
Volume 12  

CAPÍTULO 4 - Treinamento Selvagem e Infernal  

 

 Muitos estudantes estavam com fome, visto que eles se reuniram na areia quando a hora 

marcada chegou. Os professores vieram primeiro e esperaram por todos. 

 “Uma volta ao redor da praia e isso terminará o dia de treinamento do inferno”. 

 Os estudantes sentiram-se à vontade. 

 ‘Nós temos até as 5 para voltar vagarosamente’. 

 ‘Seria como um passeio ao redor de Silmido neste caso’. 

 Durante isto, a mão do calouro Kim Hyun-jun subiu. 

 “Professor, eu tenho uma pergunta. Nosso grupo não comeu. Se nós ainda tivermos tempo 

após a volta ao redor da ilha, então nós poderemos comer?” 

 O professor concordou prontamente. 

 “Claro, se você tiver tempo ao final do treinamento do inferno, então o tempo é livre até o 

próximo item do cronograma. Então, todo mundo pronto?”.  

 “Sim!” 

 Os estudantes vestiram confortáveis tênis de corrida em preparação para correr na praia. 

 “Então, corram. VÃO!” 

 Ao comando do professor, mais de 100 estudantes deslocaram-se com ruído à frente. 

 “Com a brisa do mar estando boa assim, está bom o suficiente para um jog (NT = correr 

trotando em velocidade média)”.  

 “Para a sua saúde, eu acho que é bom que tenhamos vindo para o M.T., certo, veterano?”  

 “Sim, eu acho isso também”. 

 O estudante correu como se fosse uma caminhada de lazer ou um pequeno passeio. 

 Mesmo com a areia escaldante debaixo dos pés deles, ela não era um terreno difícil. Os 

finos grãos de areia se enredeavam à medida que eles eram pisoteados. 

 Porém, alguns dos estudantes liderados por seus veteranos estavam correndo com 

convicção. 

 “Heokheok!” 

 “Mais rápido, mais rápido, vamos lá!” 

 A maioria dos estudantes não entendia o raciocínio de seus veteranos  

 “Corram um pouco mais lento, por favor”. 

 “Seguir este ritmo é muito difícil”. 

 Pequenas reclamações estouraram. 

 Porém, os veteranos olharam para trás enquanto sorriam brilhantemente. 

 “Oh! Então você quer ir mais lentamente”. 

 “Nós não esperaremos e estamos indo em frente”. 

 Os estudantes cessaram as reclamações e perguntaram: 

 “Há algum tipo de razão?” 

 Então aqueles veteranos balançaram fortemente suas cabeças. 

 “Não é nada. Eu apenas quero correr, yeah”. 

 “Você não acha que é bom correr em tal evento raro para ter uma brisa do mar boa assim 

soprando para dentro da ilha?” 

 “Está certo, nós apenas queremos correr”. 

 Com isso, os veteranos correram como flechas em fuga. 



 Lee Hyun também, não se importou muito a respeito de ter que correr. 

 Ele estava pensando que era apenas uma volta confortável ao redor da ilha. 

 Contudo, ele estava observando o comportamento estranho dos veteranos e ficou 

desconfiado. 

 ‘Há algo’. 

 Lee Hyun não acreditava em ninguém. 

 Tudo era em prol do bem-estar de sua família! 

 Ele há tempos havia abandonado a confiança na humanidade e na compaixão complacente. 

Uma vez que ele aprendeu sobre a dura realidade, ele já não tinha mais a ingenuidade. 

 Ele desempenhava um papel duro consigo mesmo conforme vivia, enquanto recitava 

‘dinheiro dinheiro dinheiro’ em abundância. 

 Porém, como se o mundo estivesse verdadeiramente tentando arrastá-lo até o fundo, sua 

vida dura não se resumia a isso. 

 A vida lhe deu a sensação temporária de ter 30 bilhões de won (NT = U$ 24 milhões – 

cotação de janeiro de 2016) em suas mãos, apenas para tirá-la momentos depois. 

 Golpes da realidade! 

 Tendo verdadeiramente caído uma vez para dentro do fosso, ele não irá colocar a fé absoluta 

facilmente nos outros. 

 ‘Tenha cuidado para não ser atingido na nuca. Não há maneira que me faça acreditar 

facilmente nestes caras’.  

 Enquanto Lee Hyun manteve sua vigilância próxima daqueles veteranos, ele aumentou sua 

velocidade de corrida. 

 Este atributo físico não veio a partir de seu tempo no Dojo, mas já havia sido introduzido 

nele por padrão anteriormente, visto que ele nunca gastou seu dinheiro para andar de ônibus por 

um longo percurso. 

 Com o tempo ele aumentou sua capacidade física para transformar uma caminhada em um 

ritmo de corrida neste lugar. 

 Dadadadadadak! 

 Sua velocidade aumentou muito além daquela dos estudantes! 

 Pouco tempo depois, ele alcançou os veteranos. 

 Contudo, ele não se importava com o papel da liderança enquanto permanecia nas suas 

imediações para descobrir o motivo (NT = dos veteranos estarem correndo rápido) e ele 

rapidamente descobriu a razão por trás das ações dos veteranos. 

 Não importava quanto eles corriam, eles não podiam ver o fim da praia de Silmido. 

 “Heokheok! Eu tenho certeza que a este ponto nós devemos ter errado a direção de alguma 

forma, pois nós estamos indo em linha reta e parece que não estamos indo a lugar algum”. 

 “Eu acho que já passou mais de 15 minutos”. 

 “Eu estou com fome”. 

 “Droga! Eu estou realmente com fome”. 

 Vários dos veteranos sabiam. Com apenas um olhar rápido, a maioria das pessoas muitas 

vezes não se enganavam ao pensar que as ilhas no Mar Amarelo como pequenas, mas ter que 

correr de um lado para o outro não é uma tarefa fácil. 

 A circunferência da praia de Silmido é de mais de seis quilômetros! 

 Depois de ter corrido apenas uma volta, você nunca iria querer fazer isso novamente. 

 ‘Me desculpe. Vocês jovens’. 

 Para aqueles veteranos espertos, o primeiro a chegar seria o primeiro a se servir.  



 O efeito teve seu preço à medida que os outros estudantes também aumentaram a sua 

velocidade de corrida. 

 A mente deles tornou-se impaciente conforme eles pisavam continuamente na praia 

interminável. 

 As limitações físicas da fome! 

 Havia vários estudantes que estavam tentando alcançar, mas um tempo depois, a 

velocidade total deles caiu rapidamente com a falta de ar. 

 Para os estudantes que negligenciavam exercícios, não havia outra maneira de chamar o 

evento a não ser de ‘infernal’. 

 A partir da velocidade de corrida que outrora eles tinham, eventualmente, todos vieram a 

interromper a caminhada mais tarde. 

 Quanto a Lee Hyun, uma volta foi facilmente concluída dentro do primeiro grupo de 30 

pessoas. 

 Dentre o grupo dos que chegaram primeiro, havia grandes quantidades de estudantes 

repatriados e veteranos e até mesmo calouros ainda, aparentemente, novos. 

 Seoyoon estavam dentre eles. Isso era mais fácil em comparação ao jog matutino habitual 

com a Dra. Cha Eunhee, o qual virou um hábito. 

 Para aqueles que não se estabeleceram dentro deste grupo, eles tinham que dar outra volta 

ao redor de Silmido. 

 Da exaustão à fome, era uma proliferação sem fim! 

 “Cara, que droga”. 

 “Alguém por favor me ajude, qualquer pessoa”. 

 Os estudantes procuraram por ajuda a partir de seus grupos, mas ninguém lhes estendeu a 

mão. 

 A distância de seis quilômetros! 

 Embora parecesse ser um percurso curto à primeira vista, era uma distância muito longa, 

sem mencionar para àqueles que tiveram que percorrê-la por duas vezes. 

 Agora eles finalmente entenderam porque o tempo dado era de três horas. 

 Se você não podia correr, então seria melhor andar uma grande quantidade para terminar, 

mas durante a segunda volta, eles tinham pouca força até mesmo para andar e estavam à beira do 

colapso. 

 “Eu... por favor me ajude. Eu realmente sinto muito, mas por favor, você pode tomar o meu 

lugar?” 

 Hong Seonye (NT = a menina que elogiou Lee Hyun, dizendo que ele era um homem ideal, 

depois que ele construiu a casa) estava tendo um momento difícil e pediu para Lee Hyun. 

 Ela estava no seu limite físico e diminuiu para contar com Lee Hyun, visto que ele ainda 

parecia estar bem. 

 Lee Hyun, é claro, disse: 

 “Bem..... eu não......” 

 Ele estava tentando encontrar o momento certo para rejeitar! 

 “Claro”. 

 Lee Hyun mudou de ideia e correu. 

 Foi devido ao fato dele ter terminado a volta rapidamente e de não ter nenhum trabalho em 

particular para fazer. 

 Ele também deduziu que era melhor fazer um pouco mais de treinamento físico.  



 Para aqueles que tiveram que fazer a segunda rodada, quase todos estavam caminhando. 

Ser obrigado a fazer 12 quilômetros era muito difícil para aqueles que não se exercitavam 

regularmente.  

 As únicas pessoas que estavam correndo eram aquelas que retornaram obrigatoriamente 

para fazê-lo (NT = acredito que eram aqueles que estavam substituindo quem não conseguia, tais 

como Lee Hyun, a frase não deixou claro isso).  

 “Keoheuheuk.” 

 “Yaheuheung.” 

 Dentre os estudantes que ainda estavam correndo, estranhos gemidos e grunhidos surgiram 

aqui e ali. 

 Cada um deles estava forçando seus passos pesados à medida que pisavam. 

 Eles queriam desistir, mas em consideração aos membros de seus grupos, eles não podiam 

fazê-lo a todo custo. 

 Eles não tinham almoçado e podiam muito bem ficar sem o jantar, o que seria estendido 

para todo o seu grupo. 

 ‘É por isso que isso é chamado de treinamento do inferno’. 

 ‘Foi colocado muito apropriadamente no cronograma’. 

 Enquanto ponderavam repetidamente, eles estavam forçando para se manterem em 

movimento. 

 Neste momento, Min Sura (NT = é a estudante que encontrou Lee Hyun na primeira palestra 

da faculdade e que perguntou qual profissão ele tinha, ficando decepcionada ao saber que era a de 

um escultor – maiores informações no volume 11, capítulo 10) caiu no chão exausta. Ela sentou-se 

lá por um longo tempo, enquanto ofegava. 

 “Não, não mais... eu não posso fazer isso mais”. 

 Ao ver isso, Lee Hyun que estava longe à frente, retornou. 

 “Pyggyback” (NT = É o ato de carregar os outros nas suas costas, segurando por trás dos 

joelhos, enquanto ela se apoia nos ombros). 

 “Huh?” 

 “Pyggyback. Não foi mencionado nada sobre isso nas orientações, então eu acho que é 

permitido”. 

 “Sim, mas.... eu sou pesada”. 

 “Não se preocupe, você provavelmente não está tanto quanto antes, visto que você já gastou 

muitas calorias”. 

 Lee Hyun tinha experiência na entrega de arroz. 

 Carregar uma pessoa nas costas era muito mais fácil do que carregar um saco de arroz! 

 ‘Em comparação com levantar cargas de tijolos e subir escadas, isso é muito mais fácil’. 

 Min Sura, com emoções conflitantes, inclinou-se cuidadosamente sobre as costas de Lee 

Hyun. 

 “Se ficar pesado....por favor me perdoe”. 

 “Okay.” 

 Não foi difícil para Lee Hyun carrega-la. 

 Ele descansou ambas as mãos sobre as coxas dela para flexionar-se e estava se movendo 

lentamente no início. Isso atraiu a atenção dos estudantes ao redor deles. 

 Alguns invejaram, outros louvaram! 

 Já era uma coisa difícil de transportar uma garota quando alguém já estivesse fisicamente 

exausto, mas o que eles viram depois foi a verdadeira surpresa. 

 Dadadadadak. 



 Lee Hyun estava segurando Min Sura enquanto ele corria. 

 “Huh?” 

 “Que diabos...” 

 Eles já estavam tendo um sufoco apenas para andar! 

 Se eles soubessem que Lee Hyun teve que ajustar a sua velocidade em consideração, eles 

estariam ainda mais surpresos. 

 ‘Se eu tentar voltar o mais rápido possível, eu não vou ter nada para fazer, mas se eu agir 

apropriadamente com essas pessoas..... Eu irei apenas me igualar àqueles liderando .... é isso que 

eu farei’. 

 Lee Hyun correu no interior do grupo que liderava a segunda volta. 

 “Aaaaa, tão difícil”. 

 “Eu estou morrendo, morrendo.... Se tivesse um sorvete para comer agora seria 

maravilhoso”. 

 “Mesmo se fosse apenas um pouco de água gelada.....” 

 Assim que os outros estudantes chegaram, eles caíram no chão e pareciam doentes. 

 O rosto de Min Sura, além disso, estava constrangido.  

 ‘Ele realmente me carregou e correu’. 

 Ela estava preenchida com ansiedade quando ela pensou que seria abandonada se ela 

fosse muito pesada, mas eles realmente chegaram correndo com firmeza. 

 Ela sabia que ele tinha um monte de amigos homens, mas ela só percebeu naquele 

momento que ele era uma fonte de ajuda em tempos de dificuldade, algo que ela não tinha pensado 

até agora (NT = tive que reformular completamente a frase do inglês, pois estava contraditória em 

si e não tinha sentido). 

 Isso foi projetado sobre Lee Hyun e ele pareceu muito mais favorável aos olhos dela. 

 Tendo retornado depois de duas voltas ao redor da ilha, pouco tempo depois já era a hora 

do jantar. 

 Lee Hyun imediatamente começou a preparar a comida. 

 A refeição que ele estava fazendo agora eram costeletas grelhadas ao molho de alecrim e 

sopa de mariscos mediterrâneos. 

 Embora ele pudesse ter apenas feito carne de porco grelhada para comer, ele optou 

especificamente pelos pratos que exigiam trabalho mais intenso porque ele pensou a respeito da 

quantidade de trabalho que os maxilares do grupo estariam fazendo do contrário. 

 “Hyeong (NT = maneira amigável de se dirigir a um homem mais velho do que você, se você 

for um homem), deixe-me ajuda-lo”. 

 Park Sunjo veio com suas mãos prontas. 

 Os outros membros do grupo, a menos que eles não estivessem presentes no momento, 

estavam deitados no chão respirando intensamente para serem capazes de fazer qualquer outra 

coisa. 

 Felizmente para Park Sunjo, ele ficou dentro do primeiro grupo durante a primeira volta, na 

29ª posição. 

 Lee Hyun perguntou enquanto aparava as costeletas:  

 “Você já fez ou assistiu como fazer vários pratos em casa?” 

 “Não. Eu não assisto isso e eu também não vou para dentro da cozinha então eu quase 

nunca vejo”. 

 “Mas deve haver um prato que você possa fazer”. 

 “Sim, eu posso fazer uma boa tigela de ramen”. 

 “....Você sabe como descascar frutas?” 



 “Descascar? Eu nunca vi isso sendo feito antes. Se você deixar para mim então eu tentarei”. 

 “Lave os pratos!” 

 Lee Hyun, em vez disso, optou por sofrer sozinho. 

 Em Royal Road, ele podia receber ajuda dos membros de seu grupo, visto que eles têm a 

base para cozinhar, para aparar os materiais e tal. 

 Porém agora, no mundo real, já que não havia tais coisas como ‘habilidades de culinária’ 

para manter as coisas toleráveis, ele decidiu continuar a trabalhar para todos eles. 

 Porém, Seoyoon estaria isenta de cozinhar, mesmo possuindo a habilidade.  

 A pior comida! 

 Mesmo se comparar a luta contra a febre surgida a partir de um resfriado, um humano com 

o espírito de luta mais elevado, ainda assim, morreria se ele fosse forçado a comer algo tão difícil. 

 Se Seoyoon estivesse em algum lugar próximo ao prato, ele estragaria de alguma forma  

 ‘Bem, sim. Em qualquer lugar neste mundo, há pessoas que são incompatíveis com este 

tipo de coisa porque eles não estão fadados a sofrer’. 

 A onda de fumaça do fogo estava enorme à medida que Lee Hyun grelhava as costelas. 

 “Você precisa?” 

 Hong Seonye lhe ofereceu uma toalha. 

 Ela veio e lhe trouxe uma toalha limpa. 

 Seu cabelo e rostos estavam molhados, visto que ela tinha acabado de lavá-los com água. 

 “É por minha causa que você teve que fazer duas voltas quando não era suposto a fazê-lo. 

Me desculpe. Deve ter sido difícil”. 

 Desta vez também, Lee Hyun respondeu de forma direta: 

 “Não foi grande coisa”. 

 “Os professores realmente exageraram, se nós viemos aqui para um M.T., então por que 

diabos nós estamos treinando?” 

 Quando as mulheres fortemente criticam alguma coisa, o argumento que elas estão 

construindo geralmente repousa no sentido contrário do que elas estão realmente dizendo. 

 Essencialmente, a coisa certa a se fazer nessa situação, que poderia florescer aquela 

amizade, é concordar e formar uma opinião sobre aquele referido assunto. Em vez de usar a lógica 

de alguém ou de oferecer uma solução, apenas use poucas palavras fáceis de entender 

adequadamente para aumentar os pontos (NT = kkkkkkk, pior que é bem isso mesmo).  

 Por outro lado, Lee Hyun deu uma boa olhada em Hong Seonye, como ele nunca tinha feito 

antes, e respondeu subitamente: 

 “O treinamento do inferno sugerido é muito fácil”. 

 “É fácil?” 

 “Ele não precisa ser chamado de ‘treinamento do inferno’” 

 Geralmente, se alguma coisa é chamada daquilo, então não deveria ser tão fácil. 

 Se ele fosse disposto como um plano de Lee Hyun, então não seria realizado tão facilmente. 

Ao chegar à ilha eles marchariam ordenadamente dentro da montanha por 20 quilômetros. Ao final 

da marcha, eles se exercitariam por cerca de três horas por intermédio de batalhas simuladas. 

 Depois disso, uma refeição que leva cerca de cinco minutos para terminar e, em seguida, o 

próximo percurso, no qual eles se lançariam para dentro do mar, com a água até metade de seus 

corpos, situação na qual eles correriam enquanto carregariam troncos! 

 Também seria bom arrastar uma tora através da lama. Pode-se obter um exercício realmente 

bom com toras pesadas.  

 Após isso, eles podem conseguir cerca de duas horas de sono à noite. 

 Neste ponto, isso não podia mais ser chamado de treinamento básico! 



 Ele tinha aprendido isso após observar os instrutores do Dojo. 

 Isto não era o ponto de ruptura dos seres humanos! 

 Se for uma coisa que você almeja, então você pode fazê-la. Mesmo se você não puder fazê-

la, se for para atingir o auge da força, isso não seria absolutamente nada. 

 Depois de vê-los (NT = os instrutores do dojo), Lee Hyun subitamente igualou o seu treino 

para alinhar-se com os padrões deles. 

 “Uh huh.” 

 Hong Seonye teve uma interpretação totalmente diferente. 

 Embora ele tenha mostrado que tinha um monte de força correndo a volta para ela, o que 

ela queria em um homem é o visual para mostra-lo e não se importaria do contrário. 

 ‘Será que ele gosta de mim?’ 

 Ela não tinha outra opção a não ser cometer um mal-entendido. 

 Eles terminaram a refeição deles. 

 Eles tiveram um suntuoso jantar enquanto os outros grupos não podiam fazer nada, exceto 

olhar para eles com inveja. 

 A comida dos outros grupos foi simples: kimchi ramen (NT = kimchi – é basicamente um tipo 

de molho - https://pt.wikipedia.org/wiki/Kimchi), beef ramen (NT = é um miojo com fatias de carne 

acompanhando - https://www.blueapron.com/recipes/beef-ramen-noodle-soup-with-choy-sum-and-enoki-

mushrooms), neoguri deung ramen (NT =  neoguri significa guaxinim, enquanto deung significa 

costas/costelas, mas pode ser também que seja o macarrão da empresa Nongshim, que tem o 

mesmo nome, mas não contém ‘carne de guaxinim’, sendo um nome mais comercial para um ramen 

mais encorpado, com o macarrão mais grosso - http://www.nongshimusa.com/our-products/meal-

noodle/neoguri), ou algum outro tipo de comida que eles não podiam recordar (NT = traduzindo 

essa parte na hora do almoço e me deu uma puta fome). 

 Alguns também tinham macarrão frio com especiarias, mas aquele nível de comida não 

podia se comparar em termos de qualidade com a do grupo de Lee Hyun. 

 Kkokkodaeg! 

 Pareceu como se a cada hora a mais nova das galinhas, nominada de Half Sauce Half Fried 

(NT = Metade Molho, Metade Frita), cacarejasse. Os sons dos estalos das tochas flamejantes e da 

deglutição da saliva podiam ser ouvidos (NT = kkkkkk nego ta olhando que nem uma raposa para 

o saco com a galinha). 

 “Você ouviu? Bem ali tem uma galinha para servir de comida....” 

 “Estou com tanta inveja, aquilo soa muito bom”. 

 O nível de desespero na selva era de modo diferente. 

 Talvez, naquela hora, se perguntado quais seriam as três coisas que eles consideravam 

mais essenciais e que trariam consigo, a maioria deles iria responder: um isqueiro; Lee Hyun; e Half 

Sauce Half Fried. 

 A hora da refeição acabou com os constantes olhares de inveja e agora era a hora para o 

teste de coragem. 

 “Escondido dentro daquela montanha lá estão pedaços de papel para vocês encontrarem. 

O grupo com a maioria receberá um prêmio especial, consistente em ter o seu licor pago”. 

 Um teste de coragem dentro de uma montanha sombria! 

 Realisticamente, havia cobras e outros animais que se escondiam e atacavam as pessoas. 

 Desta vez também, o grupo de Lee Hyun inadvertidamente ficou em primeiro lugar. 

 “Minhas pernas estão doloridas”. 

 “Ahhh! Eu estou com sono e faminto”. 

 A maioria estava muito cansada para marchar, então não havia outro grupo para participar. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Kimchi
https://www.blueapron.com/recipes/beef-ramen-noodle-soup-with-choy-sum-and-enoki-mushrooms
https://www.blueapron.com/recipes/beef-ramen-noodle-soup-with-choy-sum-and-enoki-mushrooms
http://www.nongshimusa.com/our-products/meal-noodle/neoguri
http://www.nongshimusa.com/our-products/meal-noodle/neoguri


 Apenas Lee Hyun, Seoyoon e Park Sunjo diligentemente andaram em volta e foram capazes 

de encontrar tanto quanto 10 folhas de papel. 

 Assim que a noite atingiu as 11 horas todos facilmente caíram no sono. 

 Eles embarcaram no navio para vir, armaram suas tendas, fizeram sua comida e correram. 

Pelo fato de todos fazerem coisas que normalmente nunca fazem, que eles facilmente ficaram 

cansados. 

 De dentro das barracas e a partir da praia temporariamente amaldiçoada, havia apenas a 

alternância entre os sons das ondas e o som do ronco de todos. 

 Slam! (NT = barulho de onda) 

 Deureureung.(NT = barulho de ronco) 

 Slam! (NT = barulho de onda) 

 Kuuuuuul! (NT = barulho de ronco) 

 

*** 

 

 Lee Hyun acordou de manhã como ele geralmente faz. 

 ‘Eu me pergunto se Lee Hayan (NT = o texto em inglês fala em Hyeyeon, mas na wikia de 

lms diz que é um nome alternativo para o da Hayan) está comendo suas refeições apropriadamente. 

Ela também deve estar levando pratos extras para a vovó no hospital’. 

 Não havia nada que ele pudesse fazer nesta ilha. 

 Não era possível acessar a homepage do website dos Dark Gamers para colher informação, 

nem podia ir ao site de leilões para checar os preços dos itens. 

 A única coisa a fazer era relaxar confortavelmente. 

 ‘Eu raramente tive este tipo de descaso anteriormente’. 

 Sentindo-se confortável pela primeira vez em alguns anos, Lee Hyun discretamente saiu da 

residência temporária. 

 Ele podia ouvir a troca entre os sons dos estudantes de dentro das barracas e aqueles das 

ondas. 

 Estava tão escuro que ele mal podia dizer sobre aproximação do amanhecer pela Lua e 

pelas estrelas. 

 “Legal”. 

 Lee Hyun andou sobre a areia branca. 

 Como os outros, ele também queria conhecer pessoas e sair para curtir, mas isso não era 

possível. 

 ‘Eu não posso me destacar como o resto deles. Eu tenho que ficar oculto nas sombras, a 

fim de ganhar dinheiro e tornar a vida mais fácil’.  

 Ele tinha um relacionamento estranho com os amigos e veteranos que ele conhecia. 

 As pessoas com as quais ele havia mantido amizade na escola primária acreditavam que 

ele havia se afastado, mas os pais deles haviam dito para Lee Hyun: 

 “Não brinque com nossas crianças”. 

 Já que ele era jovem, Lee Hyun sem rodeios perguntou o porquê, visto que ele não poderia 

saber o motivo.  

 “Seus pais morreram e eu ouvi que você vive em uma casa muito pobre, então não se 

aproxime mais de nossas crianças”.  

 Foi com o fundamento de que ele não tinha pais e de que o seu ambiente familiar era difícil 

que ele foi incapaz de fazer amigos. 



 Sempre que as coisas estavam faltando e quando o dinheiro acabava, mesmo os 

professores perseguiam Lee Hyun. 

 Foi devido a essas experiências, que Lee Hyun foi forçado a trilhar o caminho da 

muquiranisse, mas ele realmente não podia entender a mentalidade daqueles pais. ‘Minha 

criança é mais importante do que as outras, huh? Interferir sempre que eles podiam para extirpar o 

que eles achavam que fosse má influência’. 

 Lee Hyun tentou não relembrar mais do passado. 

 Ele queria ter tempo para descansar confortavelmente aqui. Apenas aqui no M.T., que ele 

podia fazer isso, pois assim que ele chegasse em casa ele teria que trabalhar duro novamente. 

 Lee Hyun aproveitou o ‘desfrutar’ do pequeno passeio na parte da manhã. Porém, à 

distância, sobre uma pedra, alguém havia chegado antes e sentado primeiro lá.  

 Era Seoyoon. 

 Ela foi capaz de dormir um pouco ao lado de Lee Hyun, mas então, de alguma forma, ficou 

desconfortável e ela rapidamente saiu da residência temporária.  

 “……” 

 Seoyoon também percebeu Lee Hyun, mas ela não disse nada. Ela simplesmente olhou 

para o lado vago ao lado dela. 

 Lee Hyun sentou-se ao lado dela. É claro, ele não se esqueceu de checar repetidamente 

para verificar que estava tudo bem para sentar-se. 

 ‘’Sente-se’ você quer dizer? Posso sentar? Não fique com raiva quando eu sentar. Talvez 

ela se vingue de mim no futuro se eu sentar...’ 

 Ainda estava escuro. 

 Lee Hyun e Seoyoon estavam sentados sobre uma pedra observando o mar. 

 Sob uma quantidade imensa de estrelas no céu e com o vasto oceano estendendo-se diante 

deles. 

 A pequena frustração se dissipou à medida que eles sentaram para relaxar. 

 “……” 

 Seoyoon não abriu totalmente a sua boca, mas ela queria dizer algo. 

 Foi devido à tensão que ela não pôde dizer nada. 

 Na verdade, a tensão era tanta que ela especificamente não sabia como colocar tudo em 

palavras. 

 Para ela, serem amigos era real, então ela queria ter uma boa conversa, mas ela não sabia 

como aliviar a tensão que sentiu no ar.  

 ‘Eu não sei o que dizer. Então, como é que alguém transmite a sua sinceridade a partir de 

apenas palavras?’ (NT = muito fofa essa Seoyoon) 

 Seoyoon, algumas vezes, olhava profundamente dentro dos olhos de Lee Hyun por um longo 

tempo, cuja situação, para Lee Hyun, evocava seus pensamentos mais loucos. 

 ‘Você sabe que eu criei as estátuas ou o que? Eu sei que aquela escultura ‘Beleza de Morata’ 

me afastaria cedo ou tarde. Não.... na Planície dos Desesperos você me observou fazendo as 

esculturas, você descobriu desde então? Eu não sei se você sabia que a estátua de Freya na Aldeia 

Baran é baseada em você. Aahhh! Esses olhos são como aqueles de quando eu tive um resfriado 

severo e você me forçou a comer aquele mingau envenenado garganta abaixo. Eles são 

exatamente os mesmos olhos!’ 

 Ilusão e desconfiança, o medo foi crescendo junto a chegada do amanhecer. 

 

*** 

 



 Entrada de Morata. 

 “Hehe, muito obrigado”. 

 “Nós temos sido um grande problema para Da’in-nim”. 

 “Graças a você que nós fomos capazes de concluir essa missão”. 

 Antes do portão, havia um grupo se dispersando. 

 O lugar que eles exploraram foi a Spring of Oblivion (NT = Fonte do Esquecimento) dentro 

das Twilight Ruins (NT = Ruínas do Crepúsculo)! 

 “É inacreditável. Pensar que nós pudemos subjugar a Twilight Ruins desta forma”. 

 “Nós conseguimos tantos itens, foi uma experiência interessante. É tudo devido a Da’in-nim”. 

 “Heh, não diga isso”. 

 Dentre os membros do grupo, uma incrível xamã era muito memorável. 

 Xamãs eram geralmente considerados como Jack of all trade (NT = ‘pau para toda obra’, 

mediano em tudo o que faz, mas não é especialista em nada). 

 Variando de tratamentos e feitiços mágicos, bênçãos e maldições, era um grande esforço a 

se ter para uma classe, mas não havia nenhum aspecto positivo a ser mencionado.  

 Então, quando alguém forma um grupo, eles geralmente não designam um lugar para um 

Xamã entrar, visto que lhes faltava a capacidade de lidar com tratamentos ao nível dos Clérigos ou 

pelo fato deles serem capazes especificamente de trabalhar em alguma área determinada.  

 Desta forma, na maioria dos casos, sempre que Xamãs eram convidados, eles geralmente 

atuavam apenas como uma função de suporte. 

 Porém, a Xamã Da’in estava em uma dimensão diferente em comparação aos outros. 

 Seu tratamento mágico excedia o tolerável de um Clérigo e seu dano infligido era próximo 

dos Magos em termos de ataque mágico. 

 Blind (NT = Cegar). 

 Blockade Magic (NT = Bloqueio de Magia). 

 Usando videiras de árvores para cegar e parar os movimentos do inimigo. 

 Invisible Arrows (NT = Flechas Invisíveis). 

 Familiar Summons (NT = Convocação de Familiares). 

 Não só as diversidades das habilidades dela estavam corretamente configuradas para obter 

mais vantagens, mas também a maestria de suas habilidades era muito alta. 

 Não admira os membros do grupo terem sido ofuscados por Da’ in. 

 “Hehehe, então todos vocês querem se registrar como amigos?” 

 Por meio da sugestão de Da’in, o grupo acolheu o pedido prontamente. 

 “Claro”. 

 “Então nós iremos caçar mais em outras oportunidades!” 

 Assim, Da’in ofertou um último adeus para o grupo. Após isso, ela vagou em direção à 

Morata querendo realizar passeio. 

 Entrando na cidade, ela viu que muitas lojas ainda estavam em construção, as quais ela 

nunca tinha visto anteriormente. 

 “Precisamos de pessoas para ir caçar nas colinas ao sul. Preferencialmente magos”. 

 “Precisamos daqueles além do nível 300. Precisamos de guerreiros que possam levar golpes 

daqueles de nível 400 ou mais”. 

 “Queremos magos. Necromantes e Sumoners são bem-vindos para fazer uma missão”. 

 Havia muitas pessoas que estavam tentando recrutar membros para caçar ou para fazer 

missões. 



 De outro lado, enquanto muitos trabalhadores de colarinho azul (NT = blue collar workers - 

são os trabalhadores proletariados, que realizam trabalho manual – https://en.wikipedia.org/wiki/Blue-

collar_worker), em seus lugares de direito, começavam a criação de itens, os outros vendedores 

montavam as suas lojas. 

 Alfaiates, Sacerdotes e o Trading Post (NT = Posto de Comércio) estavam abertos!  

 A partir destes pequenos vendedores têxteis, couro e tecidos eram confeccionados. 

 Ao invés de irem para outras cidades para comprar couro por um preço mais caro, os 

aventureiros daqui pagavam em troca de terem seus equipamentos personalizados. 

 Já que Morata era a líder da tecnologia têxtil, itens muito bons eram produzidos a partir dos 

materiais entregues. 

 Os sacerdotes (NT = a versão americana fala em ‘faith vendors’, o que seria algo como 

‘vendedores de fé’, o que fica estranho, de modo que adaptei para sacerdotes, mas entendam que 

eles cobram pelo serviço, nem que seja de forma disfarçada exigindo uma doação à Igreja, como a 

Igreja de Freya faz) aliviavam maldições e davam bênçãos, enquanto também desempenhavam um 

papel na formação dos Paladinos e Clérigos. 

 O Posto de Comércio era um lugar popular, que sempre estava lotado com comerciantes. 

 Em Morata, com o crescimento no tráfego de pessoas, a necessidade por mercadorias 

luxuosas, comida, armas e armaduras também estava em crescimento.  

 Enquanto alguns obtiveram mercadorias vendidas em Morata, outros ganharam lucros 

provenientes da venda de materiais em outras regiões. 

 A Guilda Mercenária foi finalmente concluída. 

 Os membros da Guilda Red Shield (NT = Escudo Vermelho) se reuniram depois de seu dia 

difícil como mercenários. Depois de uma troca de bebidas com outros mercenários, eles 

conversaram no tocante ao emprego de seus serviços (NT = tive que refazer a frase para dar um 

sentido mínimo). 

 Em alguns casos, alguém que, não quer se unir a um grupo para fazer uma missão, escolhe 

contratar mercenários. 

 O diálogo entre eles é para solucionar se o mercenário destinado tem a qualificação 

fundamental para fazer o trabalho. 

 Depois de considerar a reputação, nível e ocupação, a chance do emprego corresponde ao 

nível de familiaridade. 

 Embora os serviços deles fossem caros e em cima de uma compensação diária, uma 

quantidade infinita de pessoas foram à procura de mercenários porque seus custos falavam por sua 

eficácia. 

 Enquanto Da’in deu uma volta ao redor da cidade para comprar as mercadorias necessárias, 

ela caminhou em direção a um grupo que procurava por um mago. 

 “Classe Xamã. Se você não se importar, meu nível é 227”. 

 “É um pouco baixo, então.... deixe-me tentar falar com os membros do grupo e eu ficarei 

feliz em lhe responder”. 

 O líder era Paikeumaen (NT = Pike-Man ou ‘Homem da Lança’/’Lanceiro’), com uma pike 

polearm (NT = é uma lança utilizada como arma de combate corpo a corpo, para perfuração ou 

corte – https://en.wikipedia.org/wiki/Pole_weapon) como uma arma principal. 

 Depois de ter conversado com os membros de seu grupo via sussurros, ele concordou. 

 “Parece que você é muito famosa e bem conhecida. Da’in-nim é muito bem-vinda. Nossa 

missão comissionada (NT = eles provavelmente são mercenários) é punir os servos de Skull (NT = 

Caveira) antes da vinda do pôr do sol. Você gostaria de participar?” 

 “Sim!” 

 Da’in entrou no grupo, mesmo que aquela fosse apenas uma missão simples. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Blue-collar_worker
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 A localização da missão deles era no Green Lake (NT = Lago Verde), próximo a aldeia de 

Morata. 

 Da’in com seu novo grupo moveu-se em direção a referida destinação. 
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