
Volume 11 

CAPÍTULO 5 - A Primeira Aula de Lee Hyun 

 

 Lee Hyun entrou no ônibus. 

 ‘Whew, é finalmente dia de ir para a universidade, huh’. 

 Para as outras pessoas, seus peitos poderiam estar cheios de alegria quando eles vão para 

a universidade. A vida universitária é repleta de uma variedade de bons momentos: atividades 

extracurriculares, MT – Membership Training1 e tornar-se parte dos clubes. É também uma coleta 

de vários conhecimentos e de educação, um grande lugar para ganhar experiências.   

 Contudo, no ponto de vista de Lee Hyun, era uma porcaria.  

 Infinidade. Escuridão. Desespero! 

 Ele deveria ter sido totalmente dedicado a Royal Road a fim de fazer dinheiro ao invés de ir 

para a faculdade. 

 A medida que o suspiro de Lee Hyun continuava, uma conversa de estudantes universitárias 

espalhou-se para os seus ouvidos. 

 “Quais cursos você está frequentando para as suas disciplinas de segunda-feira?” 

 “Eu me matriculei no processo avançado de Medicina Regenerativa, já que eu quero 

aprender mais a respeito do tratamento das articulações”. 

 “Sério? Isso é incrível. Eu também estou indo para essa matéria. Dizem que aquele 

professor, Hanh Minsoo, é realmente bom ensinando. E sobre você, Soyun?” 

 “Disciplina de Biologia Molecular”. 

 “Whew! Essa é difícil. Aposto que as provas são matadoras”. 

 As três universitárias estavam tendo uma conversa animada. 

 Havia muitas universitárias indo para a faculdade via ônibus, então não era uma coisa 

estranha. 

 ‘Elas são, provavelmente, estudantes de medicina’. 

 ‘Garotas muito bonitas...’ 

 ‘Boas em estudar também’. 

 Alguns passageiros do ônibus olharam as universitárias com inveja. 

 Contudo, Lee Hyun pensou o oposto: 

 ‘Eu tenho pena delas’. 

 São seis anos de universidade! 

 As aulas de medicina são significativamente mais caras do que as outras matérias, mesmo 

se a pessoa vier de uma família decente.  

 Mas, na maioria dos casos, o Ministro da Educação e o banco juntavam esforços para 

preparar um sistema. 

 Empréstimos estudantis. 

 Receber um empréstimo estudantil por seis anos para a universidade. Uma vez que você 

saia da faculdade a dívida estaria empilhada sobre outras dívidas!  

 ‘Tsk.’ 

 Inconscientemente, a língua de Lee Hyun ficou gelada. 

 Embora ao contrário do que realmente estava acontecendo, a universitária tomou outro 

caminho quando ela notou. 

                                                           
1 NT = 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 
formados por estudantes, membros da Igreja, assalariados…  



 “Ah! Soyun, há um homem bem ali olhando para você e babando!” 

 “Ele parece ser o homem mais bonito no ônibus”. 

 “Vá e diga alguma coisa”. 

 As duas garotas forçosamente incitaram a garota chamada Soyun.  

 Soyun então veio até Lee Hyun enquanto ela dizia: 

 “Desculpe, eu não planejo ter um namorado já que eu quero me focar em meus estudos”. 

 Ela disse cuidadosamente e de forma consoladora, como se tentasse não o ofender. 

 Lee Hyun suspirou profundamente e respondeu ao invés de uma simples inclinação de 

cabeça2: 

 “Peço desculpas por meu comportamento ter sido enganoso. Então aqui está meus dois 

centavos para as garotas. Vocês universitárias bebem café que é extremamente mais caro do que 

simplesmente....” 

 O preconceito enraizado de Weed contra as mulheres! 

 Ele deliberada e irritantemente explicou apenas aquele pouco e então abaixou a sua cabeça. 

 Dormir no ônibus ajudava bastante quando você tem falta de sono, enquanto recuperava a 

sua vitalidade3! 

 Soyun assistiu à cena e não soube o que fazer. 

 ‘Ela está bem? Foi muito chocante?’ 

 Até que elas tivessem chego até a Universidade da Coréia, Lee Hyun manteve sua cabeça 

imóvel daquela forma. 

 “Deureureong, kuwuoo!”4 

 A amargura das garotas crescia à medida que ele fingia dormir. 

 ‘Isso fez com que parecesse como se nós fossemos as pessoas más’. 

 ‘Entretanto, ele foi tão severo a Soyun’. 

 ‘Eu quero perguntar por seu contato...’ 

 O mal-entendido aumentou quando Lee Hyun chegou à faculdade e a sua sala. 

 O auditório da universidade era grande e magnífico e era abastecido com vários 

equipamentos modernos. 

 Lee Hyun se enganou. 

 ‘Este é o lugar onde será a minha aula?’ 

 Já que o dinheiro das despesas de ensino já foi oficialmente pago para a universidade, o 

corte foi ainda mais profundo. 

 Já que o dinheiro se foi, o ressentimento preenchido foi rapidamente resolvido. 

 ‘Lee Hayan também está tendo aulas’. 

 Lee Hayan tinha uma matéria diferente, então ela não tinha aulas na segunda-feira. O único 

momento onde eles estariam na mesma aula seria na aula de Artes Liberais, na sexta-feira5. 

 ‘De qualquer forma, vamos entrar na sala de aula’. 

 Ele não conhecia ninguém na sala. 

 Os estudantes veteranos lançaram várias festas de boas-vindas, tendo o convidado várias 

vezes. O motivo era para que os estudantes se familiarizassem uns com os outros, formando 

amizades a partir da grade curricular, mas Lee Hyun não foi. 

                                                           
2 NT = como forma pedido de desculpas. 
3 NT = Ele dormiu no meio do insulto à garota? Kkkkk. 
4 NT = Ronco. 
5 NT = no inglês estava no tempo verbal no passado, contudo, ao que me parece, essa é a primeira vez dele 
indo para as aulas, o que não justifica utilizar o tempo passado, mas sim o tempo futuro para se referir a algo 
que acontecerá – aulas junto com Hayan. 



 A taxa era de 20.000 won6. 

 Nada neste mundo existia de graça. 

 Ele até mesmo pulou a cerimônia de admissão uma semana antes. Geralmente, para a 

maioria, o começo do novo semestre não devia ser um momento para se atrasar. 

 Em outras palavras, no momento em que ele deu o primeiro passo para dentro de sua sala 

de aula era a sua primeira vez. 

 “Quem é ele? Não parecem reconhece-lo”.  

 “Ele é um veterano repetente?” 

 “Eu acho que ele estava na lista de espera. Qual é a identificação de estudante dele?”  

 Os estudantes, que estavam na sala, o notaram e sussurraram entre si. 

 Lee Hyun os ignorou de forma resoluta, pegou um assento vago e então abriu o seu laptop. 

 Um velho e defasado laptop. 

 Ele era um item relativamente barato a partir de um mercado na internet. Ele era pesado e 

grosseiro, mas a sua performance não ficava tão atrás dos outros. 

 Contudo, o rosto de Lee Hyun estava vermelho de vergonha. 

 ‘Eu não tenho quaisquer livros’. 

 A palestra era sobre a Existência da Realidade Virtual. 

 Ele não sabia que tipo de livro didático conseguir então isso saiu completamente da mente 

dele. 

 Lee Hyun estava sentado lá, constrangido, quando um livro escorregou para o meio de sua 

mesa a partir de uma garota sentada ao lado dele.  

 “Você pode compartilhar comigo”. 

 “Obrigado”. 

 “Sem problemas. Da mesma forma para o Seonbae-nim7 também”. 

 “……” 

 Lee Hyun demorou um pouco para explicar: 

 “Então você pode ficar à vontade. Eu não sou um Seonbae”. 

 A garota, em seguida, persistiu: 

 “Seonbae-nim, por favor não brinque desta forma”. 

 Garotas novatas pareciam tratar muitos homens como veneno, ao mesmo tempo em que só 

podiam estar interessadas no Seonbae delas. Então ela levou o que ele disse como uma piada. 

 “Eu realmente não sou um Seonbae....” 

 Subitamente o mal-entendido tornou-se desagradável. 

 Visto que ele não apareceu na Cerimônia de Admissão, ele não fez amizades com ninguém 

e, certamente, as pessoas em sua sala não queriam ouvir essa conversa. 

 ‘Eu não tenho escolha’’. 

 Lee Hyun desistiu disso. 

 Deixar o mal-entendido desaparecer sozinho era o melhor método. 

 Pouco depois, ele mergulhou sobre a palestra que o professor estava ensinando. Já que o 

assunto capturou o seu interesse. 

 “Muitas organizações, em especial a militar, começaram investigações sobre as inúmeras 

vantagens da realidade virtual. Por sua vez, se eles estivessem preparando uma equipe das forças 

especiais para uma missão perigosa, a taxa de sobrevivência seria muito alta. Então, tê-los 

treinando no mesmo terreno na realidade virtual aumentaria a experiência deles. Isso maximizaria 

                                                           
6 NT = U$ 18,00 – cotação de 03.12.2015. 
7 NT = utilizado para se referir a colegas veteranos. 



a capacidade de sobrevivência deles e..... todavia, esse conceito, nessa altura, não foi 

completamente concluído”. 

 Lee Hyun concordou mais ou menos com a sua cabeça. 

 ‘Isso foi falho de várias maneiras. O desenvolvimento prematuro colocou ênfase na 

educação e treinamento. Porém, para verdadeiramente colocar um ser real em outra realidade leva 

um longo tempo’. 

 O professor falou: 

 “Inicialmente, o desenvolvimento da realidade virtual era insuficiente. Contudo, houve muitas 

avaliações sobre o assunto, a respeito da elevação da possibilidade de aumentar a felicidade das 

pessoas por meio deste método. Por fim, muitas companhias mergulharam na pesquisa da 

realidade virtual. O objetivo delas era simplesmente um”. 

 ‘Obviamente é o dinheiro’. 

 A teoria favorita de Lee Hyun não mudou.  

 Dinheiro é a coisa que pode fazer qualquer um chorar ou rir! 

 As empresas essencialmente deram à luz a novas sociedades dentro da realidade virtual e 

as venderam para os consumidores como forma de revigoramento. Conforme a tecnologia se 

desenvolve, o campo torna-se mais competitivo e através disso a Unicorn surgiu do nada para o 

que é hoje com seu maior jogo, Royal Road, o qual, em minha opinião, é o mais amado pela 

humanidade”. 

 O professor, em seguida, começou a ensinar sobre a história da realidade virtual, a qual ele 

simplificou. 

 Lee Hyun, em seguida, sentiu uma onda de tedio. Desde que ele decidiu jogar Royal Road, 

ele pesquisou inúmeros artigos antes mesmo de realmente jogar o jogo. Assim, ele já sabia o básico 

do conteúdo da palestra do professor.  

 “Euhaam!” 

 Lee Hyun inconscientemente deixou escapar um grande bocejo conforme ele se 

espreguiçava. Ele já estava cansado quando ele tomou o ônibus, mas agora, sentado em uma 

cadeira e ouvindo uma palestra, ondas de sonolência caíram sobre ele.  

 Ele foi repreendido com os olhos a partir de todas as direções. 

 ‘Até agora, ele mal veio para a aula a tempo.... e agora ele não parece como se estivesse 

com humor para estudar’. 

 ‘É um estudante ou ele foi demitido? Oh, então como ele foi capaz de vir para o nosso 

departamento?’ 

 ‘Parece que ele é alguém que está voltando para os estudos depois de um bom tempo... 

isso deve significar que ele conseguiu um F para ser recolocado nessa sala. Eu não quero ser como 

ele, vamos trabalhar duro e aprender’. 

 Jjeutjjeutjjeut!8 

 A maioria dos estudantes, que frequentavam essa sala são calouros, os quais não o 

criticariam abertamente, mas que fizeram expressões faciais desagradáveis. 

 Lee Hyun recuperou a sua postura e fingiu estar estudando duro, mas o livro colocado entre 

os dois mais cedo pela garota que sentava próximo a ele, pareceu um pouco mais longe dele. 

 Eram três sutis centímetros a partir do ponto anterior! 

 Provavelmente ela também o insultou. 

 O professor riu. 

                                                           
8 NT = lápis escrevendo no papel. 



 “Há muitas outras horas para conversar sobre a origem da realidade virtual e o 

desenvolvimento no futuro para assegurar o tédio. Então, nós devemos falar sobre as suas coisas 

favoritas em relação a Royal Road?” 

 “Sim!” 

 “Professor, por favor, faça isso”. 

 A popularidade de Royal Road entre os estudantes era alta. Havia apenas poucas pessoas 

no departamento de realidade virtual que não jogavam o jogo. 

 “Realidade virtual é divertida enquanto ela também possa ser usada como uma ferramenta 

de estudo. Então, qual é a sua ação contra alguém que usa habilidades e é da classe artística?” 

 O professor perguntou uma questão bem aleatória. Contudo, alguns estudantes astutos 

perceberam o tópico escondido. 

 As classes artísticas em Royal Road estão atualmente sob reavaliação. 

 Os trovadores9, os quais são a classe dos Bardos, possuem canções que transmitem o 

romance e as aventuras.  

 Mesmo quando você faz a mesma missão que muitos já fizeram, quando você tem um bardo 

participando durante o evento e cantando canções de louvor, o boato é que suas conquistas vão se 

propagar mais longe e você irá obter mais fama no processo. 

 Se você participar em uma missão especial de um bardo de criação de músicas, você 

receberá um bônus extra na reputação. 

 Devido a essas razões, os Bardos são aceitos dentro de muitos grupos conforme as pessoas 

continuam a fazer mais missões difíceis. 

 O altamente habilidoso pintor. 

 As ‘Pinturas do Continente’ de Beraneo foram solicitadas desesperadamente por muitos 

nobres. 

 Quando os nobres a tiveram com uma opção de atividade de um aventureiro, eles se 

confortaram com o trabalho em cadeia do pintor. Naquele ponto, aquele aventureiro vai estar 

embriagado em cada cidade. Quando isso acontece, aquela pessoa geralmente não seria capaz de 

receber qualquer pedido especial10. 

 Apenas em alguns casos, onde a intimidade de alguém com o comissário fosse 

extremamente alta, que a missão podia ser dada ou quando o nível atual da pessoa fosse aceitável 

ou não, cabia ao cliente. 

 Os pintores têm um provérbio quer você possa conseguir missões ou não, portanto, seus 

valores foram reavaliados. 

 Essencialmente, a pintura determina se você é um aventureiro ou não. 

 “Arte, em poucas palavras, era como ter um Orc prontamente esperando no jardim da frente 

querendo atacar você por causa da sua inutilidade. Porém, agora as classes artísticas em Royal 

Road estão sendo reavaliadas. Embora este seja um caminho muito difícil, caminhar por esta 

estrada para tornar-se um verdadeiro artesão é algo muito respeitado”. 

 Os estudantes estavam convencidos depois da proclamação do professor. 

 “Ser um artista que viaja o Continente de Versalhes, que coisa maravilhosa”. 

 “Tornar-se uma grande alma que espalha a arte para uma terra desconhecida repleta com 

o caos parece maravilhoso!” 

 Alguns estudantes pareciam estar habitando em suas fantasias. 

 Falando francamente, mesmo se eles não tivessem escolhido classes como a dos guerreiros 

ou paladinos, não havia garantia de que eles estariam livres dos monstros. Não apenas o poder de 

                                                           
9 NT = aqueles que divulgam, cantando ou declamando, poemas próprios ou alheios. 
10 NT = mais uma das frases aleatórias que não dá para entender a intenção. 



ataque dos artistas é fraco, o risco de viajar pelo Continente de Versalhes era como o da chama de 

um fósforo, que podia ser facilmente apagada. 

 Então, a ocupação não era tão impressionante como ele deixou transparecer. 

 “Recentemente, eu também tenho pensado em escolher uma classe artística como uma 

ocupação”. 

 “Espalhar a arte para as pessoas enquanto ganha o respeito deles soa extremamente 

atraente”. 

 Os estudantes estavam murmurando. 

 Lee Hyun queria amaldiçoá-los. 

 ‘Vocês estão vivendo em uma ilusão’. 

 Se eles forem para a Cidade dos Artistas, Rhodium, eles ficarão, dolorosamente, 

conscientes da dura realidade! 

 As pessoas que residem lá trabalham meticulosamente em seus trabalhos artísticos, então 

quando eles não recebem boas críticas eles sofrem de aflição, dor e fome!  

 Lee Hyun também experimentou isso quando as estátuas em que ele trabalhou não 

venderam bem e tiveram seus preços abaixados para um par de moedas de cobre. Quando suas 

estátuas foram consideradas como ornamentos inúteis ele se continha tanto quanto fosse possível 

para não comprar uma briga com eles. 

 Tendo sido através de tais processos que ele não podia argumentar em favor daquele 

posicionamento. 

 É claro que no caso de Lee Hyun, ele conseguiu atingir um monte de pessoas por meio da 

bajulação. Essencialmente enganando muitas pessoas para comprar as suas esculturas mesmo se 

fosse apenas um centavo ganho.  

 O perverso escultor indo tanto quanto a obtenção de qualquer mudança a partir de seu bolso!  

 Um tempo depois dos murmúrios dos estudantes as palavras do professor continuaram: 

 “Os artistas lutam para criar obras. Através dos valores artísticos das obras que a reputação 

sobe, bem como o aumento da proficiência da habilidade. Obras-primas, obras clássicas e obras 

magníficas são classificações obtidas após a conclusão bem-sucedida da arte. Então, alguém pode 

me dizer quais são as bases para o estabelecimento dos valores artísticos e da classificação da 

arte?” 

 Um estudando levantou a sua mão. 

 “Eu sou Kim Hyun-jun, Gyosu-nim11. Não está diretamente relacionado ao nível da habilidade 

e proficiência?” 

 Era uma response óbvia utilizando o senso comum de alguém. 

 Isto é, para a esgrima ou tiro com o arco, o dano produzido de quaisquer técnicas de ataque 

depende do nível das habilidades. 

 Lee Hyun balançou a sua cabeça. 

 ‘Não é totalmente baseado no nível da habilidade’. 

 Mesmo quando ele estava nos níveis iniciais da escultura, ele esculpiu uma obra-prima e, 

ainda que mais tarde ele tivesse atingido o nível intermediário, as outras esculturas que ele esculpiu 

tiveram um valor artístico mais baixo em comparação. 

 Para dizer que o nível da habilidade desempenha o papel direto na determinação da arte, 

então quando suas habilidades estiverem bem avançadas para fazer peças magníficas, a arte não 

poderá mais ser chamada de arte. Podia ser a partir do nível das habilidades, do uso de ferramentas, 

da quantidade de trabalho colocado sobre o material, mas para dizer que dependia absolutamente 

do nível das habilidades estava errado. 

                                                           
11 NT = professor em coreano. 



 “Não. Se houver quaisquer outros estudantes que gostariam de fazer uma tentativa por favor 

façam”. 

 “Eu sou Park Sumin. O valor mudaria de acordo com quão detalhado o trabalho estivesse?” 

 Essa foi a resposta de uma menina com óculos penetrantes. 

 Ela estava a dois assentos de distância na fila de Lee Hyun. 

 ‘Essa nem mesmo é uma resposta’. 

 Se o que ela disse fosse o caso, então Bingryong nunca seria uma peça clássica. 

 Detalhes bons. 

 É benéfico, mas claramente tem limitações. 

 A arte nunca é baseada em volta do aspecto técnico. Mesmo com apenas uma pequena 

porção, quando se tenta imitar precisamente alguma coisa como ela é, ela nunca será chamada de 

um trabalho artístico. 

 Lee Hyun sabia que o sistema de Royal Road não era de baixa qualidade12. 

 ‘Eu não posso pará-los de fazer suposições aleatórias e, já que a bola vai continuar rolando, 

é inútil que eu a pare, eu não dou a mínima’. 

 Muitos estudantes responderam à pergunta, mas o professor sepultou todas as opiniões. 

 Finalmente, depois que o professor percebeu que não havia mais ninguém para comentar 

sobre o assunto, ele falou: 

 “Então vamos mudar a pergunta. Deixe Royal Road e suas circunstâncias especiais para 

trás. Na realidade, como você avalia uma obra de arte?” 

 Mesmo antes dos estudantes puderem vir com uma resposta o professor continuou: 

 “Na realidade, muitas pessoas sonham com o estrelato, mas entre os muitos, apenas poucos 

podem verdadeiramente ascender e viver bem através da arte. Porém, mesmo eles não entendem 

o significado da arte”. 

 Muitos sonhavam em fazer a vida através da arte. Porém, infelizmente, sem o consenso 

popular do público, muitas pessoas não podem alcançar o seu objetivo. 

 “A classe mundial dos artesões e seus trabalhos são respeitáveis, o que significa que muitas 

pessoas conhecem os seus nomes e eles recebem um monte de elogios. Eles criam trabalhos de 

arte que são muitas vezes caros. Porém, uma olhada em seus trabalhos, até mesmo especialistas 

no campo algumas vezes dizem que não sentem um pingo de inspiração. Contudo, para muitos que 

realmente amam a arte verdadeira não podem andar ao longo dessa estrada devido a razões 

pessoais ou por colocarem as suas famílias antes deles próprios”. 

 “…..” 

 “Fazer uma peça de arte não é difícil. A primeira pintura de uma criança é arte para a sua 

mãe. Até mesmo as pinturas em parede durante a era pré-histórica, bem como o desejo da família 

do caçador de voltar para casa com segurança é considerado como uma. O valor da arte está 

apenas na mente do espectador. O que arte é, além da beleza que ela descreve, é o que o coração 

da pessoa postula e o que o desenho ou a estátua representa.... e há possibilidades infinitas”. 

 Os estudantes ouviram silenciosamente o discurso do professor. Eles estavam no meio da 

discussão do sistema de Royal Road e, agora, histórias aleatórias que eles não podiam manter 

foram fluindo para fora.  

 “Agora vamos voltar a falar sobre Royal Road? Os artistas criam seus trabalhos, os quais 

são sujeitos a avaliação de obra-prima, obra clássica ou obra magnífica com seu próprio valor 

artístico. Porém, por este método que se coloca uma questão muito difícil em relação à peça após 

                                                           
12 NT = a versão em inglês diz que o sistema “was crappy”, ou seja, de baia qualidade. Levando-se em 
consideração tudo o que foi dito até hoje e a puxação de saco que eles fazem em cima de Royal Road é 
inadmissível que o sistema seja porco, então eu inverti o sentido. 



a sua conclusão. Por exemplo, a questão é o erro que você fez ao longo do caminho ao criar a peça 

ou, isso é, você não fez um único erro ao trabalhar na peça e teve uma representação idêntica? O 

sistema continuará a desvalorizar a arte”. 

 Lee Hyun assentiu com sua cabeça. 

 Ele esculpiu inúmeras estátuas em Royal Road. Mesmo quando ele não fez um único erro 

em uma peça, aquele trabalho ainda não se tornava uma obra-prima. Enquanto algumas peças 

feitas relativamente bem receberam mais valor artístico do que as precedentes ou algumas que não 

receberam qualquer qualificação. 

 “Em nosso mundo, desde os tempos antigos, havia muitos conhecedores de arte. Então, 

imagine ser avaliado baseado em seus padrões? Então, significa que o sistema de Royal Road 

avalia suas habilidades tomando como base os artistas de nossas eras passadas, há um método 

ou apontamento ou alguma outra coisa?” 

 Os estudantes consideraram o assunto de uma maneira imparcial. Pegando todas as 

expressões de todas as obras existentes e definir um padrão. Contudo, o professor negou a sua 

suposição. 

 “Se você não estiver criando nada novo, mas constantemente reconhecendo e comparando 

com as expressões do passado, essencialmente você está estagnado. Da mesma forma, outros 

são forçados a fazer o mesmo e não podem se superar. Ser capaz de testemunhar e criar trabalhos 

comparáveis aos virtuosos do passado, mas não os superar para alcançar a verdadeira grandeza 

é frustrante”. 

 O silêncio varreu os estudantes. 

 Ouvir o professor foi muito complicado. 

 As obras dos artistas devem ser avaliadas de uma maneira justa. O fato é que o problema é 

difícil de resolver. 

 “Muitos especialistas elogiaram a obra? Os trabalhos serão julgados subjetivamente, 

dependendo das diferenças entre a multidão ou dentro de um nicho de pessoas? Muitos trabalhos 

de arte enfrentam a rejeição devido ao ponto de vista do convencional”. 

 “……” 

 “Embora, falando especificamente, o sistema de Royal Road está sob uma completa 

segurança. A avaliação das peças de arte é uma informação confidencial”. 

 “Você não sabe, professor?” 

 Em resposta à pergunta do estudante o professor mostrou um sorriso um pouco 

envergonhado. 

 “Na verdade, eu não sei como o sistema procede e dá o valor artístico. Talvez em uma 

porcentagem, o nível da habilidade afete o valor, mas talvez haja mais do que centenas de variáveis 

para calcular o valor. Ou, possivelmente, milhares?” 

 “Se for este tanto... será difícil de obter um bom valor”. 

 Pouco depois, muitos estudantes que secretamente fantasiavam sobre como se tornar um 

artista entristeceram. Se houvesse informações claras sobre os critérios de como o valor era dado, 

seria mais fácil de conseguir uma boa pontuação, mas um critério desconhecido com centenas de 

variáveis seria difícil de solucionar. 

 O professor balançou a sua cabeça. 

 “Eu disse para vocês antes, arte não é difícil. Um olhar, um sentimento e você pode apreciar 

ela, isso é suficiente. Em vez de combinar as centenas de critérios, basta ir com o que você acha 

que é melhor e criar, pois Royal Road é apenas um espaço na realidade virtual”. 

 “……” 

 “Royal Road não é um jogo simples. Seria ótimo se as habilidades fossem apenas a este 

nível? Royal Road é um outro mundo com uma história completa desde o início de sua criação. Na 



vida real, é possível transformar o que você valoriza em sua mente em realidade? A realidade virtual 

realisticamente retrata a realidade e isso significa alguma coisa a mais. Não apenas você pode, em 

essência, alcançar o seu sonho, mas você também pode apreciá-lo conforme o espaço distribui 

desafios para serem nivelados”. 

 O professor tinha uma profissão em Royal Road. 

 Sua classe era a de um paisagista. 

 Sua profissão era manter e cultivar lindas flores e árvores. 

 A razão por trás de sua classe especial era por ele ter obtido uma missão no começo.  

 Foi graças a uma criança sentada enquanto assistia a uma flor murchar. Então o professor 

ofereceu à criança alguns conselhos sobre como reviver a flor. 

 Em seguida, a missão surgiu! 

 O professor deu fertilizantes à flor e a molhou enquanto ela revivia. Ele tomou isso como um 

sinal para ser um paisagista, cultivar flores e árvores e fazê-las crescer. 

 Algumas vezes ele conseguiu empregos para cuidar de jardins extravagantes, mas, 

infelizmente, não havia muitos daqueles. É claro, ele estava mais pobre do que os outros e ele era 

orgulhoso, mas não era nada para se vangloriar a respeito. 

 Contudo, uma vez as flores atraíram borboletas com seu aroma sob a noite estrelada. 

 Foi um lindo sinal de que as flores floresceram. 

 Floresceram e desapareceram, em apenas um momento deu uma grande impressão. 

 Royal Road estava repleto de pontos turísticos exóticos, que era o seu propósito. 

 O professor disse forçadamente: 

 “Um espaço onde as pessoas podem atingir seus sonhos. As lições futuras serão na vida 

real e na realidade virtual, em combinação”. 

 Depois da palestra, os estudantes deixaram a sala de aula, um após o outro. 

 “Oh! Eu estou com fome”. 

 “Vamos rapidamente pegar comida. Eu não quero chegar atrasado e esperar na fila. O que 

você fará depois?” 

 “Ir para a biblioteca?” 

 “Eu tenho atividades do clube”. 

 Outros estudantes estavam vindo para a aula enquanto o curso alterava. Lee Hyun, em 

seguida, soube que era o momento correto para partir. 

 Ainda que eles estivessem no mesmo departamento, ninguém falou com Lee Hyun. Ele era, 

essencialmente, rotulado como um repetente ou como alguém que estava voltando aos estudos 

depois de um bom tempo. Em roupas muito além de serem excelentes, tendo ao mesmo tempo um 

rosto que eles não reconheceram, ele foi facilmente ignorado. 

 ‘Eu tenho que almoçar’. 

 Lee Hyun lentamente se moveu sozinho. 

 Carregando seu almoço caseiro para o terreno do campus em vez de ser como os outros, 

que vieram e foram para o refeitório para obter o seu almoço. 

 Um piquenique com um tom relaxante. Alguns foram comer em um clima descontraído, 

enquanto outros deitaram no gramado para dormir. 

 Universitários românticos e circunstâncias para a atmosfera criada! 

 Muitos sorrisos nos rostos dos estudantes, que estavam à sombra. 

 Lee Hyun, também, tirou o almoço da marmita para comer. 

 Ugokugok13.  

                                                           
13 NT = som para o ato de comer. 



 Radish Kimchi14 e arroz branco!  

 Uma refeição simples, mas saborosa. 

 ‘O Kimchi não foi bem ensopado’. 

 Hoje em dia, comer Kimchi vendido em um supermercado era popular. 

 ‘Mas, pelo menos, os ingredientes são genuínos”. 

 Lee Hyun estava ok com o preço porque seria mais caro se ele tivesse feito o ensopado de 

Kimchi ele próprio. 

 Enquanto isso, um vento forte soprou. 

 Os estudantes conversaram e riram ao redor. A primavera está chegando. 

 ‘Estou sonolento’. 

 Depois da refeição, ele se esticou e bocejou em seguida.  

 Duas horas até a próxima matéria! 

 Ele podia ir até a biblioteca, mas não havia um livro em particular que ele precisasse. 

 ‘Não há internet em tempos como esse’. 

 Ele está agora em uma aventura no Reino dos Vampiros, então cedo ou tarde ele terá que 

checar o preço dos itens. 

 ‘Talvez isso esteja me dizendo para tirar um cochilo?’ 

 Deitado na grama, Lee Hyun fechou seus olhos. 

 Embora o vento estivesse um pouco frio, era um lindo dia ensolarado e o tempo era perfeito 

para um cochilo.  

 Ele fechou seus olhos e em pouco tempo ele adormeceu. 

 Em seguida, depois de terminar suas refeições no refeitório, os estudantes do Departamento 

de Realidade Virtual saíram e passaram por ele. 

 “Hey, aquele não é o Seonbae?” 

 “Sim, olhem para ele. Parece que ele comeu aqui”. 

 “Deve ser isso mesmo, mas olhe aquilo”. 

 “Comer e dormir....” 

 “Ugh, tão vergonhoso!” 

 Os estudantes aumentaram os seus passos para passar por Lee Hyun rapidamente. 

 Ele era uma amostra de preguiça e ociosidade. 

 Lee Hyun, mais do que antes, foi evitado pelos estudantes. 

 Seu curso da tarde era sobre o aspecto tecnológico da realidade virtual e ele viu alguns 

rostos familiares. 

 Choi Sang-Jun, Min Sura e Lee Yu Chong15, que estavam tendo aulas similares. 

 “Hey.” 

 Quando Lee Hyun se aproximou deles, seus rostos foram atingidos. 

 “Ah, olá!” 

 “……” 

 “Você queria sentar aqui?” 

 “Está tudo bem.” 

 “Nós iremos para o banco de trás”. 

 “Vocês não precisam ir. Eu irei para lá”. 

                                                           
14 NT = http://www.maangchi.com/recipe/kkakdugi. 
15 NT = São as pessoas que ele conheceu na palestra de apresentação da universidade para alunos novos e 
que presenciaram os alunos de artes marciais se curvando para Weed, vide volume 9, capítulo 8. 

http://www.maangchi.com/recipe/kkakdugi


 “Não, não. Nós faremos isso”. 

 Eles deliberadamente levantaram do assento frontal e moveram-se para trás. 

 Semelhante com os dois que apareceram depois, os quais eram estudantes do 

departamento de artes marciais, por isso foi ainda mais chocante. No início, eles falaram de forma 

baixa até que ele olhou para cima. Em seguida, tornou-se insuportável para eles também olhar para 

ele diretamente nos olhos. 

 Havia muitos, mas Lee Hyun sentou-se sozinho. 

 A hora da aula estava se aproximando e os estudantes continuavam a entrar, mas ninguém 

se sentou próximo de Lee Hyun. A maior parte do motivo era devido aos dois que ele enfrentou 

mais cedo. Todos simplesmente o evitavam com medo do desconhecido. 

 Ddiriririri. 

 Quatro minutos até a aula começar oficialmente, Lee Hyun ouviu o telefone tocar. 

 Ele comprou um velho e usado telefone para manter contato com sua irmã enquanto 

estivesse na faculdade. 

 As imagens tridimensionais, que eram tão comuns quando alguém ligasse não foram 

mostradas, nem era capaz de ficar online devido ao fato de ser um telefone antigo, já descontinuado. 

 Através do telefone, uma voz alegre de Shin Hye Min16 veio: 

 

- Oi, Lee Hyun-nim 

 

*** 

 

 Durante o Comitê de Planejamento da KMC Mídia. 

 Todos que estavam envolvidos na transmissão de Royal Road eram para encontrar um novo 

item. As tendências foram rapidamente se tornando fora de moda. Não importa quão novo o material 

fosse, depois de uma semana ou mais, o comitê o descartaria. 

 “Como está indo com a análise precipitada dos proboscidean17 do outro dia?” 

 “Estrará pronta antes do meio dia de amanhã”.  

 “Muito tarde! Você estará trabalhando nisso em horas extras e consiga termina-la antes do 

final do dia de hoje a qualquer custo. Nem mesmo pense em deixar o seu escritório até ela estar 

terminada!”  

 “Keoheok!” 

 O diretor Kang Han Seop estava pressionando os funcionários. 

 A transmissão era a única coisa, mas ela ocupava o dia todo. 

 A KMC estava crescendo como uma emissora de transmissão, então era basicamente 

esperado estar trabalhando o dia todo sem dormir. 

 “Atualmente, há um aumento do número de iniciantes jogando, então o que você acha sobre 

programas direcionados a eles?” 

 “Não é tão ruim. A idade do grupo é alta?” 

 “Sim. A maioria deles são veteranos”. 

 “Então o conteúdo da transmissão é facilmente decidido. Eu acho que estará tudo bem em 

colocar ênfase no caminho da aventura. O tempo de transmissão... vamos fazê-la às 10 da noite”. 

                                                           
16 NT = Maylon. 
17 NT = animais herbívoros mamíferos de grande porte como os elefantes. 



 “Sobreponha ela com o Terrestrial Drama18” 

 “Para torna-la mais confortável para a família se reunir a fim de assistir”. 

 O número de usuários mais velhos jogando Royal Road era moderado, mas não deve ser 

menosprezado, já que o número aumentava proporcionalmente a cada mês passado. Eles eram 

pessoas lentas para se adaptarem às novas mudanças, mas a geração tinha um poder de compra 

que era muito formidável se eles ficassem envolvidos. 

 “Temos de aproveitá-los desde o início. Se nossa transmissão capturar a atenção deles 

durante o tempo em que eles são iniciantes, essa geração de jogadores tornar-se-á fiéis 

seguidores”. 

 “Sim!” 

 “Anexe os anúncios que você investigou que são atraentes para o público mais velho”. 

 “Se você quiser audiência e que tenha comissão chegando com os anúncios, então eu não 

acho que seja uma boa ideia de qualquer modo”. 

 O rápido crescimento da KMC Mídia. 

 Devido ao crescimento da popularidade de Royal Road, a taxa dos anúncios que são 

anexados ao programa também estava em crescimento. 

 Porém, devido ao crescimento do número de canais transmitindo jogos, a competição era 

feroz. Mesmo os canais que apenas se especializavam em Royal Road estavam assustados com a 

tendência crescente. 

 “Mas Diretor-nim, o que implicaria no programa especial deste mês?” 

 Um membro perguntou silenciosamente. 

 Ele realmente não queria dizer em ter uma reprise, mas havia apenas poucos dias sobrando 

até a data. 

 Diferente das transmissões regulares, o programa especial ia ao ar uma vez por mês e 

contava uma história especial no Continente de Versalhes. A data seria em cerca de cinco dias. 

 “Como está a relação entre as duas guildas rivais, Legend of the Hammer Guild19 e a Silver 

Wings20?” 

 “Nós já fizemos duas tomadas sobre eles”. 

 “E sobre o aventureiro que viajou ao norte?” 

 “Foi no mês passado, eu não acho que ele foi bem-sucedido”. 

 “Bem, há alguma coisa nova?” 

 O Diretor Kang e os outros membros foram atingidos. 

 Novos eventos em Royal Road estavam diminuindo enquanto a KMC Mídia firmemente 

continuava os seus relatórios oportunos e precisos. 

 Localizações recém descobertas. 

 Missões. 

 Forças guerreando! 

 Eram eventos profundos de narrativa que construíam a história do Continente de Versalhes. 

 Mesmo assim, os programas especiais faziam muito bem para a estação. 

 O Diretor Kang e os outros abaixaram suas cabeças em suas mãos e gemeram, até que 

uma nova sugestão entrou na conversa. 

 “Que tal se nós interceptarmos isso com algumas de nossas transmissões?” 

 “Depois de tudo, seria melhor transmitir as pessoas migrando para o norte?” 

                                                           
18 NT = Drama Terreno – drama é uma novela/seriado asiático. 
19 NT = Guilda, a Lenda do Martelo. 
20 NT = Asas Prateadas. 



 “OK, o Norte. Ainda está passando por transmissões consecutivas, mas há provavelmente 

alguma coisa lá que o programa normal não recontou”. 

 “Isso é verdade”. 

 Aquela sugestão foi facilmente aceita e o tempo derivou irremediavelmente. Mas 

subitamente, os olhos do Diretor Kang seguiram o fluxo para um assento vazio. 

 “Por que eu não vejo a Shin Hye Min?” 

 “Você não sabia? Ela está em uma aventura em Royal Road, deste modo ela não pôde se 

preparar para essa reunião”. 

 “É assim mesmo?” 

 “Ela é sortuda”. 

 O Diretor Kang e os outros membros não estavam realmente preocupados com a situação 

de Shin Hye Min enquanto eles estavam tão ocupados com os assuntos em suas mãos. 

 Contudo, Shin Hye Min finalmente apareceu. 

 “Hello.” 

 Ela chegou duas horas depois da transmissão real, portanto, ela iria participar da reunião. 

 O Diretor Kang perguntou: 

 “Shin Hye Min, com o que você está tão ocupada?” 

 “Me desculpe, eu não tenho muito tempo por causa da missão. Eu apenas quero fazer uma 

checagem com você já que eu tenho um pouco de tempo”. 

 “Que missão é?” 

 O Diretor Kang não esperava muito a partir da resposta que seguiu a sua pergunta. 

 “Eu estou em uma missão junto com Weed-nim”. 

 “Weed? Isso é certo? Que Weed?” 

 “Você conhece qual”. 

 “Como você pode ter certeza que eu conheço?” 

 “Você não pode não saber. Como você pode não conhecer Weed-nim?” 

 “Eu apenas conheço dois que se passam por esse nome. Você está falando a respeito do 

Jeonshi Weed21?”  

 “Sim”. 

 O Diretor Kang pulou de seu assento. 

 “Você está em uma missão com aquele Weed?” 

 Weed. 

 Um nome comum para uma erva ainda mais comum. 

 Muitos usuários em Royal Road conhecem esse nome. 

 E, como um broadcaster22, ele era o beneficiário de tal instrumento.  

 O brutal Orc Karichwi. 

 A batalha contra a Legião Imortal recebeu uma audiência sensacional. 

 Houve um senso de urgência quando ele liderou os Elfos Negros e os Orcs para a luta contra 

o Lich Shire! 

 Para Kang, o cerco estereotipado era apenas uma luta, enquanto ele estivesse a bordo de 

seu assento durante o evento. 

                                                           
21 NT = Jeoshin Weed é tido como o Weed aventureiro, aquele que migrou do Continent of Magic e aparece 
nas transmissões do hall da fama. É tido como uma pessoa diferente do escultor Weed, mas nós sabemos 
que são a mesma pessoa. 
22 NT = quem transmite os vídeos na internet. 



 Desde então, seu nome se ampliou como um broadcaster e, finalmente, ele teve um 

banquete com uma paz de espírito sobre essas questões a partir do nada. 

 Durante a batalha da Expedição ao Norte contra o dragão, ele subitamente surgiu e lutou de 

forma fantástica com um método que ninguém havia pensado. 

 Foi claramente provado que ele era o Jeoshin Weed. 

 “Então você está em uma missão com Weed...” 

 “Para ser precisa, nós ainda não chegamos lá, mas nós passamos por muitas aventuras ao 

longo do caminho”. 

 “Que missão é?” 

 “É para alcançar o Reino dos Vampiros, Todeum”. 

 Os olhos do Diretor Kang e dos outros foram preenchidos com desconfiança. 

 “Onde é o Reino dos Vampiros? Tem sido sempre no Continente de Versalhes? É em um 

local recém-descoberto no Norte?” 

 “Não. Atualmente, é o lugar onde um vampiro chamado Tori cresceu...”. 

 O diretor e os outros escutaram enquanto Shin Hye Min recontou a história. 

 Os portões do Reino dos Vampiros apenas abriam uma vez. Se você morresse tudo 

acabaria. 

 A expedição partiu para um mundo desconhecido. 

 A aventura deles! 

 Era como se ele visse a escalada no número da audiência. 

 O Diretor Kang gritou: 

 “Esse é o programa especial. Não, cancele isso! Por outro lado, eles ainda têm um mês 

sobrando. E se nós agendarmos este como um programa regular? Chame-o! Chame Weed e o 

convença de transmitir isso!” 

 

*** 

 

 Lee Hyun estava sentado na sala de aula enquanto estava no telefone cautelosamente. 

 “Sobre o que você me ligou?” 

 “- Sim, atualmente eu quero falar para você a respeito de uma transmissão”. 

 “Uma exibição? Sobre o que é isso? Você está dizendo que a KMC Mídia quer transmitir 

minha aventura como um programa?”  

 Assim que a sentença deixou a sua boca, a ainda crescente multidão na sala de aula tornou-

se imóvel momentaneamente. 

 “……” 

 Os estudantes pararam o que eles estavam fazendo e prestaram atenção em Lee Hyun. 

 Os estudantes do Departamento de Realidade Virtual. 

 Depois da graduação eles farão vários trabalhos dependendo de seus campos. 

 Mesmo para aqueles que atualmente não tem Royal Road eles queriam aprender sobre a 

realidade virtual porque eles eram motivados por Royal Road e o único lugar onde a maioria deles 

obtinha notícias a respeito do jogo era na KMC Mídia! 

 ‘O que nós fizemos não foi bom, huh?’ 

 ‘De jeito nenhum, não podia ser’. 

 Eles estavam duvidosos, mas ainda assim escutaram a ligação de Lee Hyun. 

 “- Sim, é isso mesmo. Eu quero transmitir nossa aventura no Reino dos Vampiros, Todeum, 

mas eu preciso de sua permissão para fazer”. 



 “Hye Min precisa de minha permissão?” 

 “- Sim, porque você é o único que lidera o grupo como Weed-nim. Eu salvei os vídeos de 

todos na aventura, mas seria moralmente errado se eu tivesse os transmitindo sem a sua permissão. 

Se você der o ok a partir dos outros, cada um pode conseguir um salário e você também conseguirá 

a taxa de consulta”. 

 Os estudantes estavam em um furor. 

 ‘Hye Min? Podia ser Shin Hye Min?’ 

 ‘Por que um repetente receberia uma ligação de Shin Hye Min?’ 

 ‘Com aquela famosa apresentadora?’ 

 Aquelas pessoas sabiam muito bem a respeito do nome que veio a partir da boca de Lee 

Hyun, a famosa comentarista do Continente de Versalhes, Shin Hye Min. 

 A surpresa preencheu os alunos que não puderam se expressar em palavras. 

 “Bem, eu peguei a ideia geral do assunto. Me dê mais informações no futuro”. 

 “- Sim. Eu espero ter uma resposta o mais breve possível, já que os membros da estação 

estão em um rebuliço. Ah, atualmente eu esqueci já que eles ficaram tão loucos sobre a aventura 

de Weed-nim no Reino dos Vampiros, Todeum, mas há uma vantagem sobre a programação da 

transmissão. Eles queriam fazer um episódio uma vez a cada dois dias em relação a essa aventura. 

Leve seu tempo e nós iremos falar mais tarde com mais detalhes”. 

 “Definitivamente”. 

 Lee Hyun desligou o telefone. 

 Em seguida, veio uma enxurrada de alunos que fingiram estarem perto. 

 Havia uma competição para ver quem conseguiria um dos dois assentos livres ao lado de 

Lee Hyun! 

 *Triririri.* 

 O telefone de Lee Hyun tocou novamente. 

 Os corpos dos estudantes endureceram. 

 ‘É Shin Hye Min ligando novamente?’ 

 ‘De jeito nenhum...’ 

 ‘Eu quero apenas uma chance....’ 

 Eles estavam calmamente esperando com frustração. 

 Porém, eles ainda mantiveram as suas bocas fechadas. 

 Lee Hyun levantou o telefone para responder, mas foi uma outra voz que saiu. 

 “- Estava entediada então eu liguei para você. O que você está fazendo agora?” 

 Como se fosse uma voz cristalina sintonizada a instrumentos musicais.  

 Era Jeong Hyo Lynn23. 

 “Ah, Jeong Hyo Lynn. Eu estou esperando pelo início da aula”. 

 “- Por favor me desculpe, eu interrompi?” 

 “Não, não se preocupe, o professor ainda não chegou”. 

 “- Então você tem alguns minutos para conversar”. 

 “Bem, sim. Oh! Eu ouvi que você tem uma nova canção?” 

 “- Como você sabe?” 

 “Estava em um artigo na internet. Alguma coisa sobre Jeong Hyo Lynn estar na iminência 

de lançar uma música”. 

 “- Sim, é apenas um single”. 

                                                           
23 NT = Hwaryeong. 



 Os estudantes zombaram. 

 Eles estavam suspeitando da primeira chamada, mas para conseguir essa segunda 

chamada de Jeong Hyo Lynn, que era uma cantora... 

 ‘Eu sabia que algo estava acontecendo’. 

 ‘Maldita brincadeira’. 

 ‘Psh, o que você faz para receber uma ligação de Lynn?’ 

 ‘Eu vi através de seu blefe’. 

 Os estudantes continuaram a zombar dele.  

 Como está implícito, a partir deste ponto em diante, a presença de Lee Hyun foi 

completamente ignorada. 
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