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CAPITULO-9 - O Programa ‘Weed’ 

 

 Os 10 dias prometidos haviam passado e todos os níveis dos Geomchis excederam os 270. 

Eles não adquiriram qualquer habilidade, visto que o foco principal do trabalho árduo foi através de 

missões e o nível mais baixo alcançado pelo grupo foi de 274. 

 O nível médio estava em torno de 279, no qual Geomchi e Geomchi2 estavam. 

 A força deles estava bem fraca em comparação aos Unicorns1 e Pegasus2. 

 Este era o objetivo que eles tinham em mente, devido a todo o trabalho que eles colocaram 

na caçada sem um único momento de descanso, o que deu a impressão de que o trabalho havia 

dado resultado, mas no processo, o número de Geomchis diminuiu por 60. 

 Em momentos na caçada, um ou dois morreram no meio da batalha até que apenas 353 

restaram. 

 Os rostos dos Geomchis estavam repletos de desonra. 

 “Desculpe. Por nossa culpa, talvez nós tenhamos condenado a missão”. 

 Geomchi2, como um homem, honradamente se desculpou. 

 “Está bem. Será que ficará bem Weed-nim?” 

 “Ficará tudo ok”. 

 Irene rapidamente aproximou-se de Hwaryeong. Ela tomou o seu lugar e podia-se ver a partir 

de seus ombros caídos que ela estava sofrendo. Não é uma mentira dizer que entre a autoestima 

dela e dos Geomchis, a dela prevaleceria! 

 Mesmo assim, com a queda do número inicial, o medo de não ser capaz de ser bem-

sucedido na missão teve um grande efeito sobre todos.  

 “Sahyeong3”. 

 “Sim, Weed. Eu aceitarei qualquer advertência a ser divulgada”. 

 “Não. Não é muito problema. Era algo realmente difícil e vocês deram o melhor que vocês 

podiam”. 

 “Francamente, isto também é prejudicial. Isto realmente terá uma consequência terrível?” 

 “Você não tem que se preocupar a respeito da missão”. 

 “Está realmente tudo bem?” 

 “Foi determinado que nosso poder era mais fraco desde o começo, mas nós teremos a 

oportunidade de juntar forças”. 

 “Obrigado por aliviar as nossas mentes. Nesta missão, se houver alguma coisa que você 

peça eu farei”.  

 Geomchi2 fez uma forte promessa. 

 Se tivesse dentro de seus poderes e se ele dissesse que podia, então ele definitivamente 

faria. 

 Weed pensou: 

 ‘Eu acho que, por ora, eles precisarão comer com vontade’. 

 Os Geomchis eram experts em batalha. Se houvesse uma maneira de ter influência sobre 

eles, isso forneceria uma grande vantagem. 

 Mesmo com os outros, se eles vissem os monstros por um tempo, eles ganhariam confiança 

e coragem suficientes à medida que o tempo passasse e nesta hora eles seguiriam os comandos 

                                                           
1 NT = unicórnios. 
2 NT = pégasos. 
3 NT = irmão mais velho. 



de Weed. Depois de ter uma batalha desta extensão qualquer um mostraria a sua verdadeira 

personalidade, mas isso era um ponto positivo. 

 ‘Pelo contrário, ter apenas 60 mortes é excelente por si só’. 

 Weed tinha previsto o resultado até certo ponto. Visto que eles foram forçados a 

experimentar tal caçada enquanto tinham apenas Irene como sacerdotisa exclusiva, era algo que 

tinha a menor chance de sucesso. 

 ‘Graças a Deus nós ainda temos um monte’. 

 Ele tinha considerado que de 100 a 170 pessoas podiam morrer a partir daquilo. Se fosse 

acima do número máximo, então a gravidade disto, mesmo com os níveis recentemente ganhos, 

iria definitivamente impedir o objetivo. 

 Sem um único fragmento de informação, visitar territórios de caçada desconhecidos e 

aumentar o nível deles naquela medida foi uma coisa muito difícil de se fazer, mas a morte de 

apenas 60 pessoas para completar o objetivo dado foi uma coisa incrível de se alcançar. 

 “Yo. Como você avalia o trabalho de seus Sahyeongs?” 

 Geomchi tinha aprendido como usar habilmente os sussurros4. 

 Se, por qualquer chance, fosse uma pretendente a namorada que lhe enviasse uma 

mensagem, seria terrível se ele não soubesse como responder. 

 Contudo, o único uso pelo qual ele enviava sussurros era exclusivamente para pedir comida 

para Weed. 

 “Realmente admirável. Eu sabia que eles podiam fazer, mas não sabia que seria tão bem”. 

 “Ahem. Também excedeu minhas expectativas”. 

 Geomchi estava satisfeito e não escondeu isso. 

 Os instrutores estavam vagando o campo de batalha conduzindo os estudantes. O propósito 

disso seria a missão à disposição, mas a lealdade entre a irmandade se fortaleceu à medida que o 

tempo passou. 

 “Geomchi2 é do tipo que cuida do bem-estar de seus garotos. Um profundo e carinhoso 

irmão que sabe como tratar os outros”. 

 Geomchi3 estava um pouco mais longe. 

 “Ele sabe como lutar, pode ler o fluxo da batalha e pode fazer bons julgamentos”. 

 Geomchi iminentemente avaliou os instrutores e os estudantes. 

 “Geomchi4 tem um forte espírito competitivo. Ele é rápido e difícil de capturar. Mesmo que 

seja uma boa coisa, isso podia se transformar em impaciência e prejudicar as coisas”. 

 “O manejo de espada de Geomchi5 dependia de sua força, então lhe falta o balanceamento 

de um jogador”.  

 “Geomchi8? Esse estudante é uma surpresa, ele tem uma habilidade diferente das outras 

crianças. Ele gastou 17 anos em academias. Mesmo que sua habilidade de esgrima seja um pouco 

deficiente, você pode confiar nele para fazer um bom trabalho”. 

 Em Royal Road, Geomchi liderou uma multidão de centenas em batalhas. Quando e onde 

quer que eles explorassem ele tendia a vigiar os estudantes para avaliar o calibre e a personalidade 

deles. 

 A única pessoa que não era totalmente compreendida por Geomchi era Weed. 

 ‘Mesmo que a fama seja através da sorte, mantê-la ainda é difícil’. 

 Geomchi também foi informado do passado e reputação de Weed. 

                                                           
4 NT = mensagens privadas. 



 Mesmo no Continent of Magic5, Weed entrou em masmorras difíceis que ninguém mais se 

atrevia a se aventurar, sozinho ao menos, e as derrotou. Ele não se importava com a atenção dos 

outros quando ele cuidadosamente e silenciosamente caçava em masmorras e fazia missões. 

 Naquele tempo, seu carisma era infalível! 

 Castelos inconquistáveis invadidos. 

 Força demonstrada por guildas, nem mesmo chegavam perto de fazê-lo pestanejar. 

 Weed, solitariamente, cresceu constantemente mais forte. 

 Ele rompeu através de masmorras impossíveis e altamente elogiadas, limpando-as 

conforme ele terminava sua missão, obtendo itens que ninguém mais tinha visto. 

 Todos os recordes anteriores foram revisados. 

 Não havia masmorra que podia impedir Weed. 

 Qualquer pessoa, como se quisesse deliberadamente morrer, investirá de forma imprudente 

para lutar, mas para os mesmos, com cada crescimento, o medo da morte e da perda de reputação 

aumentava, proporcionando um desafio constante. 

 No Continent of Magic a reputação dele também era absoluta. 

 Todas as pessoas que sabiam de Weed diziam uma coisa em uníssono: 

 “Continent of Magic, o incomparável Jeoshin Weed!” 

 Um momento disso foi quando Weed estava montando em um cavalo através das planícies. 

Havia uma multidão de milhares de pessoas lá, como se as guildas unidas estivessem indo para a 

guerra tentando dominar um reino, mas com o aparecimento de Weed cavalgando através deles 

todos resignaram-se6 por si mesmos. 

 Como eles estavam tentando não ser intrometidos aos olhos de Weed, eles se tornaram 

submissos a fim de não obstruir o caminho dele.  

 Estes tipos de eventos eram apenas uma das muitas anedotas manifestadas. 

 O solitário Jeoshin Weed. 

 Ele balançava o coração de todos, enquanto o espírito de luta deles despencava. 

 Porém, não era apenas no Continent of Magic que ele rapidamente cresceu mais forte, em 

Royal Road também. 

 ‘A arte da espada. Ele cuidadosamente aprendeu os fundamentos da arte em apenas um 

ano no dojo. Então em Royal Road ele pôde aproveitá-la razoavelmente, já que aqui, há habilidades 

e estatísticas, então qualquer um pode utilizar seu corpo sem a compreensão fundamental da arte. 

Ser proativo e ter a capacidade de adaptação, ele rapidamente identifica a fraqueza do oponente e 

a usa para diminuir a dificuldade de combate. Com o que eu vi no dojo, não é surpresa para mim 

que ele ficou forte tão rapidamente com tais presas. Atualmente você não pode encontrar esse tipo 

de força facilmente. A vontade de sobreviver em qualquer lugar, não apenas a vontade de ser forte’. 

 Se Geomchi tivesse utilizado totalmente o seu poder nas batalhas de Royal Road seria muito 

fácil, então ele inevitavelmente não fez isso. 

 Ele apenas ficava cara a cara com os monstros e os derrubava! 

 Onde uns só podiam ver a extremidade dela, a espada por si só era imperceptível pelos 

olhos humanos. 

 Há também monstros mortalmente fortes que empunham armas pesadas. 

 A fim de caçar aqueles monstros, alguns necessitariam de considerável experiência e 

habilidade, algo que Weed tinha perfeitamente se adaptado desde o início. 

                                                           
5 NT = Continente da Magia, antigo jogo de Weed. 
6 NT = resignar = submeter-se a vontade de alguém, aceitar algo desagradável quando não se pode fazer 
nada a respeito. 



 As predisposições que terceiros não podiam ver eram o espírito de luta e a natureza 

competitiva. 

 Ele não tinha medo dos monstros. A forma indireta pela qual ele via os monstros era de que 

eles consistiam de pontos de experiência e itens.  

 Weed, diferente das verdadeiras ervas daninhas, crescia mais forte como um meio de 

sobreviver a qualquer situação. 

 Ele já era considerado uma celebridade, de modo que suas transmissões atraiam uma 

multidão em frenesi.  

 Geralmente, as transmissões convencionais não traziam emoção às pessoas em qualquer 

grau.  

 Esperança, coragem, grande esforço e tenacidade. 

 As pessoas ficavam excitadas a cada movimento de Weed. 

 Geomchi realmente queria ver a verdadeira natureza de Weed. 

 

*** 

 

 Na KMC Mídia, havia três times de transmissão em espera. 

 “Calibração acústica?” 

 “Quase terminado!” 

 “Faça a música de fundo representar a personalidade de cada elenco. Quem é o MC host7?” 

 “Não deveria ser a Shin Hye Min?” 

 “Nem sequer sonhe com isso! Ela é uma das principais aventureiras nisso”. 

 “A agenda de Bae Seon-hui está vazia”. 

 “Então providencie!” 

 O time de transmissão submeteu-se às preparações urgentes em conformidade. 

 Eles firmaram os alicerces com uma preparação completa. O alvo deles era criar um filme 

com sua própria história que ultrapassasse a de um simples vídeo.  

 A história épica de colossais seis horas de duração! 

 Eles cortaram tanto quanto foi possível para reduzir os vídeos para aquelas seis horas de 

transmissão, mas isso foi apenas a partir sequências recebidas atualmente, com o contínuo 

progresso da missão isso tornar-se-ia ainda mais extenso. 

 Os funcionários mostraram as suas insatisfações.  

 “Nós não podemos cortar mais”. 

 Era para informar o público a respeito das informações básicas sobre Todeum. 

 A vista das paisagens e algumas das missões obtidas no início que não foram consideradas 

essenciais para o público foram cortadas. 

 O Diretor Kang decidiu: 

 “Se isso é o que nós podemos fazer, tentaremos negociar com o gerente de operações”. 

 Ele foi até o gerente de operações. 

 Tendo sido esclarecido da situação até agora, o gerente propôs uma simples solução: 

 “Já que é tanto, nós apenas podemos organizar como um programa regular. Você pode 

transmitir o conteúdo uma vez por semana no sábado”. 

 “Está realmente tudo bem?” 

                                                           
7 NT = mestre de cerimônias/anfitrião – aquele que apresenta o programa. 



 “Nós podemos fazer a transição das sequências existentes da aventura de Weed em um 

programa agendado regularmente, isso não soa bom?” 

 “Suas palavras soam convenientes, mas....” 

 A viagem à Todeum e a quantidade de missões eram muitas para imaginar e difíceis de 

ajustar dentro de um programa especial. Então ele, na realidade, tinha sérias considerações em 

relação a transformar isso em um programa regular, principalmente em razão do nível da missão 

ser tão alto e do seu resultado ainda estar pendente. 

 O gerente disse: 

 “Diretor Kang, você determinou a capacidade de concretização da missão?” 

 “Hmmm?” 

 “Uma aventura que você não sabe qual caminho fluirá será mais interessante. Deixa você 

com excitação e tensão. As caçadas e explorações de Royal Road não lhe deixam sempre com a 

sensação de querer mais?” 

 O Diretor Kang assentiu: 

 Formar grupo com estranhos para caçar e explorar sempre deixa você com essa sensação! 

 Esse tipo de sentimento aumenta com cada membro do grupo obtido nos territórios de 

caçada. 

 Através da demonstração de poder e habilidade, enquanto, por vezes, oferece-se uma mão 

amiga para aqueles mais fracos do que eles, o vínculo formado torna-se o da amizade. 

 “Isso é uma aventura, mas já que nós já formatamos a aventura para a de um filme, muda-

la é algo que nós não deveríamos fazer”. 

 Não era como se eles não pudessem transmitir os eventos recentes, mas transformar o script 

do filme já concluído para o de um programa de aventura não fazia sentido. 

 Quer a missão fosse um sucesso ou uma falha, o fato de que era um grande desafio a se 

superar o tornava um grande prazer de se ver. 

 O Diretor Kang refletiu. 

 ‘Em razão do que aconteceu à Guilda Crimson Wing8, eu me tornei tão tímido’ 

 Devido à maldição do Escorpião Rei, pela qual muitos sofreram. 

 Como resultado, a guilda foi desmontada e os grupos interessados sofreram uma queda. 

 Tomando exemplos a partir daquela grande falha, ele se tornou preocupado e não se atreveu 

a ser corajoso. 

 ‘Deixar a aventura em sua simplicidade vale a pena. Se nosso objetivo é fazer a aventura 

mais prazerosa, então nossa estação deve deixar a aventura tomar o seu curso’.  

 Ele estava para seguir as palavras do gerente, nas quais ele pensou sem se incomodar de 

ter um senso de encorajamento junto com elas. 

 O Diretor Kang ordenou à sua equipe: 

 “Time de transmissão! Descarte qualquer cenário que nós criamos até agora e também, por 

favor, contatem o Sr. Bae Soen-hui!” 

 “Sim, entendido. O que eu devo dizer?” 

 “Diga a ele que nós não precisamos de um anfitrião”. 

 “O que?” 

 “Nós decidimos transformar isso em um programa de aventura que será exibido 

periodicamente”. 

 Desistir da história criada e mostrar a aventura como ela é, sem mostrar qualquer informação 

prévia, simplesmente expor aos espectadores o vídeo foi a decisão escolhida. 
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 “Tudo é confidencial Tudo que nós vermos e ouvirmos será mostrado para a audiência para 

deixá-los obterem uma decisão! As sequências e os sons precisam estar ao nível mais elevado não 

divulguem qualquer dos conteúdos relativos à aventura!” 

 O programa de transmissão preparado era para esconder tudo, mesmo o fato de que era 

uma aventura de Weed foi disfarçado. 

 “A propósito, qual é o nome do programa?” 

 “Huh?” 

 “Já que isso é um programa recém-organizado, nós deveríamos definir um novo nome para 

ele”. 

 “Bem. Que tal ‘Uma Aventura em Todeum’?” 

 “Eu acho que isso é um tanto descritivo”. 

 “Bem, então, ‘Bloody Aventure’9”. 

 “Isso faz sentido já que o sangue pode simbolizar os vampiros, mas parece um tanto cruel... 

e já que isso é uma aventura de Weed, parece deixa-lo fora da linha lateral”. 

 “Ah, há também esse ponto, huh?” 

 Não era um exagero dizer que o título podia ditar os altos e baixos do programa. 

 O Diretor Kang e seus subordinados debateram sobre centenas de diversos títulos 

sugeridos. 

 Depois de uma cuidadosa consideração, a mente do Diretor Kang brilhou: 

 “Weed”. 

 “Hmmm?” 

 “Vamos com o título ‘Weed’. Mesmo se nós chamarmos de Weed a maioria das pessoas 

simplesmente ponderará sobre o título e apenar imaginará, então está ok”.  

 “Então não é tipo como expor o fato de que é Jeoshin Weed?” 

 “Ah, esse é o grande lance”. 

 “Nós estamos simplesmente sugerindo isso, em vez de mostrar naturalmente no conteúdo 

da transmissão”. 

 O Diretor Kang e os membros do comitê trocaram sorrisos traiçoeiros. 

 O título do novo programa periódico da KMC Mídia sugere que o principal protagonista seria 

Jeoshin Weed! 

 Era desnecessário dizer que o choque seria esmagador se fosse verdade. 

 Assim, o programa ‘Weed’ foi transmitido pela primeira vez no sábado. 

 Ele começou a partir do momento que eles colocaram os pés na Terra dos Vampiros até a 

cena do resgate da rainha vampira. 

 A média do primeiro episódio foi de 0,6% 

 Em comparação à média de 12,8% de outras empresas de transmissão de jogos, foi muito 

baixo para o início da transmissão. 
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