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CAPÍTULO 10 - O Primeiro M.T (Membership Training1) 

 

 A psiquiatra, Dra. Cha Eunhee estava consultando seus pacientes. 

 “Doutora, eu não sei se eu quero me casar. Meu namorado é muito bom, mas ele é muito 

pobre”. 

 “Ele não trabalha?” 

 “Ele é um trabalhador de escritório, mas em razão de que há uma hipoteca sobre a casa não 

há dinheiro sobrando e, na verdade, não muito tempo atrás eu conheci um homem em um encontro 

às cegas. Ele é muito mais velho e eu não gosto muito dele, mas ele é um trabalhador bem-

sucedido. Isso parece excelente para mim”.  

 Nesse momento, ela estava tendo uma sessão com uma mulher em uma idade núbil. 

 “Então você rompeu com o seu namorado e escolheu o trabalhador bem-sucedido?” 

 “Eu não sei. Eu realmente não posso decidir. Isso me torna detestável sobre quão vulgar eu 

sou. Em razão disto eu não posso dormir muito bem à noite e até mesmo me dá dores de cabeça”. 

 O sintoma comum da depressão. 

 Cha Eunhee não culpou a mulher. 

 ‘Na realidade, isso eventualmente atingirá o lar de todos’. 

 Cha Eunhee era uma médica que tratava da doença da mente para aliviar o sofrimento e ela 

estava determinada a ajudar. 

 “Senhorita”. 

 “Sim?” 

 Cha Eunhee olhou para a ficha de informações. 

 “Você está com 30 anos de idade atualmente”. 

 “Sim”. 

 “A média de vida de uma pessoa pode alcançar até 90 anos de idade, o que significa que 

um terço de sua vida já passou”. 

 “Então eu usei este tanto...” 

 “Você não alcançaria os 40 em 10 anos? E os 50 em 20 anos....?” 

 “……” 

 “A vida é como um caranguejo, ela escapa ao longo do tempo e quando você tem um 

segundo relance você perceberá que muito tempo se passou. Você somente terá uma chance de 

escolher um homem para lhe amar durante a sua vida, ou você poderia conseguir a casa e um carro 

legal que você queria. Tudo depende do que você decidirá, em última análise, para aliviar a sua 

mente”. 

 Cha Eunhee falou suavemente à medida que ela finalizou a sessão com a paciente. 

 No caso da depressão moderada, ela apenas precisava ter várias conversas e os sintomas 

seriam aliviados dentro de poucos dias. 

 “Ufa! Com isso, acabaram mais ou menos as consultas matutinas?” 

 As enfermeiras ao lado, que estavam escutando ficaram muito impressionadas. 

 “Incrível, Doutora!” 

 É fácil falar sobre a vida. Contudo, é difícil alterar o estado psicológico dos pacientes com 

apenas poucas palavras comuns. 

 Cha Eunhee fez beicinho com a boca. 

                                                           
1 NT = é um rito de passagem para os estudantes universitários que podem ir em vários retiros por diversos 
clubes ou associações visando a interação entre alunos mais novos com os mais velhos. 



 “Não é algo para ser admirado. Na verdade, previamente a isto, eu tive uma conversa com 

um paciente a respeito do mesmo assunto”. 

 “E quanto àquele paciente?” 

 “Um romancista”. 

 “Hã? Ele tem problemas?” 

 “É claro, o escritor também é humano. Ele era um velho solteirão e angustiado sobre quando 

ele quase morreu, mas se você estiver indo comer ramen2 em casa, então, pelo menos, retire o 

revestimento dos utensílios em vez de engasgar e se contorcer no chão3!” 

 “……” 

 ‘Eu deveria conectar no Royal Road no almoço’. 

 Ela sabia, já que seus equipamentos eram difíceis de conseguir e ela era incompatível com 

os conjuntos de armaduras e equipamentos humanos, uma vez que os Orcs não seriam capazes 

de produzir bons produtos como ferreiros devido a sua baixa destreza. Deste modo não havia muitos 

por aí, mas visto que a população Orc estava crescendo a uma taxa assustadora, ao longo do 

tempo, o problema podia ser resolvido4. 

 Ultimamente, Cha Eunhee ficava inquieta toda vez que ela pensava a respeito de Royal 

Road. 

 ‘Geomchi2, um cara saudável e confiável’.  

 Através da aparência dela como a Orc Seechwi, ele foi a pessoa mais conhecida que 

continuou por ela. 

 Eles não tiveram muitas conversas ainda, mas a partir das palavras e atitude cautelosa dele, 

ela podia sentir o carinho e atenção. Ocasionalmente, suas atitudes embaraçosas também atraíam 

ela. 

 Às vezes, para ela, seus esforços sinceros para protege-la a impressionavam. 

 “Hummmm”. 

 Um suave sorriso surgiu a partir dos lábios de Cha Eunhee. 

 Muitas vezes quando ela conversa com Geomchi2, através da baixa habilidade de culinária, 

o peixe queimado tinha um gosto bom, quando não deveria. 

 Entretanto, Cha Eunhee foi cautelosa, visto que ela não aceitava ser feliz sozinha. 

 “Seoyoon precisa falar novamente em breve”. 

 Progressos têm sido feitos com o tratamento de Seoyoon. 

 Ela esteve em Royal Road para ficar afastada da realidade para quebrar o gelo! 

 Ela não falou por um longo tempo e logo retornou a ficar muda. 

 “Está bem. Ela pode ter esquecido como falar há muito tempo, mas voltará a ser como 

antes”.  

 Não havia necessidade de apressar as coisas pela força. 

 Cha Eunhee não instigou Seoyoon a falar.  

 Se eles tentassem atraí-la através da coerção seria mais provável que ela se esconderia 

ainda mais. Por mais de uma década eles esperaram pacientemente que ela naturalmente se 

                                                           
2 NT = miojão. 
3 NT = não entendi como uma pessoa pode se engasgar com um revestimento de utensilio, mas pelo menos 
entendi que isso tem a ver com os problemas amorosos da paciente mulher que ela estava conversando 
anteriormente, pois o romancista, enquanto solteirão, não tinha ninguém para lhe ajudar quando ele engasgou 
e sofreu no chão, essa foi a metáfora. 
4 NT = esse parágrafo na versão em inglês estava antes do parágrafo acima, mas não faz o menor sentido. 
O pensamento dela sobre Royal Road, faz o gancho para essa conclusão e não o contrário, por isso resolvi 
alterar. 



sentisse como ela mesma. Cha Eunhee testemunhou isso quando Seoyoon aproveitou a 

oportunidade para fazê-lo5. 

 “A propósito, as aulas dela estão indo bem?” 

 Cha Eunhee estava um pouco preocupada. 

 Seoyoon também estava frequentando a faculdade. 

 Se você apenas deixá-los viver no hospital desde que eles são jovens, então eles falharão 

a se encaixar dentro da sociedade quando partirem no futuro. Então ela teve um tutor ao longo do 

ensino médio e frequentou um colégio formal a partir daí. 

 É claro que era um lugar principalmente dedicado a educar crianças especiais e, no último 

ano, ela foi admitida dentro da universidade. 

 As circunstâncias não permitiam que ela fosse todos os dias e, algumas vezes, ela apenas 

vagueava ao redor da faculdade. Essa foi a primeira vez que ela foi para a classe neste ano. 

 “Eu espero que ela esteja bem. Eu não quero que ela seja pega em um acidente e, já que 

eu não sei o que acontecerá na faculdade, como ela irá saber o que eles estão falando?” 

 Cha Eunhee estava imaginando uma abundância de falsos cenários, maioria dos quais eram 

altamente improváveis. 

 

*** 

 

 Lee Hyun já havia pago as caras mensalidades escolares, então ele não queria perder as 

aulas, mas apenas poucos sabem disso. 

 Enquanto outros tinham atividades extracurriculares, atividades sociais, atividades de ampla 

transmissão escolar, ele apenas comparecia para as aulas. 

 ‘A média precisa ser um ‘C’6. Então eu não tenho que refazer a aula’. 

 Se a classificação acadêmica que você recebe tem uma advertência ou uma falha, então, 

como um universitário, isso restringirá você de se formar e, em razão disso, já que ele não queria 

pagar novamente as mensalidades caras para frequentar as mesmas aulas, ele estava, de alguma 

forma, indo fielmente à faculdade. 

 Felizmente, era um fato promissor que a presença constante podia garantir uma 

classificação ‘C’ na maior parte do tempo na faculdade.  

 Lee Hyun geralmente sentava-se na frente e firmemente tomava nota das palestras do 

professor. 

 “Você já ouviu os boatos por aí sobre o Professor Jeong Dongmin?” 

 “Sim, ele faz um trabalho realmente bom com suas palestras”. 

 “Você devia adicioná-lo no próximo semestre”. 

 A conversa dos estudantes durante o intervalo estava, basicamente, atraindo a sua atenção.  

 Metade dos estudantes estava inclinada a falar a respeito das aulas, enquanto a outra 

metade dispersou-se em grupos e conversou a respeito de Royal Road. 

 “Então vamos caçar no Medium7 hoje?” 

 “Eu tenho que consertar meus equipamentos”. 

 “.... proteção contra a propriedade de iluminação, o conjunto Sebon”. 

 “Como conseguiu o dinheiro para isso?” 

                                                           
5 NT = quando ela falou com Weed antes de morrer para o Dragão de Ossos. 
6 NT = em outros países não há uma avaliação por notas de 1 a 10 como aqui no Brasil, lá eles usam A para 
muito bom, podendo variar de A- para A+; B para bom, variando da mesma forma; C para na média; D para 
mínimo; e F para uma falha. 
7 NT = um local específico dentro de Royal Road. 



 “Estava guardando desde o mês passado. Hoje eu tentarei comprar o conjunto completo 

Sebon. Eu estou tão excitado”. 

 “Whew. Quando eu posso vestir o conjunto.... eu estou realmente com inveja”. 

 A boca de Lee Hyun permaneceu com um sorriso arrepiante. 

 ‘Esse grupo de estudantes também’. 

 O preço para comprar o conjunto Sebon era de 420.000 won8. 

 Era um conjunto perfeito para aqueles que estão no nível 200 e poucos. 

 ‘Agora que eu penso sobre, eles acabaram de sair do ensino médio, então uma grande 

quantidade deles ainda está nos níveis mais baixos’. 

 Comparando a um Dark Gamer, como ele próprio, aqueles estudantes pareciam como se 

fossem sinceramente inocentes. 

 Lee Hyun sorriu de forma gratificante. 

 Porém, em seguida, ele ouviu um sussurro baixo dos estudantes. 

 “Aquele Oppa9 repetente está rindo novamente de nós!” 

 “Aquele é um sorriso realmente sinistro”. 

 “Ele está cheio de si”. 

 A reputação de Lee Hyun dentro do departamento já foi gravada na pedra. 

 No fim da aula ele iria se arrumar e se dirigir para casa. Ele não participava das atividades 

do departamento, nem se dava bem com ninguém. Assim, eles rotularam ele como um charlatão10. 

 ‘Que escolha eu posso ter’. 

 Durante o intervalo, Lee Hyun também se tornava absorto nos livros didáticos, mas as 

reações daqueles à sua volta eram muito diferentes do que se imaginava. 

 “Olhe para ele fingindo estudar...” 

 “Se ele fosse verdadeiramente estudioso então ele não teria bocejado durante a aula nem 

dormido durante o intervalo”. 

 Lee Hyun percebeu que ele não deveria repreender as acusações, pois visto que eles já 

definiram um preconceito contra ele, faria mais mal do que bem, embora alguns daqueles mal-

entendidos fossem um pouco convenientes. 

 O objetivo de Lee Hyun era apenas a média. 

 ‘Não quero uma advertência como universitário, nem um ‘F’ é tolerável’. 

 A extensão de seus estudos era apenas para evitar uma expulsão ou uma falha. 

 Mesmo com o registro de frequência perfeito, ele não queria uma má avaliação do professor 

em seus relatórios semanais. 

 ‘Meus dias são sempre desta forma’. 

 Lee Hyun conformou-se à medida que ele continuou indo para a faculdade. Ele já tinha 

desistido de fazer amigos, mas hoje foi um pouco especial. Os estudantes estavam excitados sobre 

algo. 

 “Onde é que vai ser este ano?” 

 “Eu não sei. Não foi mencionado”. 

 “No ano passado nós tivemos um tempo realmente bom!” 

 Lee Hyun não pôde entender a conversa deles. 

 ‘Vocês estão planejando uma viagem de fim de semana?’ 

                                                           
8 NT = U$ 336 – cotação de janeiro de 2016. 
9 NT = maneira amigável de se dirigir a um homem mais velho do que você se você for uma mulher. 
10 NT = principalmente por causa daquele episódio das conversas no telefone com Maylon e Hwaryeong, que 
são famosas na vida real. 



 Porém, como Lee Hyun pensou que isso não estava relacionado com ele, ele não deu uma 

segunda atenção.  

 No fim da palestra daquele dia, o professor disse subitamente: 

 “A palestra terminou, mas nós temos um pouco de tempo. Devemos falar a respeito da M.T. 

apenas um pouco?” 

 A inicial universitária ‘M.T’! 

 Para muitos, eles ouviram isso a partir de amigos ou de veteranos e apenas Lee Hyun estava 

completamente ignorante sobre. 

 ‘Isto é completamente irrelevante para mim!’ 

 É claro que Lee Hyun não iria. Se você tivesse tempo para fazer aquilo, então você deveria 

gastar o tempo para derrotar monstros e para fazer mais esculturas! 

 Porém, parecia como se o professor tivesse lido a mente de Lee Hyun e continuou com sua 

história com algumas adições: 

 “Você não acha que ter uma aventura na vida real é importante para obter uma melhor 

compreensão da Realidade Virtual? Você tem que se comprometer totalmente à M.T. e não matar 

aula para comer. Você será avaliado por seus pares junto com o professor, que terá um maior efeito 

em suas notas. É claro que para os estudantes que estiverem ausentes, eu não lhes darei seus 

créditos acadêmicos”. 

 Os estudantes aplaudiram. 

 O M.T terá um efeito maior na nota! 

 Para Lee Hyun, igualmente, a atmosfera significou que era inviável não comparecer. 

 “Professor, qual é o objetivo desta viagem?” 

 “Há algum conceito sobre o M.T. que nós devermos saber a respeito?” 

 Os eventos de M.T. do Departamento de Realidade Virtual eram muito únicos. Não era uma 

saída para beber ou a cultura de partilhar, era verdadeiramente uma experiência original. 

 Cada evento M.T. tinha seu próprio conceito particular e mudava a cada ano. 

 É claro, o professor nunca disse nada a respeito disso. 

 “Será conhecido logo que vocês formarem seus grupos. Então, vocês se encontrarão no 

auditório a tarde. Oh! A pessoa que todos vocês conhecem muito bem, Seoyoon, também virá para 

a escola11. Embora improvável, ela pode estar presente no M.T., mas vocês não devem elevar suas 

expectativas, okay, meninos?” 

 Naquele momento, os olhos dos homens mudaram. 

 Depois de ter terminado suas outras aulas, Lee Hyun lentamente se dirigiu ao auditório. 

 ‘Isso é realmente estranho’. 

 A biblioteca não tinha uma única pessoa. Normalmente, os estudantes ficavam sem fazer 

nada no gramado ou ficavam no laboratório de línguas. Também foi difícil achar pessoas na 

cafeteria ou nos quiosques de comida. 

 ‘Eu acho que eles devem ter terminado com suas aulas mais cedo’. 

 Lee Hyun moveu-se vagarosamente. 

 Ele foi, basicamente, obrigado a frequentar o M.T., então ele estava indo através do impulso, 

já que ele não tinha o ânimo para ir. 

 ‘Meus créditos estarão ferrados se eu não participar’.  

 Lee Hyun finalmente chegou no auditório em seu ritmo lento. 

 Ele estava um pouco atrasado, mas já havia um mar de homens protestando. 

 “Não empurre!” 

 “Onde, onde ela está?” 

                                                           
11 NT = PQP, será que o par de Weed será Seoyoon? Finalmente a novel pega fogo novamente. 



 “Além deles!” 

 Muitas pessoas estavam ansiosas para ver alguma coisa. 

 “Eu vim do Departamento de Engenharia12. Nós somos miseráveis. Por favor, deixe-nos dar 

uma olhada”. 

 “Por favor contenham os estudantes do Departamento de Engenharia!” 

 “Sim. Se eu a ver então minha vontade de viver definitivamente aumentará, você sabe”. 

 “Keuheuk! Isto é certamente injusto já que nós temos namoradas.... mas ainda....”  

 As vozes de todos os homens localizados no fundo ecoaram com sinceridade.  

 Lee Hyun mal chegou até a entrada do salão se esquivando através do mar de pessoas. Na 

porta, haviam os veteranos do Departamento de Realidade Virtual, os quais estavam de guarda e 

identificavam as pessoas que eles estavam deixando entrar. 

 “Me desculpe, mas estudantes de outros departamentos não são permitidos a entrar”. 

 Aqueles veteranos também contiveram Lee Hyun. 

 “Eu também sou um estudante do Departamento de Realidade Virtual”. 

 “Huh?” 

 “Calouro”. 

 Lee Hyun respondeu friamente. Os dois veteranos de guarda olharam um para o outro e 

sorriram. 

 “Quem é o calouro?” 

 “Quem sabe?” 

 Eles acharam que Lee Hyun também fosse um estudante veterano. 

 Foi o que aconteceu muitas vezes na faculdade. 

 Era o poder desconcertante daquela seonbae13 que conduzia àquelas coisas. 

 “Desculpe-me, mas você pode mostrar sua carteira de estudante?”  

 “Claro, aqui está”. 

 Lee Hyun tirou seu cartão de identificação. 

 “Está correto. Então você pode ir”. 

 “Okay”. 

 Depois de ter mostrado seu cartão de identificação, Lee Hyun passou de forma segura e 

entrou no auditório. 

 Já haviam bastantes calouros do Departamento de Realidade Virtual presentes. 

 A maioria dos olhos dos homens e das mulheres estavam particularmente se dirigindo para 

um lado. 

 “Realmente linda”. 

 “Ela é uma deusa. Deusa”. 

 “O que podia ser mais lindo do que ela?” 

 “Se eu pudesse ouvir a sua voz e mesmo se ela chamasse meu nome apenas uma vez, eu 

estaria no céu”. 

 “Eu me alistaria no exército duas vezes por isso”. 

 Como os homens estavam atordoados e, consequentemente, murmuravam, as mulheres 

também fizeram o mesmo. 

 Havia aquelas que simpatizavam com mulheres bonitas também, mas haviam muitas 

daquelas que olharam com inveja, sabendo que elas eternamente irão condenar a si mesmas ao 

ciúme e inveja quando a adversária transcende àquele nível. 

                                                           
12 NT = pelo jeito não é só no Brasil que engenharia só tem homem. 
13 NT = termo usado por estudantes mais novos para se referirem a estudantes mais velhos, eles estão falando 
da Seoyoon. 



 Lee Hyun também dirigiu seu olhar para coincidir com o deles. 

 ‘Para o que diabos eles estão olhando?’ 

 E, em seguida, Lee Hyun rapidamente descobriu a razão. 

 Seoyoon! 

 Sua pele era suave e clara como aquela de uma criança e seus olhos eram encantadores 

como os de um cervo. Os olhos humanos não podiam ser tão bonitos. 

 Suas sobrancelhas bem cuidadas harmonizavam com sua testa. Seu nariz também era 

maravilhoso. 

 Se alguém estivesse olhando fixamente para o seu rosto por um momento, eles não 

escapariam do brilho fascinante. 

 Mesmo suas mãos, pés e corpo exalavam beleza. 

 As roupas que ela estava vestindo também eram requintadas, como se tivessem sido criadas 

por causa dela. 

 Todo o corpo dela estava coberto com esplendor. 

 Lee Hyun estava surpreso de maneira negativa. 

 “Keoheok!” 

 Aquela Seoyoon realmente existe no mundo real! 

 ‘Eu achei que ela havia maximizado as configurações de atratividade no jogo’. 

 Comparado ao mundo real, sua beleza em Royal Road era bastante deficiente. 

 ‘Pensando bem, ela geralmente estava naquelas armaduras pesadas e ultrapassadas em 

Royal Road’. 

 Lee Hyun silenciosamente olhou para Seoyoon. 

 Porém, como se ela sentisse sua atenção, ela subitamente virou de lado e olhou para trás 

para Lee Hyun. 

 “Ugh!” 

 Lee Hyun rapidamente evitou o contato visual ao se esconder atrás de uma garota. 

 Praticamente a reação instintiva para a sobrevivência! 

 Em Royal Road, ele pecou muito em direção à Seoyoon. 

 Ele secretamente fez diversas esculturas dela e em razão do tempo que ele levou para evita-

la no jogo, tornou-se tão habitual que ele até mesmo fez isso na vida real. 

 Seoyoon também olhou brevemente para onde Lee Hyun se escondeu antes de retomar a 

sua posição anterior. 

 Lee Hyun misturou-se entre as garotas e lentamente tomou uma direção para longe de 

Seoyoon. 

 As garotas sussurraram atrás dele. 

 “Você viu aquilo? Ele estava evitando o contato visual”. 

 “Wow, tão arrepiante!” 

 “Tão estúpido”. 

 Ele foi, novamente, mal compreendido. 

 A desconfiança proveniente do mal-entendido profundamente semeado tomou raízes e 

floresceu. 

 Não havia maneira de desfazer isso. 

 O M.T. foi liderado pelo corpo docente e por membros veteranos. 



 “Este ano, o evento de M.T. terá lugar em uma ilha. Nós estamos indo para ficar perto da 

costa para imitarmos a Era Neolítica14...” 

 Os veteranos estavam descrevendo o propósito da viagem, mas o interesse dos calouros 

estava somente focado em Seoyoon. Eles observaram seus olhos claros e esperaram que seus 

lábios se movessem para a descrição15.  

 É claro, haviam aqueles que eram da vizinhança de Seoyoon.  

 No entanto, entre os calouros, conversas sobre ela foram cuidadosamente conduzidas. 

 “Aquela Seoyoon seonbae. Eu pensei que os rumores fossem exagerados já que não há 

nenhuma maneira de que uma beleza como aquela fosse possível”. 

 “Eu acho que ela é mais linda do que as celebridades”. 

 “Mas por que ela não tem qualquer amigo?” 

 “Você não sabia? Seoyoon seonbae-nim abalou-se mentalmente quando ela era uma 

criança e ela perdeu sua habilidade de falar”. 

 “Sério? Não me espanta que ela parecia tão inexpressiva”. 

 “Ela também não vem a escola com muita frequência, esta é a primeira vez que ela vem 

este ano”. 

 “Ela é realmente uma pessoa nobre e pura”. 

 Lee Hyun queria gritar. 

 ‘Vocês todos foram enganados!’ 

 ‘Como pode Seoyoon ser uma pessoa refinada e pura?’  

 Lee Hyun sabia mais a respeito da natureza de Seoyoon do que qualquer pessoa. 

 ‘Se vocês tivessem visto os monstros abatidos que eu observei por quatro dias e três noites, 

vocês não seriam capazes de considera-la uma dama’. 

 ‘Ela não se importava com o nível dos usuários e os cortava como moscas, tal era o caminho 

de um Berserker’16.  

 Quando ela empunhava a sua lâmina, até mesmo Lee Hyun ficava aterrorizado. 

 ‘Tal mulher forte em tal molde pequeno17’. 

 Ademais, havia outras pessoas enganadas que foram persuadidas a acreditar.  

 ‘Ela podia falar’. 

 Lee Hyun também sabia a segunda razão pela qual ele pensou que todos foram enganados. 

 Imediatamente antes dela ser morta pelo dragão, ela claramente falou uma palavra: ‘amigo’. 

 ‘Ela temia pela perda de seus itens e me registrou em sua lista de amigos com aquela 

palavra’. 

 Aquele não era o fim do caminho desonesto dela. 

 Lee Hyun imediatamente tentou retornar os itens para ela quando ela reconectou, mas não 

houve resposta. 

 ‘Carne de porco, couro e roupas. Ela me ignorou porque ela não tinha utilidade para eles. 

Ela deve ter obtido uma boa missão ou estava ocupada caçando, motivo pelo qual ela não viu 

necessidade de responder ou retornar’. 

 A natureza cruel de Seoyoon. 

 Lee Hyun lamentou por aqueles que foram iludidos por ela. 

 O veterano continuou falando: 

                                                           
14 NT = idade da pedra, aproximadamente a 10.000 A.C. - https://pt.wikipedia.org/wiki/Neol%C3%ADtico – 
LMS também é cultura. 
15 NT = pelo jeito a Seoyoon fez parte do grupo de veteranos que estava explicando as atividades do M.T. 
16 NT = esse é o mal-entendido criado por Lee Hyun em razão da Seoyoon estar no modo PK – Player Kill, 
na primeira vez que eles se conheceram, na cabana do instrutor de treinamento. 
17 NT = aqui ele se refere ao corpo pequeno e delicado de Seoyoon como o ‘molde’. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Neol%C3%ADtico


 “Portanto, a prioridade de hoje é a formação de grupos. Observem que isso é muito diferente 

de um M.T habitual. Esse ano o conceito é a vida selvagem”. 

 “A vida selvagem?” 

 Alguns dos calouros perguntaram. 

 Em razão de que eles não sabiam o que aquela palavra peculiar verdadeiramente 

significava. 

 “Sim. Literalmente é a natureza selvagem. Não há acomodações fixas, nada de coisas 

preparadas externamente são permitidas”. 

 “Então, quais são as coisas indispensáveis?” 

 “Vocês decidirão isso por conta própria”. 

 “Hmmm?” 

 “Cada grupo preparará suas próprias coisas que acham indispensáveis. Contudo, o limite do 

orçamento é 50.000 won18 por pessoa! As mercadorias e ferramentas precisam ser adquiridas de 

acordo com o orçamento para você participar do M.T.” 

 Os calouros ficaram assustados depois do veterano terminar. 

 “Meu Deus! Apenas 50.000 won!” 

 “O que eu posso fazer com 50.000 won?” 

 Não se importando com a consternação do calouro, o veterano falou: 

 “É claro, eu acho que o limite do orçamento de 50.000 won é um pouco precário 

considerando que vocês estão para passar três dias e duas noites lá. Contudo, se você planejar 

bem entre os membros de seu grupo e formar um vínculo mais forte através da provação, você não 

acha que será bom? Igualmente, o professor estará lhe avaliando baseado em quão bem você se 

adapta à natureza selvagem, então, por favor, todos trabalhem duro”. 

 Uma boa refeição em um restaurante decente estava em torno de 10.000 won19, então a 

restrição orçamentária de 50.000 won por pessoa era bem apertada. 

 Lee Hyun pensava diferente. 

 ‘A viagem do M.T. é bem luxuosa. Que tipo de viagem na selva permite 50.000 won para 

dormir por dois dias?’ 

 Parecia-lhe que as despesas apresentadas podiam cobrir uma semana inteira. 

 Mesmo com o tempo frio à noite atualmente, se alguém pudesse ter em suas mãos uma 

abundância de jornais, então, seria capaz de se cobrir por parte da noite. 

 O mais necessário para Lee Hyun era cerca de 5~6 folhas de jornal! Ele nem mesmo se 

importaria de ir sem eles se fosse preciso. Se ele tivesse que ir sem ele podia até mesmo usar uma 

pedra para cavar a terra por um lugar para dormir ou arrancar as árvores para comer as raízes, pois 

é uma sobrevivência por dois dias! 

 “Cada grupo tem de ter oito pessoas. Neste M.T., os veteranos não precisam estar em um 

grupo separado. Por favor, fiquem juntos para determinar o seu grupo corretamente, mas em 

qualquer caso, o grupo precisa incluir pelo menos três homens ou mulheres, respectivamente. Por 

favor especifiquem os grupos agora”. 

 Os calouros estavam sussurrando tentando encontrar seus amigos. 

 “Seona, venha por este caminho”. 

 “Jaejina, venha aqui!” 

 Cada pessoa procurou pelo veterano por quem eles estavam familiarizados para ficarem 

juntos!  

                                                           
18 NT = U$ 40,00 – cotação de janeiro de 2016. 
19 NT = U$ 8,00 – cotação de janeiro de 2016. 



 Já que eles precisavam ser um grupo muito unido através das provações, eles procuraram 

por aqueles pelos quais eles já tinham feito contato. 

 Lee Hyun estava apenas de pé ao redor. 

 ‘Eu não conheço ninguém de qualquer forma, então eu apenas esperarei até que eles 

terminem e entrarei em um grupo com vagas’. 

 Já que a única coisa que ele queria eram os créditos, não importava em qual grupo ele se 

juntaria’, 

 “Donghyeon, por aqui!” 

 “Veterano Sangh, venha se juntar a nós”. 

 Lee Hyun pensou consigo mesmo como as pessoas estavam formando grupos. 

 Mais e mais pessoas notáveis foram reduzindo até que havia apenas um terço sobrando. 

 Dentre eles estavam três conhecidos: Park Sunjo, Lee Yuu-Chong e Min Sura, que 

permaneceram indecisos. A absorção dos calouros sobre os seus veteranos foi muito rápida e 

tornou muito difícil para eles formarem um grupo. 

 Havia apenas 20 pessoas restando. 

 Park Sunjo viu Lee Hyun. 

 “Lee Hyun Hyeong-nim20, venha por este caminho! Há duas vagas abertas aqui!” 

 Nesta situação, Lee Hyun deduziu que seria melhor para eles simularem, de outro lado, que 

ele era um veterano. 

 Lee Hyun coçou sua cabeça com constrangimento. 

 “Você não precisa se preocupar. Eu não acho que eu possa participar da M.T.” 

 “Vamos lá! Vamos ir juntos Hyeong-nim!” 

 “Entendo. Bem, se você quer”. 

 Lee Hyun respondeu com um pouco de cortesia e juntou-se ao grupo de Bak Sunjo. 

 Ele já havia conhecido esses caras por um breve instante, então era melhor para ele se 

juntar a eles. Não muito tempo depois, o grupo aumentou com a adição de duas meninas. 

 “Olá. Eu sou Hong Seonye”. 

 “Eu já ouvi muito a seu respeito21. Eu sou Ju Eunhee22”. 

 “Lee Hyun. Prazer em conhece-las”. 

 As duas mulheres estavam um pouco relutantes em relação a Lee Hyun, devido a horrível 

reputação que ele tinha dentro do departamento. 

 Mesmo assim, elas claramente não o odiavam. 

 ‘De qualquer forma, pelo menos dessa maneira eu posso ir para o M.T.’. 

 Lee Hyun sentiu-se à vontade. 

 O fato era que ele tinha um pouco de expectativa com seu primeiro M.T da faculdade. 

 Então, alguém veio e permaneceu de pé atrás de Lee Hyun. 

 A atenção do auditório virou-se para ela. Foi Seoyoon que se aproximou e Lee Hyun23. 

 

*** 

  

 A Seoyoon que nunca participou em um M.T. 

                                                           
20 NT = ‘Hyeong’ é uma maneira mais amigável de se dirigir a um homem mais velho se você for um homem, 
enquanto ‘nim’ é um sufixo que dá uma conotação mais formal ao se dirigir a alguém mais respeitado/mais 
velho que você, como se fosse o nosso ‘Sr.’. 
21 NT = é apenas uma forma de cumprimento na Coreia segundo a tradução em inglês. 
22 NT = Será que é parente da psiquiatra Cha Eunhee?. 
23 NT = pqp kkkkkkk. 



 ‘Todo mundo não irá gostar de mim’. 

 Ela estava com medo de conhecer pessoas. Ela estava com medo de se machucar, então 

ela delimitou-se em um estado insensível e inerte. 

 Então ela encontrou Lee Hyun. 

 ‘É ele’. 

 Se não fosse pelo falo de que ele se parecia exatamente como era em Royal Road, ela 

nunca seria capaz de reconhece-lo.  

 No espaço de tempo em que ela teve a oportunidade de conhecê-lo e acompanha-lo, ele 

cozinhou e criou uma escultura. 

 ‘A escultura comovente de um par de amantes, aquele homem’. 

 Seoyoon involuntariamente estendeu sua mão em direção a Lee Hyun. 

 Lee Hyun reagiu e virou-se, apenas para encontrar Seoyoon. 

 Os olhos dele dilataram. O atributo instintivo de quanto se percebe uma crise. 

 “De jeito nenhum... M.T... você quer vir com...?” 

 A cabeça de Seoyoon assentiu em silêncio. 

 Ela pensou que seria bom se ela pudesse ir junto com Lee Hyun na viagem do M.T. 

Certamente, neste caso, ele não iria abandoná-la, porque eles eram amigos. 

 Para Seoyoon, no momento em que eles se registraram como amigos, ela já tinha 

considerado Lee Hyun como um verdadeiro amigo.  
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