
Volume 12 

CAPITULO 3 - Silmido do Inferno  

(NT = Silmido é uma ilha desabitada no mar Amarelo, costa da Coreia do Sul. Tornou-se 

historicamente conhecida quando foi utilizada como campo de treinamento de uma unidade da 

Força Aérea cujo objetivo era assassinar Kim II-sun, ditador da Coréia do Norte na década de 70, 

história a qual deu origem a um filme de mesmo nome - https://pt.wikipedia.org/wiki/Silmido) 

 

 Lee Hyun não tinha feito nada em preparação para o M.T. (NT = Membership Training - 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). 

 ‘Eu não quero fazer nada que seja considerado inútil’. 

 A doutrina de complacência do samurai era o melhor e mais fácil comportamento a se seguir. 

 Contudo, o grupo de Lee Hyun se reuniu para discutir e se preparar para o M.T. 

 O andamento do encontro ficou a cargo de Park Sunjo. Seoyoon, igualmente, veio 

especificamente à faculdade para participar da reunião de preparação.  

 “Bem, então, todos compartilhem as coisas que vocês podem fazer. Há alguém que saiba 

como cozinhar?” 

 “……” 

 Ao fim do questionamento de Park Sunjo, todos ficaram em silêncio. 

 “....bem... se for comida, nós podemos contornar mais ou menos isso. Então, próximo ponto, 

alguém sabe como armar uma barraca?” 

 “……” 

 “Há alguém que goste do ar livre mais do que ficar dentro de casa? Seria realmente bom se 

vocês tivessem experiência em áreas montanhosas”. 

 “……” 

 Seoyoon já estava em silêncio desde o princípio, mas todo mundo manteve a sua cabeça 

baixa e ficaram quietos. 

 Exceto por estudar na faculdade, todos eles não tinham quaisquer outras experiências. 

 Parecia que nas viagens habituais que eles aproveitavam, eles não se preocupavam com 

quaisquer dessas coisas. 

 Os olhos de Lee Hyun mergulharam na escuridão. 

 ‘Seus tolos incompetentes!’ 

 A testa de Park Sunjo estava brilhando a partir do suor formado. 

 Para todos eles, esta era a primeira vez que eles tinham feito algo como isso e, portanto, 

não sabiam o que fazer. 

 Dez minutos se passaram e então vinte minutos e o encontro estava indo rápido para lugar 

algum. 

 Inevitavelmente, Lee Hyun foi forçado a comentar: 

 “O que você me diz de nós começarmos a providenciar os suprimentos necessários primeiro, 

devido ao fato de que nós temos um orçamento limitado? Já que nós não temos muito tempo 

sobrando, apenas sugiram coisas e nós todos julgaremos se é realmente essencial ou não”. 

 “Isso mesmo. Vamos começar com as coisas que nós consideramos adequadas”. 

 Tendo sido Min Sura favorável à ideia, subsequentemente, cada um deles começou a 

introduzir o que achavam que fosse necessário. 

 “Barraca!” 

 “Se nós iremos cozinhar as refeições, então nós precisamos de utensílios de cozinha e algo 

para fazer o fogo”.  
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 “Nós precisamos de alimentos e água.... nós realmente não podemos ir sem água”.  

 “Visto que nós precisamos dormir à noite, nós precisamos de um conjunto de cobertores”. 

 “Toalha de banho também é essencial”. 

 “Carregador de celular”. 

 “Cosméticos também.... e tigelas, copos, colheres e hashi (NT = pauzinhos para comer 

comida asiática)”. 

 “Eu quase esqueci! O auge de todas as viagens são as fotos. Eu trarei uma câmera”. 

 Pareceu que o lançamento das ideias reacendeu o dia a dia de subsistência deles e, em 

seguida, a testa de Choi Sang-jung franziu. 

 “Porém, essas coisas.... nós precisamos prepara-las com o limite de 50.000 won (NT = U$ 

40,00 – cotação de janeiro de 2016) por pessoa.... e, também, nós todos teremos que carregar 

estas coisas. Como diabos nós iremos carregar tudo isso?” 

 Uma vez mais, o plano parecia ter batido na parede. 

 “O dinheiro é um problema”. 

 “Estar limitado a 50.000 won por pessoa é realmente como não ter absolutamente nada”. 

 “Como é que os outros grupos estão se preparando com isso?” 

 “Eu imaginei que nós deveríamos apenas comprar uma caixa de ramen (NT = miojão, cup 

and noddles, etc) e come-los todos os dias”. 

 As notas do grupo estavam relacionadas com o M.T.! 

 Todos estavam bem cientes de que esta era uma opção viável e importante. A tendência 

geral para a maioria dos grupos seria a de comprar ramen para comer. 

 Todas as refeições consistiriam de apenas ramen! 

 A testa de Lee Yuu-Chong franziu à medida que ele falava como se não pudesse ser evitada 

aquela situação. 

 “De qualquer forma, eu acho que ramen é uma boa opção. Incluindo salada e arroz eu acho 

que estará bom o suficiente”. 

 Então Park Sunjo também deu seu consentimento. 

 “Então ramen está ok?” 

 3 dias e 2 noites! 

 Aquilo significava ter 6 ou mais refeições compreendidas apenas de ramen! 

 Embora as atividades que eles têm que fazer durante o M.T ainda não tenham sido 

divulgadas, todos eles, de modo geral, esperavam que elas não iriam ser fáceis. 

 Contudo, serem pressionados para baixo e suportar refeições de apenas ramen era uma 

decisão a se apoiar. 

 “Qual outra alternativa nós temos....” 

 “Você tem certeza que deveria ser ramen?”  

 Choi Sang-jung e Min Sura momentos mais tarde também confirmaram. 

 Lee Hyun eventualmente decidiu se pronunciar. As pessoas, em seguida, confiaram a ele a 

tarefa de ser a pessoa no comando porque era muito conveniente para eles. 

 

*** 

 

 Sexta-feira de manhã. 

 Visto que eles estavam nas proximidades do mercado, Lee Yuu-Chong, Park Sunjo e Choi 

Sang-jung se reuniram por causa de Lee Hyun, tendo em vista que ele fortemente se opôs a ideia 

de ramen como refeição. 



 “Mesmo eu não posso lidar com ramen em todas as refeições”. 

 Ramen como comida não era ruim. 

 Preferencialmente para Lee Hyun, ele era o alimento mais valioso.  

 De volta à sua antiga vida de dificuldades econômicas, na qual ele estava sobrecarregado 

com a incapacidade de comprar arroz, ele tinha que comprar ramen de baixo custo. 

 Foi a maior ajuda que satisfez a sua fome duradoura quando ele estava em uma necessidade 

terrível. 

 Mesmo agora, algumas vezes junto com sua avó e irmã mais nova, eles ferveriam o ramen 

e o comeriam com kimchi (NT = http://www.maangchi.com/recipe/kkakdugi) para recordar àquelas 

memórias. 

 ‘Porém, eu não posso comer seis refeições seguidas de apenas ramen’. 

 Ele havia comido tanto ramen em sua infância que ele aprendeu todos os segredos sobre 

ele. Então agora ele apenas queria comer ramen, como refeição, às vezes.  

 Além disso, seis refeições de ramen significava que eles não teriam uma nutrição 

balanceada. 

 “Em vez disso, quer se trate de comer ou de dormir, deixe-me preparar as ferramentas 

necessárias para a nossa subsistência”. 

 Ele lhes tinha dito que cuidaria das coisas essenciais de acordo com o orçamento dado, mas 

eles permaneceram hesitantes e vieram para esclarecer a questão. 

 Lee Hyun chegou exatamente no horário. Ele olhou para seus colegas e acenou com a 

cabeça. 

 “Vocês todos estão aqui”. 

 “Sim”. 

 “Então vamos”. 

 Em seguida, Lee Hyun os levou para dentro do mercado agrícola a atacado (NT = é 

basicamente o nosso CEASA). 

 Mesmo o aparentemente inteligente Lee Yuu-Chong não sabia o que encontrar e, apenas 

por ter adentrado ao mercado, ele perguntou: 

 “O supermercado é muito mais confortável. Então por que nós estamos aqui?” 

 Ele murmurou particularmente de forma insinuante. Não muito tempo depois do 

aparecimento dos supermercados é que a era dos mercados foi enfraquecendo. 

 Lee Hyun não queria explicar a complexidade. Ele tinha que comprar um monte de coisas 

aqui, então ele não queria ficar relaxado. 

 “Você saberá quando você ver e esse lugar não é como um mercado comum”. 

 A partir da entrada para o mercado atacadista, havia diferentes tipos de açougues, lojas de 

venda de arroz, mercearias, lojas de vendas de pratos/tigelas, em suma, todos os tipos de lojas. 

 No momento que ele viu a lista de preços, a boca de Lee Yuu-Chong não se fechou. 

 “De jeito nenhum! 100 gramas de carne de porco é 1.400 won! (NT = U$ 1,12 – cotação de 

janeiro de 2016)”  

 No supermercado geralmente custava 2.200 won (NT = U$ 1,76 – cotação de janeiro de 

2016) por este tanto, ou seja, quase a metade daquele valor! O preço do arroz, legumes ou frutas 

também era incomparável. 

 “Todas essas coisas são importadas? 

 Quando Lee Yuu-Chong perguntou, Lee Hyun balançou a sua cabeça. 

 “Não há muito a lucrar com a carne de porco importando-a. O peixe é importando, contudo 

é da mesma forma em qualquer lugar”. 

 “Por que é tão barato?” 
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 “Elas são apenas pequenas lojas. Estas lojas ao ar livre não são grandes e também vêm 

trabalhando por mais de 10 anos trazendo seus produtos aqui direto do campo.” 

 Lee Yuu-Chong ligou para a sua mãe e checou com ela algumas seções apenas para 

descobrir o quão graves as diferenças de preço podiam ser. 

 Os proprietários das lojas viram Lee Hyun e começaram a gargalhar. 

 “Jovem homem, você está vindo duas vezes hoje?” 

 Sua irmã já veio ao amanhecer devido as mudanças periódicas deles para obter os itens 

necessários para preparar as refeições, então os comerciantes pensaram que ele havia voltado 

uma vez mais com o mesmo propósito. 

 “Sim, olá. Eu estarei indo com esses caras em uma viagem de M.T., então eu preciso de 

vários itens diferentes”. 

 “Bem, então venha. Eu vou vende-los mais barato, é claro. Então, eles também são 

universitários? 

 “……” 

 A partir de então, Lee Hyun estava selecionando a carne. 

 ‘Visto que estamos conforme o orçamento, eu começarei com o mais caro’. 

 Ele escolheu 2 quilos de cada parte do porco: barriga, pescoço e costelas. 

 A carne foi comprada em conformidade com 8 pessoas comendo por três dias e duas noites, 

então parecia estar correto. Já que ele não sabia se iria faltar ou não, ele pegou as costelas de 

porco apenas para esta situação. 

 “Não é muito, mas aqui estão alguns Ham Hocks (NT = é a parte inferior do joelho do porco 

- https://en.wikipedia.org/wiki/Ham_hock) por conta da casa”. 

 “Obrigado”. 

 O próximo lugar para o qual Lee Hyun se dirigiu foi a mercearia! 

 A propósito, quando cozinhar, se você não tiver legumes frescos para acompanhar a carne 

você não será capaz de fazer aflorar o seu paladar. 

 Neste lugar, Choi Sang-jung e Park Sunjo ficaram desnorteados. 

 Legumes Poram nº 21. 

 Legumes Dapeojwo nº 19. 

 Daí em diante, o nome das mercearias não mudou de padrão. 

 Não havia quase nenhum legume em exposição, enquanto os que estavam, ainda 

permaneciam dentro de caixas com a parte superior cortada, caixas as quais estavam empilhadas 

umas sobre as outras. 

 Lee Hyun escolheu caixas de alface, cebola e repolho. 

 “Quanto elas estão?” 

 “3.000 won (NT = U$ 2,40 – cotação de janeiro de 2016) a caixa de alface, 3.000 won a de 

cebola e 5.000 won (NT = U$ 4,00 – cotação de janeiro de 2016) a caixa de repolho”. 

 “Por favor me dê salsa, alho-poró, alho, pimenta e batatas também”. 

 “De quanto você precisa?” 

 “Muito, o suficiente para oito pessoas por 3 dias e 2 noites” 

 “Para vocês estudantes 90.000 won (NT = U$ 72,00 – cotação de janeiro de 2016). Eu lhes 

darei muito!”. 

 O vendedor tirou as caixas, uma após a outra, para dar a ele. Havia oito batatas-doces extras 

deitadas sobre o topo das caixas. 

 “Estas são apenas 7.000 won (NT = U$ 5,60 – cotação de janeiro de 2016) por tudo”. 

 Lee Hyun hesitou por um momento antes de receber. 
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 “Se você vende-las tal como estão, não significa que elas irão apodrecer dentro em breve....” 

 “É porque atualmente nós conseguimos muitas batatas doces, então elas estão baratas. 

Apenas leve-as”. 

 Uma vez que todas as caixas foram assentadas, Lee Hyun virou-se e perguntou: 

 “Vocês também querem comer frutas?” 

 “Huh? Sim, eu posso comer se nós as tivermos”. 

 Lee Yuu-Chong constrangido respondeu com uma repreensão. 

 No orçamento apertado de 50.000 won por pessoa, mesmo que eles viessem com uma 

diretriz, eles nunca esperavam que fossem capazes de comprar tudo que eles podiam.  

 É claro, eles nunca planejaram comprar frutas, mas como isso aconteceu, eles foram junto 

com Lee Hyun até a loja. 

 “Tia”. 

 “Você está de volta jovem”. 

 “Sim. Quanto pelos morangos?” 

 “2 caixas por 4.000 won (NT = U$ 3,20 – cotação de janeiro de 2016). Eu irei arredondar os 

que estão na frente por 3.000 won”. 

 “Por favor me dê duas caixas das boas. Das baratas, por favor”. 

 “Cha! Aqui está, apenas para caras saudáveis como vocês. Apenas 3.000 won”. 

 Choi Sang-jung e Park Sunjo exclamaram em voz alta: 

 “Keek!” 

 “Que tipo de preços são estes, tão baixos?” (NT = estou vendo que vai ficar tudo na aba do 

Weed para esse acampamento, esses caras são uns mauricinhos). 

 Parecia como se eles tivessem vindo a um país estranho. Embora eles estivessem 

empurrando carrinhos no mercado para comprar as mercadorias, eles não tinham nenhum indício 

a respeito da existência deste lugar. 

 De qualquer forma, para a confusão dos outros membros do grupo, com tudo comprado, até 

mesmo os morangos, eles ainda estavam longe de atingir o limite do orçamento. 

 Lee Yuu-Chong perguntou animadamente:  

 “Não são apenas a tenda, os utensilio de cozinha e o forno que sobraram? Nós iremos 

conseguir!” 

 Lee Hyun balançou a sua cabeça apenas uma vez. 

 “A preparação para o M.T era para ser confiada a mim. Então eu irei tomar os cuidados para 

ficarmos prontos”. 

 “Nos foi determinado a não pedir emprestado qualquer ferramenta (NT = de outros grupos 

durante o M.T.)”. 

 “Eu tomarei conta de tudo. A respeito de um ponto, quem aqui não pode comer costeletas 

de porco para que eu possa comprar alguma outra coisa?” 

 “Se for isso todos nós estamos bem, mas.....” 

 Lee Hyun os levou em uma viagem ao redor do mercado e comprou um pouco de camarão, 

tofu e marisco. 

 Ele também não se esqueceu de comprar pimenta vermelha, pasta de feijão, sal e temperos. 

 “Vocês comem frango, certo?” 

 Quando Lee Hyun perguntou, o agora cansado Lee Yuu-Chong simplesmente concordou. 

Park Sunjo e Choi Sang-jung há muito tempo haviam se transformado em carregadores calados. 

 “Eu trarei um frango de casa e cobrarei o mesmo preço do atacado”. (NT = Weed vendendo 

galinhas na vida real kkkk)  



 “De casa?” 

 “Sim, pois nós as criamos no quintal”. 

 “Ahhhh! Você está criando elas como animais de estimação”. 

 “Não. Eu as crio para o consumo humano”. 

 “……” 

 “Eu as crio desde que elas eram pintinhos e quando elas botam ovos eu também crio esses”. 

 “Mas deve ter sido difícil criar as galinhas, então nós não podemos comê-las”. 

 “Está tudo bem, nós temos 7 galinhas em casa. A primeira é a Boiled Egg (NT = Ovo Cozido) 

e a segunda é a Sunny Side UP (NT = Ovo Frito Apenas de um Lado)”. 

 “De jeito nenhum, esses são os nomes delas?” 

 “Exato. A terceira é chamada e Mother Hen (NT = Galinha Mãe), porque ela cria os pintinhos, 

ou eu deveria chama-la de Protagonist (NT = Protagonista) já que ela também é uma daquelas que 

bota os ovos. A partir da quarta em diante elas são classificadas como comida. Soup (NT = Sopa), 

Fried (NT = Frita) e Sauce (NT = Molho). A sétima é a mais jovem, Half Sauce Half Fried (NT = 

Metade Molho, Metade Frita). O processo de nomeação é alterado pela ramificação familiar, mas o 

nome completo não é passado de geração em geração (NT = Ex: as crias da ‘Frita’ se chamam 

‘Metade Frita’ e as crias desta ‘Um Quarto de Frita’)”. (NT = Weed realmente não bate bem da 

cabeça) 

 “……” 

 Não espere afetuosidade de Lee Hyun. Mesmo as galinhas que ele criava eram apenas 

comida! 

 

*** 

 

 Terminal Portuário do Lago de Incheon (NT = Incheon é uma cidade importante na Coréia 

do Sul, situada na costa ocidental do país - https://pt.wikipedia.org/wiki/Incheon)  

 Os estudantes estavam conversando a respeito do agradável M.T., que estava prestes a 

começar. 

 “Ufa! É finalmente o dia”. 

 “Eu apenas desejo que hoje não chegue”. 

 “Quanto nós iremos sofrer?” 

 Os estudantes do segundo ano e a maioria dos veteranos já estavam com aparência abatida. 

 As gerações que já haviam feito um M.T não estavam de todo aliviadas. 

 Eles não estavam tão confiantes a respeito do conceito especial da viagem do M.T. 

 “Porém, é no litoral desta vez. É em uma pequena e bonita ilha também, então é melhor”. 

 “Pensando bem, a última vez foi difícil porque nós tivemos que escalar um monte de 

montanhas. Desta vez, isso não irá acontecer”. 

 “Oh! A propósito, que tipo de comida seu grupo preparou?” 

 “Macarrão instantâneo. Nós também temos cerca de um quilo de carne de porco para 

comer”. 

 “Parece muito conosco”. 

 “Com um orçamento tão pequeno, eu aposto que todos os outros grupos também estão 

desta forma”. 

 Os novos estudantes estavam cuidadosamente simpatizando com os veteranos a fim de 

desfrutar do tempo deles. 

 O propósito da viagem do M.T era o de construir uma motivação e era uma oportunidade 

para estabelecer um bom relacionamento com os veteranos! 

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


 Lee Hyun e os membros de seu grupo também se juntaram 

 “O que diabos é aquilo?” 

 Os membros do grupo de Lee Hyun não tinham a intenção de mostrar os materiais e 

equipamentos que ele tinha preparado. 

 Armazenados em sacolas pretas de vinil estavam incluídos produtos desconhecidos! 

 Não se parecia com equipamentos normais como tenda, forno ou utensílios de cozinha. 

 Havia até mesmo um com buracos perfurados dentro dele, enquanto sons de algo se 

debatendo e se agitando vinham de dentro (NT = kkkkkk, ele está levando a galinha viva? pqp). 

 Kkokkodek! (NT = cacarejo) 

 “Cale-se!” 

 Depois do grito agudo de Lee Hyun, o som a partir do nada parou. 

 “……” 

 “De jeito nenhum….” 

 Para a surpresa dos membros do grupo, os olhos de Lee Hyun exibiram um olhar levemente 

frio. 

 “Há menos gosto na carne congelada”. 

 Lee Hyun não trouxe uma mala térmica. 

 Era pesada e cara para ser usada apenas uma vez, então ele não viu utilidade. 

 Em vez disso, a carne de porco congelada foi jogada dentro de uma caixa de isopor. Em 

seguida, ele jogou dentro de alguns sacos de gelo extras e os selou completamente com fitas de 

embrulho. Com isso, ela deveria ser capaz de manter aquela situação por cerca de 23 dias. 

 Contudo, não havia utilidade para usar isso para a galinha. Entre carne crua e congelada, 

havia uma sutil diferença no gosto. Em razão disso, os preços de venda eram diferentes.  

 Desta forma, Lee Hyun escolheu trazer a galinha mais jovem viva, a Half Sauce Half Fried, 

ao invés de congelada. 

 Se você não fosse Lee Hyun então nem mesmo pensaria a respeito disso! 

 Depois de um pouco mais de tempo passado, era a hora certa para entrar na balsa. 

 “Bem, então vamos entrar no barco. Nós estamos partindo”. 

 Com os professores conduzindo, os estudantes seguiram e embarcaram no barco. 

 Os estudantes não tinham a intenção de assistir o mar a partir do convés. 

 As ondas calmamente se agitavam e as gaivotas preguiçosamente planavam acima. 

 Para os estudantes que estavam pela primeira vez em um barco, esta era uma experiência 

muita estranha para eles. 

 “O barco está balançando”. 

 “Isso é como voleibol”. 

 As conversas eclodiram com os rapazes tentando se insinuar para a garota que eles 

gostavam enquanto elas se reservavam próximas de outras garotas. 

 Um momento para apreciar a felicidade pacífica. 

 Igualmente, ao lado de Lee Hyun estava Seoyoon. 

 Desde Incheon ela ficou ao lado de Lee Hyun. Ele era seu único amigo confiável, então ela 

não queria deixar o seu lado. 

 ‘Você está planejando me causar preocupação desde Incheon’. (NT = caia na real Weed, 

seu filho....) 

 Embora Lee Hyun estivesse tremendo de medo, ele não queria perder a oportunidade de 

ver o rosto de Seoyoon tão próximo dele. 

 ‘Eu irei observar você em detalhes para fazer a melhor escultura’. 



 Ficando próximo a ela, a essa distância, ele estava perto o suficiente que era possível ver 

qualquer imperfeição facial.  

 Ao vento, os cabelos de ébano (NT = Ébano é uma designação comum às árvores do gênero 

Diospyros, que produzem uma madeira nobre e na maior parte das vezes escura e densa; essa 

expressão é usada no sentido figurado para elogiar às pessoas negras, neste caso o cabelo negro 

de Seoyoon) se espalharam gentilmente conforme ele soprava. 

 Na Aldeia Baran (NT = aquela aldeia na qual ele conseguiu a missão para ir à ilha do céu, 

Lavias) e no Norte, cada vez que havia uma necessidade ele esculpiria Seoyoon a partir do que ele 

sentia. 

 Ele queria expressar pouco a pouco mais a sua beleza quando ele estava criando as 

esculturas. 

 Neste momento, ele queria gravar uma imagem de forma permanente em alguma coisa em 

vez de apenas em sua mente.  

 Para Lee Hyun, esta era a primeira vez que ele sentia isso.  

 ‘Preciso ter uma foto, não há sentido em ter isso em minha memória e não poder recuperá-

lo quando eu precisar...’ 

 Ele sentiu como se o oceano inteiro estivesse submergindo à atmosfera dela. 

 A beleza de Seoyoon era desta amplitude. 

 Além disso, os ângulos em seus lábios estavam ligeiramente elevados! 

 Se ele não visse isso de tão perto então ele nunca teria visto a mudança em sua expressão. 

 ‘Isso é agradável de se ter’. 

 Lee Hyun tinha observado a expressão de Seoyoon bem de perto, mas ele não sabia o que 

ela estava sentindo. 

 Seoyoon estava feliz, embora ela não tenha demonstrado um sorriso mais largo. Com o 

barco estando no mar por um longo período, ela estava ficando confortável com o tempo 

 Os professores saíram para o convés e tiraram seus agasalhos. Eles pareciam estar com 

uniformes de marinheiros! 

 “Essa é a hora perfeita para contar a vocês a respeito desta viagem de M.T.”. 

 A observação foi feita pelo professor Ju Jonghun. 

 Os estudantes se reuniram no convés e esperaram pelas instruções dele em silêncio. 

 “Como vocês devem saber, o local original deste M.T era em Seung Bong Do (NT = uma ilha 

coreana). Ela é uma ilha extremamente linda, mas ficou claro que para essa viagem ela não era 

adequada, visto que o propósito era ter uma experiência de vida selvagem, então foi cancelado. 

Será melhor vocês visitarem Seung Bong Do em uma data posterior”. 

 Ju Jonghun disse isso enquanto abria um sorriso. 

 “Seria bom saber antecipadamente que a ilha não é Seung Bong Do”. 

 “Então, onde nós estamos indo para este M.T., professor?” 

 Ao ser questionado pelos estudantes veteranos, Ju Jonghun não deixou vazar nada. 

 “Vocês descobrirão eventualmente. Enquanto isso vocês não precisam se preocupar muito 

a respeito disso. Ela é Sil...... não.... é o melhor local para aproveitar a oportunidade para nutrir a 

camaradagem calorosa!” 

 Devido à observação do professor, os estudantes estavam sussurrando ativamente fazendo 

suposições. 

 “Hmmm! Aonde? Certamente faz sentido se ela for uma das ilhas do Mar Amarelo”. 

 “Não, não lá”. 

 Há numerosas ilhas lindas pertencentes à Coréia do Sul no Mar Amarelo. 



 Os pescadores iriam embarcar no barco deles para ir pescar, enquanto o resto de seus 

familiares permaneceram trabalhando na lavoura à espera. 

 Os estudantes ainda estavam ponderando a respeito da ilha e não tinham a intenção de 

deixar de adivinhar o nome da ilha, mas muitos dos estudantes veteranos já tinha cedido à imensa 

sensação de desapontamento e começaram a olhar em direção aos portos abandonados de 

Incheon. 

 “Eu nunca deveria ter vindo a este M.T.” 

 “Com os estudantes mais novos e veteranos, eu calculei que essa era uma boa oportunidade 

para me misturar com as garotas”. 

 Lee Hyun, também, queria esclarecer a maioria dos equívocos que os estudantes pensavam 

a respeito dele, principalmente o de ser um repatriado (NT = estudante que retorna depois de um 

longo tempo de ausência). Ele queria se dar bem com os calouros e reiterar que ele também era 

um ou então tudo o que restaria sobre o tempo gasto na faculdade seria a depressão. 

 Com esta ambição em mente ele estava disposto a cumprir isto durante esta viagem por 

causa do M.T. 

 “Por que ele diria sobre aquele lugar?” 

 “Huwew, por favor não me lembre.....” 

 “Dê-me um colete salva-vidas para que eu possa nadar para longe daqui”. 

 Os veteranos já tinham adivinhado a localização. 

 O escorregão da língua do professor em relação a primeira sílaba praticamente lhes disse a 

ilha. 

 ‘Sil” era aquela sílaba. 

 A ilha era o título de um filme (NT = https://en.wikipedia.org/wiki/Silmido_(film)) com uma 

bilheteria de colossais 10 milhões de espectadores, o que a tornou famosa. 

 Atualmente, muitas pessoas não sabiam da ilha em si. Em casos habituais, até mesmo os 

veteranos que retornaram fizeram a conexão para o filme ao invés da ilha. 

 “Silmido”. 

 “Keoheuk!” 

 “Por que aquele lugar.....?” 

 

*** 

  

 Para os veteranos, foi exatamente como eles previram. 

 A sudoeste do Porto de Incheon, o barco chegou a Silmido! 

 O que os acolheu foram apenas a areia da praia e a costa. 

 O sofrimento deles estava apenas começando. 

 “Aqui está o cronograma do M.T.. Por favor, mantenha a atenção nisto. Espero que 

possamos corresponder facilmente os horários determinados para o M.T.” 

 

Seu dia a dia está catalogado aqui. 

 

Dia 1: 

- 11:00 – Chegada. 

- 12:00 - Refeição em grupo: 

https://en.wikipedia.org/wiki/Silmido_(film))


Não é possível usar fósforos ou isqueiros.  

Viva como aqueles na selva, faça seu próprio fogo. 

Uma vez que o fogo esteja pronto, você pode começar as preparações para a refeição. 

- 14:00 – Percurso de treinamento do inferno #1: 

Corra uma volta ao redor da costa da ilha. Corra para ser uma das primeiras 30 pessoas. 

Quem chegar depois deverá executar outra volta. 

Contudo, se você não puder fazer e desistir, um de seus membros pode assumir a 

obrigação em seu lugar. 

O grupo irá fazê-lo até que seja a hora do jantar. Se você não terminar até lá, estará 

proibido de jantar. 

- 17:00 – Jantar em grupo e repouso. 

- 20:00 – Teste de coragem: 

A cada grupo será dado um alvo específico para ser recuperado na montanha. 

O grupo que obtiver mais alvos será presenteado com uma exclusão. 

- 23:00 – Horário de dormir. 

 

Dia 2: 

- 06:00 – Horário de acordar e fazer a higiene pessoal.  

- 07:00 – Café da manhã em grupo. 

- 08:00 – Percurso de treinamento do inferno #2: 

Investida (NT = tiro de corrida, correr o mais rápido que puder) de 300 metros, em 

seguida, entrar em uma canoa de madeira e remar uma volta ao redor da ilha. 

- 12:00 – Refeição em grupo. 

- 13:00 – Competições esportivas: 

Eventos: Futebol, luta greco-romana, boxe, cabo de guerra.  

Sem exceções.  

Participação incondicional. 

Lembrancinhas para os grupos de acordo com a performance. 

- 17:00 – Intervalo: 

Troca de informações entre as classes enquanto vocês compartilham bebidas.  

Show de talentos. 

- 22:00 – Tempo livre a partir daqui. 

Se você quiser, você pode dormir assim que possível. 

 

Dia 3: 

- 08:00 – Horário de acordar e fazer a higiene pessoal. 

- 09:00 – Refeição: 

Cada grupo pode fazer sua própria comida e dividi-la com todos. 

- 10:00 – Limpar tudo. 

- 11:00 – Passeio livre por Silmido. 



- 13:00 – Retorno. 

 

 O assim chamado cronograma do inferno! 

 Se ele fosse o habitual M.T., eles estariam ocupados jogando e comendo, mas como foram 

os professores que planejaram esse M.T., eles firmemente juraram: 

 “Selva absoluta e treinamento infernal!”  

 Os grupos foram feitos para cuidar dos preparativos por si próprios e agora a intensidade do 

treinamento estava aumentando o trabalho à uma altura mais elevada. 

 Após apresentarem juntos o cronograma, os professores ficaram muito satisfeitos. 

 “Nós completamos este excelente cronograma e agora estamos voltando”. 

 “É necessário aceitar esta orientação”. 

 “Isto já é um pouco generoso então não peçam por mais. Nós não vamos fazer isso”. 

 “Nunca!” 

 Os professores lembraram do dia do professor do último ano. 

 Foi um dia triste já que eles não receberam uma única flor ou presente dos estudantes! 

 Porém, isso não foi feito inteiramente devido à vingança. (NT = kkkkkkk .... sei....) 

 Definitivamente não era em sua maioria. 

 

*** 

 

 O cronograma foi aceito com algumas preocupações. 

 “Você acha que eles realmente farão essa coisa ridícula?” 

 “Tem que ser uma piada”. 

 Os sintomas da fuga da realidade! 

 Embora ainda duvidosos, cada um deles colocou sua bagagem aberta na areia espaçosa. 

 “Bem, então, vamos estabelecer nosso lugar”. 

 Eles não se importaram em tomar café e começaram a trabalhar em seu assentamento. 

 Cada um deles queria começar cedo antes que a noite chegasse, então eles tiraram os 

equipamentos e armaram as barracas. 

 A maioria dos grupos obteve, essencialmente, uma barraca que podia acomodar oito 

pessoas para dormir. 

 A barraca, dentro do orçamento dado e distribuído, gastou a maior parte do dinheiro.  

 Quanto a Lee Hyun, foi uma história diferente. 

 “Nosso grupo também construirá uma acomodação”. 

 Contudo, os materiais que ele removeu a partir da bagagem comprimida eram: isopor, hastes 

de alumínio e isolantes que foram usados em um local de construção. 

 “Aquela é a tenda?” 

 Os membros do grupo estavam confusos. 

 Lee Hyun estava carregando a maioria dos materiais, então eles não conheciam a maioria 

das coisas adquiridas. 

 “Nós não iremos fazer uma barraca. Nós iremos criar um lugar temporário para viver”. 

 “……” 

 Park Sunjo perguntou cuidadosamente: 

 “Mas nos falta um monte de materiais para construirmos algo como isso”.  



 Lee Hyun removeu apenas um total de oito hastes de alumínio. Os isolantes e o isopor mal 

foram capazes de encher uma mochila. 

 “Eu sei. Sem o resto dos materiais, esses não seriam suficientes”. 

 “Então... como....?” 

 “Fornecimento local! Eu irei conseguir as coisas para fazer os pilares e o telhado, então 

vocês esperem aqui”. 

 Lee Hyun puxou um serrote de dentro da caixa de ferramentas e, em seguida, foi para dentro 

da floresta mais próxima. 

 Os membros de grupo, em seguida, ficaram sem palavras. 

 Embora a montanha não fosse muito grande e a floresta não fosse completamente densa 

ou perigosa, o comportamento inesperado dele fez com que os membros do grupo ficassem em 

estado de pânico. 

 Surpreendentemente, Lee Hyun retornou rapidamente. Junto com o serrote que ele trouxe, 

havia pedaços de madeira que ele cortou.  

 Os pedaços de madeira de árvores mortas e caídas foram entrelaçados com outros pedaços 

e foram mantidos juntos ao tronco. 

 Ele retornou com a árvore em suas costas, arrastando-a pelo tronco. 

 Os músculos dos ombros e dos braços de Lee Hyun ficaram tensionados enquanto ele 

mantinha a tração sobre o material. 

 Depois que seus tendões tensionaram, ele estava transbordando de atratividade física. 

 Não era um exagero chama-lo de uma ‘catástrofe’ anteriormente, mas graças aos treinos no 

Dojo, ele construiu um corpo forte. (NT = ae uma descrição para a mulherada que lê LMS kkkkkk) 

 ‘Olhe para aquele peito e antebraço’. 

 ‘Seu abdômen parece uma rocha rígida’. 

 A maioria dos olhos das garotas brilharam. 

 Os membros dos outros grupos conversaram privadamente a respeito de Lee Hyun. 

 Desde então, os professores também olharam em direção a ele com interesses. 

 “Os materiais estão todos preparados, então eu irei construir uma casa”. 

 Lee Hyun pregou as hastes de alumínio bem fundo dentro do chão e, no teto, ele estabilizou 

um telhado forte usando os pedaços de madeira.  

 Choi Sang-jung não gostou muito do telhado. 

 “Quando chover irá gotejar e extinguir o fogo”. 

 Os pedaços cortados foram entrelaçados juntos e pareciam bem firmes, mas se houvesse 

muitas aberturas pequenas ele seria bastante vulnerável contra a chuva, independentemente de 

sua constituição. 

 Do mesmo modo, a chuva talvez não viesse. 

 Quanto a Choi Sang-jung, já que ele não levantou um único dedo para ajudar, ele queria ser 

de alguma forma útil ao assinalar e destacar qualquer coisa. 

 Na verdade, os outros membros do grupo também estavam preocupados sobre esse 

assunto. 

 Se eles enfrentarem um aguaceiro no meio do sono deles, pode ser um grande problema. 

 “Eu ainda não terminei”. 

 Lee Hyun aliviou todas as preocupações dos membros do grupo. 

 O telhado foi coberto com o plástico transparente descartável. Três ou mais camadas do 

vinil transparente com uma linha estavam cobrindo e protegendo para completar o telhado perfeito. 



 As paredes foram formadas pelo vinil transparente ao redor das hastes de alumínio com 

selante de silicone aplicado rapidamente. O telhado e as paredes podiam lidar, um pouco, com uma 

grande tempestade. 

 Em comparação com as outras barracas, a residência temporária deles era duas vezes mais 

espaçosa. 

 “Vocês acham que fazer a entrada na parede voltada para o mar é bom?” 

 Lee Hyun perguntou a opinião de seu grupo, mas todos simplesmente assentiram com suas 

cabeças, atordoados. 

 Lee Hyun se moveu pisando fortemente várias vezes sobre o chão (NT = será explicado 

posteriormente). Com cada som a residência estava ficando mais próxima de ser concluída. 

 Sem um pingo de hesitação, junto com a sua proficiência no ofício (NT = lembrem-se ele já 

trabalhou na construção civil, em restaurante, como semiescravo costurando e em vários outros 

bicos), o ritmo foi ficando terrivelmente rápido. 

 Lee Hyun cortou uma entrada de frente para o mar. 

 Depois de cortar as múltiplas camadas sobrepostas de plástico, com a simples instalação 

de um zíper, ela estava completa. 

 Ao deitar-se em uma barraca não havia vista para o mar. 

 Com a residência temporária deles, quer fossem as paredes, o telhado ou a entrada, eles 

foram feitos com vinil transparente, então, mesmo quando a noite caísse, eles poderiam ver as 

estrelas do céu. 

 A casa de praia de vinil iluminada pelo luar! 

 Ao escutar os sons das ondas, a atmosfera parará qualquer um e os colocará para dormir. 

 ‘Fazer uma casa é insignificante. É muito mais fácil do que criar esculturas’. 

 Criar as inumeráveis esculturas, como as quais ele fez, necessitava de uma imaginação 

significante. 

 O básico das esculturas era harmonizá-las com o ambiente ao redor delas. 

 Para Lee Hyun, criar uma casa mais adequada para a praia não era grande coisa. 

 Ele também reforçou a constituição do solo abaixo (NT = esse foi o motivo das pisadas dele, 

conforme descrito acima). 

 Isso não levou quase nenhum tempo para ser feito e, então, ele forrou o chão com o isopor 

e com os isolantes de construção para terminar.  

 Nestes dias, não havia problema em usar esses materiais de construção adequados para 

fazer algo desse nível e tê-los por um par de dias. Entretanto, podia ser uma casa confortável por 

um mês ou mais, sem o grupo. 

 Ela precisava de uma construção mais robusta para aguentar uma tempestade se ela fosse 

atingida, mas não era a estação para tais condições meteorológicas, então as preocupações do 

grupo foram aliviadas.  

 “Está pronto. Vamos levar nossas bagagens para dentro”. 

 Lee Hyun conduziu todos para dentro. Uma vez dentro, os membros do grupo olharam em 

volta. Ela era agradável e ampla, enquanto o piso foi relativamente almofadado. 

 “Isso é incrível”. 

 “Realmente confortável. Certamente mais do que uma barraca”. 

  Hong Seonye (NT = uma das duas meninas que se reuniram ao grupo depois de Lee Hyun, 

as quais estavam relutantes de entrar no grupo devido à má reputação de Lee Hyun – vide capítulo 

10 do volume 11) e Jung Eunhee (NT = essa é a outra menina) estavam confortáveis e não 

pouparam as suas palavras. 



 Os outros grupos ainda estavam ocupados montando as suas barracas e se esforçando com 

elas, enquanto eles eram o único grupo que tinha uma casa confortável, que foi finalizada em um 

instante. 

 Até agora, Hong Seonye, que outrora não tinha interesse e havia negligenciado Lee Hyun, 

aproximou-se dele. 

 “Parece que você tem um interesse em design de interiores ou de arquitetura e tal. Eu acho 

que um homem com tais hobbies é realmente ideal”. (NT = Vish, mais uma adversária para 

Hwaryeong, será que a Seoyoon vai entrar nessa fila no futuro?) 

 Foi evidente que a conscientização dela sobre Lee Hyun havia melhorado positivamente. 

 Lee Hyun respondeu de forma honesta: 

 “Se eles trabalharem 3 meses como trabalhadores braçais, qualquer um pode fazer isso”. 

(NT = o idiota não entendeu a indireta da menina) 

 “Você também tem um excelente senso de humor”. 

 Hong Seonye levou o que ele disse como uma piada e não deu importância a isso. 

 Seoyoon também olhou ao redor da residência temporária e seu semblante mostrou que ela 

estava confortável. 

 Ela não era alguém que podia simplesmente se socializar com os outros e, à noite, também 

não era fácil para ela adormecer. 

 Ao longo da duração da viagem do M.T., ela estava preocupada em relação a este assunto, 

mas ele foi aliviado devido à confortável e espaçosa casa.  

 Como tal, tomou apenas metade do tempo do grupo de Lee Hyun para completar a sua 

residência temporária em comparação ao tempo que os outros grupos levaram para armar as suas 

barracas. 

 Embora não tivesse, especificamente, qualquer coisa inadequada, Lee Hyun estava 

impaciente ao redor por que ele tinha concluído muito rápido em comparação aos outros grupos. 

 “Chaa, vamos comer”. 

 Lee Hyun apanhou os materiais para cozinhar a refeição por ele mesmo. 

 Como de costume, não havia outra razão além de que aquilo era mais difícil para os outros 

(NT = outros membros do grupo dele que não sabiam como cozinhar). 

 Ele lavou o arroz em uma panela e o colocou sobre uma rachadura nas pedras. Então, um 

pouco depois, ele pegou a panela e a colocou abaixo das árvores. 

 “A propósito e em relação ao fogo?”  

 Lee Yuu-Chong e Min Sura, bem como as garotas vieram com olhares curiosos. 

 Não havia dúvidas de que as ações de Lee Hyun provavam mais ainda que ele era um 

repatriado aos olhos deles (NT = kkkk em vez de desfazer o mal-entendido ele o reforçou mais 

ainda kkkkk). 

 A razão para o coração deles ter se iluminado era principalmente em razão dele ter 

facilmente construído a casa. 

 “Eu farei isso, é claro”. 

 “Como?” 

 “Eu me pergunto se tenho alguma ferramenta para tornar isso mais fácil...” 

 Lee Hyun se perguntou por um momento. 

 Se ele tivesse uma lupa, então seria possível com o uso dos raios solares direcionando-os 

a um papel para fazer o fogo. 

 Era facilmente o método mais fácil e confortável. 

 ‘Eu não tenho uma lupa, mas há uma forma indireta de fazer isso’. 

 Ele trouxe o vinil transparente para aproveita-lo e criar um habitat. 



 Ele também podia usá-lo e preencher com água para captar os raios solares (NT = ele usa 

a refração da luz na água do vinil para criar uma ‘lupa’ natural, começarei a chamar o Weed a partir 

de hoje de Macgyver – os mais velhos entenderão), mas seria um pouco complicado, já que ele 

teria que arrancar alguns dos quais ele usou anteriormente para fazer a casa.  

 “Então nós apenas usaremos madeira para começar o fogo”. 

 Lee Hyun procurou por uma árvore adequada. 

 Sobre uma peça de madeira seca, ele colocou um pouco de grama seca, então usou um 

galho seco e o esfregou para trás e para frente. 

 Ele não se esqueceu de soprar nele para revigorar o oxigênio no chumaço de grama. 

 Chiiiiiiii. 

 Pouco tempo depois, uma fumaça espessa e azulada precedeu a chegada do fogo.  

 Embora parecesse como se fosse uma coisa fácil de se fazer, se alguém não tivesse a 

experiência seria realmente uma tarefa difícil.  

 ‘Fiz muito isso em Royal Road’. 

 Quando ele era um novato, ele não tinha dinheiro para comprar uma pedra (NT = aquelas 

pedras para bater e fazer faísca). Assim, ele gastou tempo para friccionar galhos para fazer fogo. 

 A completa devoção para poupar um centavo! 

 Mais tarde, na vida real, ele tentou fazer a mesma coisa à medida que suas memórias eram 

recobradas. 

 Ele era um escultor em Royal Road. 

 Na vida real também, algumas vezes, ele subitamente obtinha o impulso para fazer um fogo 

de madeira como forma de praticar enquanto ele estava podando as árvores. 

 Nas primeiras vezes ele falhou várias vezes, uma após a outra. No final de um longo esforço 

de quatro horas que ele pôde finalmente produzir fogo. 

 A classe dos escultores lhe trouxe outra vantagem! 

 Ele usou essas experiências para acender esse fogo. 

 “Wah!” 

 Os membros do grupo ficaram maravilhados enquanto assistiam à chama. 

 Em uma situação comum, alguém poderia usar um isqueiro prontamente disponível para 

fazer o fogo, mas nesta situação, a contemplação da criação de um fogo ao ar livre dava uma 

atmosfera diferente. 

 Lee Hyun usou aquele fogo para cozinhar a refeição. 

 O tempo dado para a refeição era de duas horas devido à condição estabelecida para fazer 

e manter o fogo aceso. 

 Com a generosa quantidade de tempo dado, ele vagarosamente levou o seu ritmo para 

cozinhar a carne de porco. 

 Eles também podiam ferver o joelho de porco também. 

 “Ah! Eu estou com fome”. 

 “Vamos lá e cozinhe!” 

 Os outros grupos apressadamente retiraram seus queimadores e utensílios de cozinha para 

ferver água. 

 Contudo, havia uma coisa que eles precisavam primeiro. 

 Eles estavam ocupados clamando sobre as bolhas difíceis se formando enquanto 

esfregavam a madeira (NT = para fazer fogo). 

 “Não posso fazer isso, é difícil....” 

 “Copie aquele grupo lá”. 



 No fim do sofrimento dos grupos, usando lentes de uma câmera e ferramentas semelhantes, 

eles fizeram uma refeição de ramen com o fogo que eles acenderam. 

 No entanto, havia muitos grupos que não podiam comer. 

 A partir de então, era a hora para o percurso de treinamento do inferno. 

 

Tradutor: barafael  

Revisor: barafael 

Formatação: barafael 

Fonte da tradução: http://royalroadweed.blogspot.co.il/2014/11/volume-12-chapter-3.html  

Visite-nos: https://lmsnovelbr.wordpress.com/  

 

 

http://royalroadweed.blogspot.co.il/2014/11/volume-12-chapter-3.html
https://lmsnovelbr.wordpress.com/

