irmão, você não está planejando fazer aquilo, você está?” 

 “Isso mesmo. A menos que nós executemos isso, nós nunca teremos sucesso”. 

 Mesmo assim, Chung II Hoom não mudou o seu semblante. 

 “Você sabe a ênfase da importância de hoje”. 

                                                           
8 NT = WTF! Não me perguntem porque terminou desta forma essa primeira parte. 
9 NT = Geomchi2. 
10 NT = Geomchi3. 



 “Eu sei”. 

 Ele acenou com a sua cabeça. 

 Era o dia do aniversário de Lee Hyun. 

 Já que ele nunca teve, nem uma única vez, uma festa de aniversário desde o dia em que 

ele nasceu, eles queriam dar ao irmão deles a melhor festa de aniversário! 

 ‘Não é uma visão tão comovente?’ 

 Ambos tremeram. Sem dúvida eles iriam compartilhar uma experiência significativa. 

 Eles não tinham em mente que eles iriam usar alguns de seus rendimentos. 

 Eles iriam conseguir se encontrar com as estudantes da faculdade! 

 Era tudo o que eles jamais podiam esperar em seus sonhos. 

 Era também uma boa oportunidade, visto que Ahn Hyundo11 estava em uma viagem de 

negócios. 

 Chung II Hoon disse novamente:  

 “Todo mundo faça os seus melhores. Se tudo sair bem então a festa deve ser um sucesso. 

Quantos anos você pensa que nós temos restando em nossas vidas?” 

 “Talvez cerca de 50 anos aproximadamente?” 

 “Sim, durante esse tempo você tem que comer refeições por você mesmo e dormir sozinho 

quando você estiver cansado.... Então mantenham em mente que dependendo de como as coisas 

funcionarem hoje, você pode viver sozinho por 50 anos ou com uma família harmoniosa”. 

 As expressões nos rostos de Choi Jong Bom, Ma Sang Beom12 e Roi Lee13 mudaram. 

 Chung II Hoon foi capaz de dar a eles alguma coragem. 

 ‘O plano é inacreditável. Ele foi capaz de fazer aquelas crianças estarem dispostas a ajudar!’ 

 Eles sempre foram de pedir por ajuda. 

 Desde que eles começaram a jogar Royal Road, eles sempre pediram ajuda para Pale. 

 Já que eles sabiam que era o aniversário de Lee Hyun, eles prometeram ir.  

 ‘As garotas eram difíceis de conseguir’. 

 Jeong Hyo Lynn, conhecida como Hwaryeong prometeu vir almoçar. 

 Kim In Young, conhecida como Irene; Yeon Hee Park, conhecida como Romuna; e Yoon 

Soo Park, conhecida como Surka, viriam todas à noite por motivos familiares. 

 ‘Esse será um aniversário agradável’. 

 Chung II Hoon deu um sorriso de satisfação. 

 

*** 

 

 Lee Hyun visitou o dojo hoje cedo para treinar. 

 Porém, sem saber o que os seus irmãos estavam planejando, eles o conduziram para outro 

lugar. 

 “Vamos lá!” 

 Instrutores do Dojo! Além disso, eles se juntaram a um número maciço de 70 profissionais 

com rostos endurecidos, olhos e coragem transbordantes. 

 “Irmãos, onde nós estamos indo?” 

 Lee Hyun perguntou em uma voz baixa. 

                                                           
11 NT = Geomchi. 
12 NT = Geomchi4. 
13 NT = Geomchi5. 



 Roi Lee respondeu com uma voz impiedosa: 

 “Indo para o parque de diversões”. 

 “Para que nós vamos lá? Vocês estão indo para lutar?” 

 “Nós estamos indo para ir em passeios e para jogarmos jogos. Mesmo nós temos dias de 

descanso algumas vezes, você não acha? Vamos juntos com isso”. 

 “Sim”. 

 Lee Hyun balançou a sua cabeça. 

 Mesmo se eles estivessem indo para um parque de diversões, a expressão facial das 

pessoas indo não se encaixava com a expressão deles. Uma atmosfera pesada foi criada à medida 

que eles passaram. 

 ‘Não falhe’. 

 ‘Feliz aniversário, aniversário’. 

 A responsabilidade de manter a calma era muito pesada. Eles estavam, cuidadosamente, 

vestindo ternos pretos, sentindo-se vagamente desconfortáveis e constrangidos. 

 O grupo entrou no metrô. O Dojo era proprietário de um veículo para transporte, mas eles 

deliberadamente decidiram usar o metrô. 

 ‘Pessoas vão a parques de diversão usando transportes públicos’. 

 Nenhum dos praticantes ou instrutores estiveram em um parque de diversões desde que 

eles eram crianças. Consultando a internet, lá ia ter um monte de tráfego e outros meios de 

transporte seriam recomendados. Com isso em mente, eles decidiram embarcar no metrô. 

 “Hey, hoje nós estamos indo para a sua casa jogar alguns jogos?” 

 “A última noite eu estava dançando em um clube com um cara e nós ficamos de mãos 

dadas!” 

 Houve um silêncio profundo no metrô, visto que os vagões estavam preenchidos com 

homens grandes e robustos em ternos pretos. 

 “...” 

 Os estudantes de antes e todos os homens pararam de falar. Quando havia muitos 

passageiros no metrô também havia uma obrigatoriedade de ter uma batalha feroz sobre os 

assentos. A luta por assentos mais confortáveis! 

 Porém, algumas pessoas ficaram em silêncio no lugar. Ninguém sabia o que estava 

acontecendo. 

 “Keuheum14, parece mais confortável ficar de pé. 

 “Sim, é um melhor exercício...” 

 40 a 50 homens ficaram no local. Mesmo os idosos sentados nas proximidades estavam 

ficando preocupados. 

 “Huh? Por que eles estão em pé?” 

 “Sim”. 

 Roi Lee e Ma Sang Bom não sentaram em qualquer um dos assentos. Ser acostumados ao 

conforto fazia o corpo ficar cada vez mais fraco. Era necessário exercitar o corpo em todos os 

lugares. Portanto, era normal para eles ficarem de pé nos transportes públicos. Os instrutores e os 

praticantes ficaram ao lado das pessoas comuns. 

 ‘Aqueles caras são da máfia? O olhar em seus olhos....’ 

 ‘Parece como se seus músculos irão rasgar através de seus ternos’. 

 ‘Eu acho que eles estão indo fazer algo ilegal’. 

 ‘A polícia. Acho que seria uma boa ideia chamar a polícia...’ 

                                                           
14 NT = Som de raspar a garganta. 



 Quando eles chegaram à estação as portas do metrô se abriram. 

 “Huh, há lugares vazios?” 

 “Isso não é muito comum. Talvez nós estejamos com sorte desta vez”. 

 Os novos passageiros estavam encantados de ver os lugares vazios, mas então eles viram 

os praticantes do Dojo. 

 “....” 

 Os passageiros ficaram em volta, calmamente. Eles não ousaram sentar-se e olhar para os 

rostos rígidos dos instrutores e praticantes. 

 ‘Por que me sinto tão mal para apanhar um assento?’ 

 ‘Eu preferia sentar. Então eu posso ficar confortável’. 

 A maioria dos passageiros foram forçados a ficar preocupados. Contudo, os praticantes não 

podiam se dar ao luxo de se preocuparem. 

 Eles precisavam entreter Lee Hyun de alguma forma! 

 Eles se surpreenderam a respeito das pessoas permanecerem de pé por um instante, mas 

eles não se preocuparam, então isso foi ignorado. 

 ‘Deve ser algum tipo de moda ficar em pé nos metrôs, hein?’ 

 ‘Parando para pensar nisso, isso é bom para a saúde deles’. 

 Ninguém se sentou no metrô até que o grupo tivesse chegado ao seu destino. 

 “Lee Hyun, por aqui!” 

 “Por esse caminho!” 

 Em frente da entrada principal do parque de diversões. 

 Lee Hayan, Oh Dongman15, Shin Hye Min16, Jeong Hyo Lynn17 e Choi Ji Hoon18 estavam 

esperando juntos. 

 “Hayan, o que você está fazendo aqui?” 

 Lee Hyun perguntou de forma estranha. Ele percebeu que havia algumas coisas estranhas 

que ele não foi informado sobre. 

 Diferente do comportamento anormal dos praticantes, Oh Dongman e Jeong Hyo Lynn, ele 

não esperava ver Choi Ji Hoon 

 Hayan abriu a sua boca e sorriu: 

 “Oppa, é o dia de seu aniversário hoje!” 

 “Aniversário?” 

 Lee Hyun começou a calcular a data. Realmente era o seu aniversário. Já que ele nunca 

celebrou o seu aniversário ele tinha se esquecido. 

 “Não é por isso que nós estamos aqui? Para o seu aniversário?” 

 “Oppa nunca foi para o parque de diversões antes, então...” 

 “Quero dizer, parque de diversões são exclusivos para os ricos...” 

 Jeong Hyo Lynn, Oh Dongman e Shin Hye Min ficaram confusos com as palavras de Lee 

Hyun. 

 ‘Quando os parques de diversões se tornaram reservados para a classe alta?’ 

 Os instrutores e os praticantes levaram as palavras de Lee Hyun muito literalmente. 

 “De fato, você não vai para o parque de diversões a menos que você faça uma quantia 

modesta de dinheiro. É uma grande decisão sobre se deve ou não ir”. 

                                                           
15 NT = Pale. 
16 NT = Maylon. 
17 NT = Hwaryeong. 
18 NT = Zephyr. 



 “Um artista marcial solitário no parque de diversões....” 

 “Não é mais do que 5.000 won19 um passeio?” 

 Os instrutores gastaram uma quantia considerável de seus dinheiros. Para o alojamento e 

alimentação do dojo eles não faziam muito dinheiro para gastar. Portanto, era difícil para eles gastar 

mais do que 10.000-20.000 won para alguma coisa.  

 Lee Hyun sentou-se, já que sempre que ele gastava dinheiro em algo, mesmo indo a 

passeios, seu coração quebrava um pouco. 

 “Keuhuem! Eu prefiro apenas relaxar em casa”. 

 Lee Hayan agarrou os braços de Lee Hyun e o conduziu para dentro. 

 “Eu já tenho um passe livre. Desta forma você pode jogar e ir a passeios de graça”. 

 Hayan já sabia o que fazer com Lee Hyun. Já que ele não gostava de perder tempo e 

dinheiro, com isso ele não teria uma desculpa para não ir. Os outros seguiram Lee Hyun depois de 

um instante. 

 Shin Hye Min perguntou para eles: 

 “Em qual passeio vocês querem ir primeiro?” 

 Jeong Hyo Lynn não perdeu qualquer tempo: 

 “Os Viking? Ou nas montanhas-russas?” 

 As montanhas-russas eram mecanismos de alta velocidade que se moviam ao longo de 

trilhos no ar. Era o mais popular dos passeios. 

 Shin Hye Min estava mentalmente cansada de estar constantemente ocupada com as 

transmissões diárias e, secretamente, queria provar a emoção do passeio. 

 “Vamos lá nas montanhas-russas primeiro, certo?”  

 Andar na montanha-russa primeiro! 

 Um considerável número de pessoas visitava o parque nas primeiras horas então, graças a 

isso, eles podiam conseguir a sua vez mais cedo.   

 Lee Hyun sentou-se na frente com Jeong Hyo Lynn, seguidos por Oh Dongman e Shin Hye 

Min e Lee Hayan e Choi Ji Hoon foram colocados juntos. 

 Isso era inevitável por causa da proporção de rapazes com as garotas. 

 ‘Isso é ótimo’. 

 Hoje era a primeira vez que Ji Hoon conhecia a irmã mais nova de Lee Hyun. 

 Não apenas caçar e explorar em Royal Road. Era diferente conhecê-la na vida real. 

 Em outras palavras, ele estava atraído por ela. 

 Ele se encontrou com inúmeras mulheres, mas ele nunca tinha sentido emoções como estas 

antes. 

 ‘Fazer isso e gastar o resto do meu dia com ela. Sim, nada mal’. 

 Ji Hoon tinha um sorriso brilhante. 

 Então ele recebeu um leve tapa em seu ombro de Ma Sang Bom. 

 “Tome cuidado”. 

 “O que?” 

 “Reconheça quem é primeiro....” 

 O horror atingiu o rosto de Ji Hoon. 

 “Hooo hoo hoo.” 

 Neste momento, Roi Lee sorriu. 

 Os praticantes não tentaram ficar próximos a Hayan, já que isso arriscaria as suas vidas. 

                                                           
19 NT = U$ 4,50 – cotação de 02.11.2015. 



 Para eles, Ji Hoon parecia muito legal. 

 Então a montanha-russa subiu ao topo e quando ela veio abaixo Oh Dongman, Shin Hye 

Min, Jeong Hyo Lynn, Hayan e Ji Hoon começaram a gritar. 

 “Kyaaaah!” 

 “Wheee!” 

 Lee Hyun e os praticantes estavam mais entediados acerca disso. 

 ‘Foi realmente assustador quando eu estava esculpindo a cabeça de Bingryong’. 

 Esculpir pedaços de gelo de cem metros de altura pendurado em um único fio. O corpo 

suspenso lá com o vento interferindo constantemente. Comparada àquela experiência, sentar aqui 

pode ser considerado como um remédio. 

 Os instrutores também estavam calmos. 

 “O ângulo precisa ser mais íngreme...” 

 “Se nós cairmos a partir daqui, mesmo na pior situação nós podemos ficar bem se nós 

desistirmos de nossas pernas”. 

 “Nós podemos reduzir a velocidade de queda ao rotacionarmos o nosso corpo algumas 

vezes para diminuir a força”. 

 “Nós podemos saltar a partir daqui?” 

 Falar a respeito de tais coisas era considerado assustador em sua própria maneira. 

 Graças a isso, algumas pessoas estavam gritando por causa da montanha-russa bizarra  

 ‘Quem diabos são vocês?’ 

 Os responsáveis pelos passeios pensaram. 

 No Viking20, a mesma coisa aconteceu.  

 Lee Hyun e os praticantes sentaram-se e não fizeram nada. Igual ao primeiro passeio, nada 

mudou. 

 ‘Oh isso não vale o meu dinheiro! Já que eu não estou usando dinheiro, eu preciso apreciar 

isso’. 

 Porém, Lee Hyun ainda parecia irritado. 

 Eventualmente eles desistiram dos passeios mais longos. 

 “Se ele não se assustou com os passeios, então temos que ir em outra coisa”. 

 Jeong Hyo Lynn disse infelizmente. 

 Era um longo caminho para Lee Hyun e os praticantes desfrutarem da emoção e suspense 

do parque de diversões. 

 Então, Oh Dongman teve uma ideia: 

 “Em vez de irmos nos passeios... e se nós formos ao zoológico? 

 Os olhos de Lee Hayan brilharam em expectativa. 

 “Zoológico?” 

 “Sim, esse lugar é muito grande, assim como é o zoológico. Não seria mais divertido do que 

sentar em uma roda que gira?” 

 “Sem dúvidas”. 

 Então, mudando seus planos, o grupo decidiu ir ao zoológico desta vez. 

 

*** 

 

 Lá estava uma girafa. 

                                                           
20 NT = É aquela barca que fica num pêndulo. 



 Crianças, que mal tinham seis anos de idade estavam observando as girafas. 

 Um grupo do jardim de infância tinha vindo para observar. 

 Pequenos e adoráveis garotos gritavam: 

 “Olhe, é uma girafa!” 

 “Ela parece tão legal”. 

 As lindas garotinhas sorriram com olhos brilhantes. 

 “Ela é bonita”. 

 “Os animais são muito fofos. Whoa! Olha para o seu longo pescoço!” 

 Era uma visão harmoniosa. 

 Eles foram andando pacificamente em volta das girafas. 

 Em seguida, uma voz traiçoeira veio de trás!! 

 “Girafas, elas são saborosas?” 

 “Pode ser desconfortável, já que nós precisamos cozinhá-las por um longo tempo”. 

 “Porém, com um pouco de sal, ela pode ser muito deliciosa de se comer. Outro dia eu estava 

treinando na África. Eu estava com muita fome. Se eu pudesse ter pego um leão, então eu teria 

comido ele”. 

 “Você se sente confortável comendo animais herbívoros?” 

 “Nós podemos ir e consegui-las a noite...”  

 Sseueuk! 

 Os instrutores e os praticantes do dojo! 

 Eles estavam olhando para as girafas enquanto eles falavam. 

 “Waaaa oooooohh aaahhhh!” 

 Isto fez as crianças chorarem. 

 A área até então inocente foi completamente destruída por eles. 

 Os instrutores e os praticantes tinham que ir para o outro lado. 

 Camelos e póneis. 

 “Hey, do que aqueles caras gostam de provar?” 

 “Eu acho que me divertirei escolhendo o que comer”. 

 “Pode ser uma boa ideia assar e comer isso”. 

 Eles olharam para o urso polar enquanto descaradamente mostravam os seus apetites de 

mal gosto. 

 “Bem, olha para ele”. 

 “Wow, olhar para ele me dá água na boca”. 

 “Vesículas biliares e pés.... ele come o que quer que joguem para ele. Se alguém comê-lo, 

ele poderia comer sem parar por um ano...” 

 Os olhos dos instrutores e dos praticantes brilhavam com sangue. 

 A tal ponto que mesmo o urso pular fugiu de medo. 

 As lontras, os golfinhos e os crocodilos sofreram do mesmo destino. Compreensivelmente, 

foi ainda pior para os pássaros. 

 Porém, isso não incluiu os animais esperados. 

 Macacos, gorilas, porcos! 

 Os praticantes gostaram de observa-los fazendo doces travessuras e comendo bananas. 

 “De alguma forma, eu gosto deles”. 

 “Eu simplesmente não consigo parar de olhar”. 

 Lee Hyun apreciou o zoológico. 



 Tinha sido um longo tempo desde que ele tinha tomado uma pausa. 

 Ele nunca tinha tomado uma pausa depois que ele começou a jogar Royal Road. O 

pensamento de tomar um dia de folga era insuportável desde que as taxas mensais eram caras. No 

entanto, ele não se arrependeu de vir ao zoológico com sua irmã e amigos. 

 “Algum dia eu virei visitar aqui com minha família novamente”. 

 Isso seria em 10 ou talvez em 20 anos. 

 Porém, agora ele estava em paz e feliz. 

 Mesmo quando era a hora de partir, Jeong Hyo Lynn recusou-se a sair do lado de Lee Hyun. 

 Ela estava em uma missão de conseguir ficar próxima a ele de modo que eles pudessem 

ser amantes. 

 Oh Dongman, Shin Hye Min e Choi Ji Hoon tentaram ficar o mais distante possível dos 

instrutores e praticantes. 

 “Nem todo mundo quer saber do que eles gostam....” 

 “Vamos andar mais longe deles”. 

 “Nós não os conhecemos”. 

 

*** 

 

 Eles deixaram o parque de diversões por meio do transporte público e retornaram para o 

Dojo. 

 O último plano da festa de aniversário de Lee Hyun estava completo. 

 Um churrasco com costelas e barriga de porco! 

 Kim in Young21, Yeon Hee Park22 e Yoon Soo Park23 serviram a carne preciosa. 

 “Bon appetit24.” 

 “Obrigado, jovem dama”. 

 Ma Sang Bom pegou a carne pingando de gordura envolvida em uma alface e a colocou em 

sua boca. 

 “Você apenas tem que comer carne em um aniversário”. 

 Os instrutores tinham preparado a carne para o fim da festa de aniversário de Lee Hyun. 

 O parque de diversões era para ser seguido com carne! 

 Isso é o que eles estavam planejando quando eles prepararam a festa de aniversário. 

 Choi Jong Bom diligentemente pegou um pedaço de carne cozida com um golpe de seus 

hashi25.  

 “Carne é mais deliciosa quando você come com os outros”. 

 Roi Lee também foi em direção daquele comentário. 

 “Quanto mais pessoas houverem, mais saborosa ela é”. 

 A festa de aniversário não foi nem em um restaurante agradável e nem eles prepararam 

algum presente especial, mas ela foi uma experiência quente, no entanto. 

 Chung II Hoon trouxe o soju26. 

                                                           
21 NT = Irene. 
22 NT = Romuna. 
23 NT= Surka. 
24 NT = Bom Apetite em francês. 
25 NT = pausinhos usados como talheres no oriente. 
26 NT = Soju é uma bebida destilada originária da Coreia feita de arroz. A maior parte do soju moderno é 
atualmente produzida na Coreia do Sul, suplementando ou até mesmo substituindo o arroz por outros 
alimentos como batata ou batata-doce - https://pt.wikipedia.org/wiki/Soju. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Soju


 “Aqui, pegue um copo de licor”. 

 Lee Hyun ouviu-o com atenção e cuidadosamente pegou o copo com ambas as mãos. 

Consequentemente, Chung II Hoon preencheu o copo de Lee Hyun com soju.  

 “Para nossas vidas!” 

 “À vida!” 

 Os homens deram um brinde desajeitado. Olhando para tudo, Lee Hayan foi aquela que 

planejou tudo com antecedência. 

 Um grupo se encontrando com mulheres universitárias! 
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