
Volume 12 

CAPÍTULO 5 - Revelada a Identidade de Lee Hyun 

 

 Segundo dia do M.T. 

 A aurora chegou, junto com um punhado de sons bizarros que vinham das barracas. 

 “Kkeueung, kkeung.” 

 “Heuheoheoheoheok!” 

 “Min.... minha coxa”. 

 A dor resultante da corrida de ontem. 

 Mesmo com a dor ocorrendo durante o evento, ela não era nada comparada a dor muscular 

do dia seguinte! 

 “Todos levantem. É de manhã!” 

 Cada um dos professores foi ao redor das barracas para acordar todo mundo. 

 Com os olhos tão cerrados devido à sonolência, eles moveram-se para lavar seus rostos e 

se apressaram para preparar o café-da-manhã. 

 Cada um dos grupos reverenciou nobremente a sua refeição. 

 Devido aos problemas de ontem, eles simplesmente tiveram ramen como refeição, em razão 

de que eles não tinham vontade de cozinhar os ingredientes de outro modo. Hoje, contudo, havia 

uma vasta variedade de alimentos. 

 Chigeulchigeul. (NT = barulho de chiar) 

 Carne de porco grelhada e também uma garrafa aberta de cidra. 

 “Eu posso beber o Soju? (NT = bebida destilada coreana feita de arroz, é semelhante ao 

sake do japonês - https://pt.wikipedia.org/wiki/Soju)” 

 Alguns estudantes perguntaram aos professores com uma respiração rouca. 

 Beber de manhã não é tolerado durante um M.T.! 

 Os professores com satisfação permitiram. 

 “Vão em frente! Bebam e vejam se vocês podem resistir ao treinamento do inferno de hoje!” 

 Eles se intimidaram e devolveram o Soju para a caixa uma vez mais. 

 No grupo de Lee Hyun, eles usaram os materiais restantes para cozinhar um guisado junto 

com um acompanhamento de kimchi (NT = https://pt.wikipedia.org/wiki/Kimchi) temperado com 

folhas prematuras/verdes de mostarda. Ele cozinhou o arroz no vapor em um sotdanji (NT = 

procurei por mais de meia hora no google e em dezenas de dicionários Korean-inglês e não 

consegui descobrir a tradução, a versão americana deve ter digitado errado a palavra, mas creio 

que deve ser uma panela específica lá da Coréia – segundo a versão americana é como um tacho 

plano) até que uma espessa fumaça evaporou e o arroz, aparentemente queimado, estava pronto 

para ser consumido. 

 “Hyeong (NT = é uma maneira mais amigável de se dirigir a um homem mais velho se você 

for um homem), essa comida é realmente a melhor!” 

 Choi Sang-jung fez sinal com os dois polegares para cima. 

 Min Sura, igualmente, bebeu fazendo barulho a refeição e perguntou: 

 “Onde você aprendeu a cozinhar desta forma?” 

 Há muito tempo foi determinado que o homem ideal é aquele que podia fazer pratos 

atraentes. 

 Se você puder cozinhar dia a dia e especialmente para uma mulher, ela não poderia evitar 

a não ser cair de amores por você. 

 Então, a partir desse ponto de vista, aprender como cozinhar era uma virtude de um homem! 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Soju
https://pt.wikipedia.org/wiki/Kimchi


 “Minhas habilidades de culinária evoluíram ao longo dos anos em casa. Já tem sido assim 

por mais de uma década”. 

 “Então você cozinha desde a infância? A qualidade é tão alta”. 

 “Havia circunstâncias e eu aprendi mais pratos específicos em Royal Road”. 

 Em Royal Road, havia uma habilidade de culinária independente, mas simplesmente 

depender dela não conduziria a um prato finalizado do início ao fim. 

 Na realidade, mesmo com apenas um ajuste inadequado de água na panela de arroz, o 

dano seria enorme. 

 Praticar em Royal Road ajudava a reduzir estes erros e até mesmo agia como uma análise 

de sabor. 

 Deste modo, a fim de copiar o sabor apropriadamente, era necessário encontrar 

precisamente os incrementos na receita. 

 Lee Hyun estudou tais receitas por dias, tendo em vista que várias partes das receitas na 

realidade virtual não eram transcritas com um sistema de caracteres precisamente adaptável ao 

mundo real. 

 Depois de terem terminado o café da manhã, o treinamento do inferno começou novamente! 

 “Investida em grupo. Apenas 300 metros”. 

 “Uoooooooooooooo.” 

 Depois das palavras do professor, as queixas dos estudantes foram enormes. 

 Com cãibras em suas pernas em um ponto ou em outro, eles forçosamente investiram (NT 

= a versão americana fala em ‘lunged’ que é investida no sentido de um ataque brusco com espada, 

contudo, nesse contexto, acredito que sejam ‘tiros’ de corrida, cujo objetivo é atingir a velocidade 

máxima) por 300 metros. 

 Na realidade, a extensão disso não era tão longa então acabou rapidamente. 

 “Hoje não foi ruim. Nem mesmo levou mais do que 20 minutos”. 

 “Os professores também têm consciência, huh!” 

 “Eu quero voltar para dormir mais profundamente”. 

 A conversa dos estudantes foi um pouco relaxada. 

 Então, como se para incutir mais ressentimento, um professor falou: 

 “O exercício de aquecimento já foi concluído?” 

 Visto que eles abusaram excessivamente de seus músculos durante a corrida do dia 

anterior, este aquecimento era para aliviar a tensão reprimida em seus músculos! 

 O verdadeiro inferno sobre este cronograma de treinamento era a vinda do percurso a barco. 

 Oito pessoas andando de uma vez sobre um barco de madeira. 

 “A regra é simples: uma volta ao redor da ilha remando seu barco”. 

 Já que os professores não seriam capazes de manter seus olhos sobre eles, todos foram 

obrigados a vestir coletes salva-vidas. 

 Eles também alugaram barcos de pescaria para permanecer em volta para tomar cuidado 

com quaisquer acidentes que pudessem ocorrer. 

 Lee Hyun examinou os detalhes do barco. 

 ‘O barco é muito velho. Acho que ele está com cerca de 10 anos aproximadamente. Eu não 

tenho qualquer experiência com barcos, vamos tentar’. 

 Lee Hyun tentou alcançar os remos e Choi Sang-jung os agarrou primeiro. 

 “Hyeong, deixe-me fazer isso”. 

 “Você tem certeza?” 



 “Sim, você descanse um pouco. Você pode assumir o controle assim que eu estiver 

cansado”. 

 Choi Sang-jung estava se sentindo culpado sobre ter deixado Lee Hyun aguentar tudo 

sozinho até agora. 

 Enquanto os outros grupos sofreram, foi graças a Lee Hyun que o estilo de vida deles estava 

confortável 

 “Kkeungcha!” (NT = barulho ao fazer força) 

 Choi Sang-jung remou. 

 Kkulreong. 

 “Huh?” 

 Kkulreongkkulreong. 

 Com cada remada, o barco cambaleava sem rumo. Felizmente, o barco era 

surpreendentemente mais robusto do que ele parecia. 

 “Esquerda, vá para a esquerda!” 

 “Ah! As ondas estão vindo por este caminho!” 

 As ondas estavam empurrando eles contra a corrente ao invés da planejada volta ao redor 

da ilha. 

 A cada vez que as ondas vinham, elas balançavam o barco para trás e para frente, 

retardando a velocidade de flutuação deles. 

 Choi Sang-jung e Park Sunjo alternadamente remaram o barco por mais de 40 minutos. 

 Subitamente, suas costas ficaram encharcadas de suor. 

 “Quer trocar comigo?” 

 “Sim, hyeong”. 

 Park Sunjo levantou-se do assento e trocou com Lee Hyun. 

 Lee Hyun agarrou o remo em ambas as mãos com força e os mexeu. 

 Kkulreong! 

 A distorção entre a força que ele exerceu e aquela exercida por Choi Sang-jung foi enorme! 

 O barco inclinou-se um pouco antes de realinhar por si próprio. 

 Era difícil devido ao fato de ter que levar em conta a chegada das ondas conforme eles 

remavam.  

 ‘Não é fácil’. 

 Lee Hyun relaxou. 

 Ele calculou que gastaria mais força se ele tentasse forçar contra a corrente. Ele ajustou sua 

força de acordo com ela, de modo que ele não ficaria cansado rapidamente. 

 Afinal de contas, o remo era simplesmente uma extensão dos braços. 

 ‘É como brandir uma espada em um fluxo. Não há motivos para ir contra isso’. 

 Lee Hyun remou enquanto sentia a força empurrando contra a água. 

 Ele aceitou totalmente a aproximação das ondas e as permitiu deslizar pelo remo, depois do 

que ele uma vez mais colocava uma força razoável em cada remo. 

 Seureureureureureong. 

 Embora não fosse uma remada muito forte, o barco moveu-se para frente com facilidade. 

Sem a desestabilização, o barco não foi empurrado para trás. 

 Não era nada comparável à pescadores experientes, mas o avanço do barco foi em uma 

dimensão diferente em comparação ao período em que Choi Sang-jung e Park Sunjo estavam 

remando. 

 Choi Sang-jung curiosamente perguntou: 



 “Hyeong, você já navegou antes?” 

 É claro que Lee Hyun nunca esteve em um outro barco anteriormente, pois eram coisas 

além de seu alcance. 

 Embora houvesse uma possibilidade se fosse em um barco de pesca de camarão. 

Entretanto, seria como o pior cenário para um emprego.   

 “Eu sinto o remo”. 

 “Huh?” 

 Para Lee Hyun foi uma resposta fácil, mas já que aquela sentença filosófica foi construída a 

partir das inúmeras experiências sobre quando ele sofreu, o mesmo não era para os outros. 

 Se você não suportar o trabalho físico então você sofrerá quando experimentá-lo tal como 

ao trabalhar duro cavando, pois depois de um período de tremendo esforço, fica mais fácil à medida 

que se acostuma com isso. 

 O barco moveu-se para frente suavemente sempre que Lee Hyun remava.  

 Essa ilha de natureza intocada e de um vasto mar azul! 

 Enquanto faziam a volta, eles foram capazes de aproveitar a paisagem que Silmido tinha a 

oferecer. 

 Depois disso foi o almoço e, em seguida, sucedeu-se a competição esportiva. 

 Os estudantes ainda estavam cansados e exaustos, mas o calor do sol permanecia forte.  

 Devido a visão do mar e o gosto do ar fresco, uma vitalidade inesperada surgiu de dentro de 

todos os estudantes. 

 Um presente da natureza. 

 Lee Hyun, também, jogou sem arrependimentos. 

 Futebol, luta greco-romana e boxe. 

 Mesmo em um nível moderado com o poder subtraído, a pontuação total representou a sua 

esmagadora vitalidade. 

 Graças a sua performance, ele naturalmente atraiu a atenção dos outros. 

 Uma estudante, Park Sumin (NT = É uma garota com ‘óculos penetrantes’, que teve aula de 

realidade virtual com Lee Hyun - mais referência no volume 11, capítulo 5), parecia que tinha 

percebido algo e bateu as mãos. 

 “É isso mesmo! Eu tenho certeza que eu vi ele em algum lugar”. 

 Lee Hyun ouviu de canto de orelha e seu coração se agitou.  

 ‘É o fato de que eu sou Weed?’ 

 Até agora era improvável que eles pudessem reconhece-lo. 

 Seu rosto não foi exposto no Continent of Magic antigamente e na hora em que ele era 

Karichwi foi quando ele era um Orc. 

 Não importa quão bons ou afiados olhos alguém tenha, não havia maneira de qualquer um 

deles associar Lee Hyun ao Orc. 

 Com relação a caçada do dragão também não era possível. 

 Neste caso ele era um esqueleto. Ele apenas mostrou um corpo de ossos e um rosto sem 

carne.  

 A verdade nunca foi revelada. 

 Recentemente a KMC Mídia começou o programa chamado ‘Weed’, mas nunca foi divulgado 

se era Jeoshin Weed do Continent of Magic ou não.  

 Foi devido a opinião dos broadcasters (NT = quem transmite os programas) deliberadamente 

esconder a sua identidade.  

 O conteúdo do Reino dos Vampiros, Todeum, fazia parte de uma grande transmissão. 



 Um herói emergente do Continente de Versalhes, Weed, para desafiar o incompreensível. 

 Para intencionalmente manter o mistério sobre Weed, eles editaram as partes com ele ou o 

excluíram como um todo. 

 E o escultor Weed não tinha aquela dimensão de popularidade. 

 Embora tenha sido apenas duas semanas desde que a transmissão começou e estando 

com uma classificação inferior, houve uma virada positiva de modo que o mistério foi mantido, 

porque Weed, o escultor, não era completamente desconhecido. 

 O Lorde de Morata, o Conde de Morata! 

 Observadores de diversas guildas tinham constantemente feito ofertas para o conhecido 

como o melhor escultor do Continente de Versalhes. 

 Lee Hyun sabia que ele, uma vez mais, havia se tornado famoso através de suas esculturas, 

mas a popularidade do escultor estava longe daquela de Jeonshin Weed.  

 Apenas poucos sabiam que os dois eram a mesma pessoa em Royal Road e, na realidade, 

menos pessoas ainda podiam fazer a correlação entre Lee Hyun e Weed (NT = escultor ou Jeoshin). 

 Park Sumin apontou seu dedo em direção a Lee Hyun. 

 “Eu já vi ele antes! Uma vez, há dois anos atrás!” 

 Todos os membros do corpo docente e estudantes focaram seus olhares em ninguém mais 

além dele! 

 O rosto de Lee Hyun se contorceu. 

 “2 anos atrás?” 

 Ele balançou a sua cabeça para um lado, mas nada veio à sua mente. 

 “O que? Onde você me viu?” 

 “Você não se lembra do evento realizado há muito tempo? 

 Todos ponderaram para encontrar a razão do porquê Park Sumin falou com tal tom de 

segurança. 

 “Princess Knight (NT = Cavaleiro da Princesa - kkkkkkkkkkkkkkkkkk), certo?” 

 Princess Knight. 

 Ele visitou sua irmã e participou de três eventos no colégio dela. 

 Dentre eles foi um evento chamado o ‘Princess Set’ (NT = Conjunto da Princesa). 

 Então, Park Sumin tentou recordar o vídeo que ela encontrou na internet e o descreveu para 

ver quem mais se lembrava também. 

 Durante aquela hora, os movimentos de Lee Hyun foram muito inacreditáveis. 

 Ele correu através dos obstáculos de forma agitada e derrotou os balões de água usando 

seus punhos e pernas e, em seguida, saltou para além da parede. 

 Devido ao fato do evento ter atraído um monte de participantes por causa do prêmio em 

dinheiro o vídeo se difundiu ainda mais na internet, visto que havia um monte de espectadores. 

 “Pr..Princess Knight?” 

 “Ah! Então você é aquela pessoa do festival”. 

 A partir da recordação da história de Park Sumin, as pessoas começaram a lembrar de tal 

evento. 

 Lee Hyun franziu as sobrancelhas. Para ele, ter um apelido como o ‘Princess Knight’ não era 

nenhum elogio de qualquer modo. 

 “Vocês têm o cara errado. Eu absolutamente não sou aquela pessoa”. 

 Uma mentira! 

 Porém, Park Sumin assentiu com a sua cabeça. 



 “É claro que você é o Princess Knight. Embora o vídeo fosse apenas um clip, você ainda 

tem o mesmo rosto, seja agora ou depois”. 

 “Bem, não esteja tão certa”. 

 “O semblante que você usou para negar não foi absolutamente digno de confiança”. 

 “……” 

 A este ponto, o apelido de Lee Hyun como sendo ‘o Princess Knight’ foi gravado no aço. 

 “Venha, tome uma bebida, Princess Knight!” 

 “Sim, veterano”. 

 No fim do evento esportivo houve uma festa de bebidas. 

 Isso podia ser considerado praticamente como o último evento do M.T. 

 A popularidade de Lee Hyun, essencialmente, disparou como resultado disso. Junto com os 

professores que o chamavam para ir por toda parte, muitos estudantes também o visitaram várias 

vezes. 

 “Então você é Lee Hyun, huh? O que você fez em cada uma das tarefas foi bem 

inesperado..... em todo caso, você fez um grande trabalho no M.T.. Agora, pegue esta bebida aqui”. 

 “Sim, professor”. 

 Lee Hyun foi por toda parte com os professores e bebeu o álcool oferecido sem deixar uma 

única gota. 

 Ele agiu de tal modo para ganhar os créditos (NT = notas) dos professores e para ser capaz 

de tornar a sua vida na universidade mais favorável. 

 A bajulação através do espírito gerado pelo ato de beber! 

 Para o forte se tornar fraco e o fraco se tornar forte! (NT = nem o tradutor americano 

entendeu essa frase kkkk, para ele o fraco explora o forte, enquanto o forte cuida dos fracos). 

 Havia alguma coisa errado com este velho ditado, mas era uma lei razoável pela qual as 

pessoas vivem.  

 “Lee Hyun Oppa (NT = maneira amigável de se dirigir a um homem mais velho, se você for 

uma mulher). Por favor, me ajude aqui”. 

 “O que é?” 

 “Por favor acenda esse fogo aqui”.  

 Havia um motivo por trás delas terem, substancialmente, mudado a forma de se dirigirem a 

ele. A maioria delas, incluindo as estudantes repatriadas (NT = que voltaram a frequentar a 

faculdade depois de um tempo de ausência), começaram a chama-lo de Oppa.  

 Porém, com a falta de sensibilidade de Lee Hyun, ele nem se mexeu. Ele cuspiu suas 

palavras de uma forma tão seca quanto o deserto: 

 “Use um isqueiro”. 

 Lee Hyun fez uma expressão facial descarada. No entanto, as estudantes não desistiram. 

 “Eu quero ver você fazer o fogo usando madeira”. 

 Aquelas que agiram de forma fria em direção a ele anteriormente também demonstraram 

seu interesse. 

 “Venha aqui”. 

 Nós lhe devemos uma bebida”. 

 Com o motivo de ficar junto com Lee Hyun, os veteranos o chamaram para conversar. 

 Especialmente as veteranas, ele sentiu a intensidade em seus olhares. 

 Os olhos focados sobre um forte garanhão! 

 Com aquele grupo sendo contundente e numeroso, ele não tinha escolha a não ser ir 

calmamente para onde as vozes chamavam.  



 “A longevidade não é tão importante, ok?” 

 “Olhe para aquela perna musculosa. Tão sólida. Hohoho”. 

 Lee Hyun não estava acostumado com isso. 

 A partir daqui e dali, outros calouros e veteranos conversaram em meio a risadas com 

bebidas em mãos.  

 “Whew. Sem brincadeiras. Remar o barco foi realmente difícil, você sabe”. 

 “Mas graças ao veterano que nós terminamos o M.T. bem”. 

 Mais familiaridade! 

 Embora eles tenham atingido o extremo do cansaço, ao superar tais dificuldades e 

adversidades, os calouros e veteranos criaram um respeito mútuo por cada outro. 

 Quer seja um show de talentos ou um treinamento do inferno, em várias horas, 

aproximadamente, todos eles deixariam aquelas coisas para trás e nada remanesceria exceto as 

memórias felizes. 

 Então eles compartilharam bebidas conforme a noite caía. 

 Às 11 horas da noite, um por um, eles caíram no sono por exaustão. 

 

*** 

 

 “Huaa.” 

 Lee Hyun acordou e respirou ar fresco. 

 Apesar de na última noite ter parecido que ele bebeu demais até para ter uma ressaca, não 

houve mudança em seu horário matutino.  

 ‘E agora nós iremos retornar’. 

 Ele estava um pouco desapontado, mas pareceu como se ele tivesse realizado os motivos, 

pelos quais ele veio para essa viagem. 

 O fato era que tão logo ele voltasse para casa, ele iria se conectar em Royal Road. 

 Durante os três dias e duas noites de ausência, ele tinha certeza de que as coisas tinham 

se desenvolvido de alguma forma. 

 Ele irá, uma vez mais, adentrar nas sombras das atividades subversivas de um dark gamer 

(NT = jogador sombrio) ao fazer dinheiro através de missões e itens com seus colegas ambiciosos, 

e a viagem se tornará nada mais do que um sonho. 

 Era um campo de batalha feroz ao invés de apenas um jogo!  

 Lee Hyun precisava voltar para aquele mundo. 

 ‘Hoje eu posso ter um pouco de tempo para ir ao Dojo. Preciso fazer um pouco mais de 

exercício matutino’. 

 Lee Hyun retirou-se da residência temporária. 

 Ele relaxou seus músculos rígidos ao se mover ao redor e tinha a intenção de correr, mas 

assim como ontem, ele viu Seoyoon sentada sobre a rocha. 

 ‘Quando aquilo aconteceu?’ 

 Lee Hyun se aproximou dela e falou: 

 “Oi”. 

 “……” 

 “Por que você está acordada tão cedo?” 

 “……” 

 Ainda sem resposta. Lee Hyun silenciosamente sentou-se ao lado dela e isso foi tudo 

enquanto ele permaneceu sentado. 



 Logo que Lee Hyun sentou-se sobre a rocha, a sua mente ficou ainda mais perturbada à 

medida que ele pensou a respeito de ser incapaz de se exercitar, de modo que ele não queria 

apenas ficar silenciosamente sentado lá. 

 Lee Hyun não falou mais, enquanto Seoyoon ainda estava, hesitantemente, tentando 

encontrar o que dizer. 

 Ainda que ela realmente quisesse compartilhar um monte de assuntos, ela não sabia por 

onde começar ou quão longa deveria ser a espera entre cada resposta. 

 30 minutos em silêncio. 

 Cheosseokcheosseok! 

 O som das ondas ao redor deles podia ser ouvido, junto com o canto das gaivotas.  

 O aumento na ansiedade de Lee Hyun era diretamente proporcional ao aumento do 

sentimento de conforto de Seoyoon (NT = kkkkkkk, eles são muito incompatíveis). 

 Conforme a saudosa brisa soprava, o dia foi se tornando mais brilhante. 

 Eles assistiram o nascer do sol mais distante no horizonte! 

 Subitamente, houve um toque gentil sobre os ombros de Lee Hyun. Foi devido a 

incapacidade de vencer a sonolência que a cabeça de Seoyoon inclinou-se sobre ele. 

 Era em razão de já ser o segundo dia em que ela não pôde dormir bem, junto com o fato de 

que ela estava cansada em razão das bebidas alcóolicas, com as quais ela não estava acostumada 

e, aqui estava Lee Hyun, seu amigo confiável, apresentando o conforto a partir da tensão 

acumulada, o que a colocou para dormir espontaneamente. 

 Segeunsegeun. 

 O ritmo da respiração de Seoyoon ressoou nos ouvidos de Lee Hyun. 

 Com cada respiração exalada, Lee Hyun podia sentir seu próprio coração reagir a isso à 

medida que seu batimento cardíaco ficou mais forte. 

 Neste lugar, eram apenas Lee Hyun e Seoyoon. 

 Embora os estudantes ainda estivessem dormindo na areia da praia, eles estavam longe.  

 Além disso, Seoyoon já tinha se desviado para a terra dos sonhos, em um sonho 

aparentemente embriagado devido às bebidas saudáveis do dia anterior. 

 Em outras palavras, era uma oportunidade dada pelos céus! 

 Não havia outra maneira a não ser dizer que Seoyoon estava indefesa neste estado diante 

de Lee Hyun. 

 Os olhos de Lee Hyun foram preenchidos com intenções assassinas (NT = filho da....). 

 ‘Você me tratou como porcaria, huh! E durante meu resfriado você me empanturrou com 

aquele mingau venenoso goela abaixo!’ 

 Era uma oportunidade de ouro para ter uma vingança.  

 Visto que parecia que ela estava em um sono profundo, ele podia pegá-la pelos braços e a 

lançar para dentro do mar. 

 Guardando rancor infinitamente! 

 Contudo, a mente de Lee Hyun logo se afastou do pensamento.  

 Embora a vingança seria emocionante, ele estava com medo dos problemas que viriam no 

futuro. 

 ‘Eu não sei como ela vai me tratar depois que eu lança-la para dentro do mar!’ 

 Ainda assim, em sua fúria interna ele cuidadosamente tomou cuidado para não acordar 

Seoyoon. Então, um pensamento o atingiu. 

 ‘Deixe-me ajustar um pouco para que você tenha um sono mais confortável’. 

 Lee Hyun gentilmente levantou a cabeça de Seoyoon e a colocou em seu colo. Após isso, 

ele observou o rosto dela em detalhes. 



 ‘Tem de haver um canto feio em algum lugar’. 

 Ele ainda não tinha desistido de sua vingança infantil. 

 A primeira vez que Lee Hyun viu o rosto de Seoyoon foi na cabana do instrutor de 

treinamento, mas em razão dele ter notado a marca de ‘assassino’ (NT = marca de PK – player kill) 

durante aquele evento, ele não examinou a sua beleza em mais detalhes. 

 Mesmo assim, um fragmento do rosto de Seoyoon remanesceu em sua mente, o que o 

possibilitou esculpir a Estátua de Freya. 

 A imagem que ele tinha naquele tempo era realmente bonita, mas ele não sabia que a beleza 

excedia o que ele tinha imaginado. 

 O segundo encontro onde ele a viu foi nas Planícies do Desespero, onde o encanto dela 

brilhou ainda mais. 

 Em seguida, durante as horas em que eles arriscaram suas vidas na região do Norte, ele a 

espiou em seu tempo livre, mas cada vez que ele a via, ela continuamente exalava um ar atraente. 

 Não era em razão de Seoyoon estar se tornando cada vez mais bonita. 

 Ela já era linda desde o começo. Foi porque quanto mais próximo ele olhava para o rosto 

dela, mais beleza ele via nela.  

 Olhos, nariz, sobrancelhas, testa, queixo e lábios. Não havia como somar todas as suas 

características. 

 Enquanto se perguntava quão extremamente bonito algo era, uma nova atração entrava em 

jogo sempre que ele a observava. 

 Não importava por quanto tempo ele olhava para o seu rosto, ele não podia ficar cansado a 

partir daquela visão. Com cada ponto de vista para admirar, ele não tinha escolha a não ser 

continuar olhando!  

 Lee Hyun queria encontrar falhas no rosto de Seoyoon. 

 Ele inclinou-se tão perto que ele podia sentir a respiração dela, uma chance rara de fazê-lo, 

visto que ela ainda estava dormindo. 

 ‘Pele: boa, ela é perfeita. Nem uma ruga e eu nem mesmo posso ver um único poro. Como 

pode a pele humana ter tal qualidade como se fosse leite? Característica facial: incrível. É a perfeita 

golden ratio (NT = proporção do ouro/proporção áurea – é usada desde a antiguidade na arte, tendo 

sido frequente a sua utilização nas pinturas renascentistas; a Monalisa, por exemplo, tem as 

proporções áureas nas relações entre o tronco e a cabeça, bem como nos elementos da face - 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Propor%C3%A7%C3%A3o_%C3%A1urea; ele basicamente quer dizer 

que o rosto de Seoyoon é tão perfeito e exato quanto uma fórmula matemática complexa) de suas 

atribuições se eu as estivesse esculpindo. Longas sobrancelhas.... como seus cabelos têm esse 

tipo de colocação ordenada?’ 

 Tentando encontrar qualquer falha facial nela, mesmo se fosse apenas uma minúscula parte 

feia nela, não deu certo. 

 ‘Certo, eu admito que o seu rosto também é bom. E quanto aos outros lugares.....?’ 

 Os olhos de Lee Hyun correram para baixo. Ele pôde, grosseiramente, decifrar a imagem 

através do vestido e, ainda aqui, ele não pôde encontrar qualquer falha. 

 Alta e magra, seu corpo também era bom. As panturrilhas, coxas e mesmo a cintura eram 

suaves. 

 Mesmo os dedos do pé expostos a partir das sandálias eram bonitos. 

 Lee Hyun não odiava as mulheres. Ele simplesmente queria evitar ter um relacionamento 

com uma porque haveria muito gasto de dinheiro (NT = kkkk muquirana maldito), mas essa ideia 

mudou um pouco depois de observar Seoyoon. 

 ‘Se fosse ela então estaria provavelmente tudo bem leva-la a um restaurante de Kimbap (NT 

= um prato coreano a base de arroz branco cozido no vapor e outros ingredientes enrolados em 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Propor%C3%A7%C3%A3o_%C3%A1urea


folhas de algas secas – o famoso sushi japonês, mas dito de outra forma). Não.... espere.... se eu 

fizer isso então eu me darei mal se ela desenvolver o hábito de esperar para ir para lá. Ahh é, eu 

suponho que eu possa leva-la a uma tenda de udon (NT = tipo de macarrão grosso feito de farinha, 

popular na culinária japonesa - https://pt.wikipedia.org/wiki/Udon)’   

 Isso foi uma mudança um tanto quanto significativa nele.  

 Lee Hyun ainda estava dando à Seoyoon seu colo mesmo quando o Sol emergiu totalmente. 

 Os raios solares a partir do mar foram uma visão espetacular para contemplar. Foi devido 

ao fato de que a manhã do dia anterior estava preenchida com neblina que ele não pôde ser capaz 

de ver tal nascer do sol, mas hoje, nem uma única nuvem no céu podia ser vista neste clima 

ensolarado. 

 A partir de onde o céu e o oceano tentavam tocar um ao outro, o sol parecia queimá-los à 

medida que ascendia. 

 “Ahh!” 

 A moral de Lee Hyun também havia subido. 

 Qualquer um que olhe para tal belo nascer do sol pode sentir o seu comprometimento em 

ascensão e Lee Hyun não era uma exceção. 

 ‘Esse ano eu tenho que ganhar um monte de dinheiro!’ 

 O sol tinha nascido completamente, então não havia maneira de distingui-lo mais (NT = no 

nascer do Sol não são raras as vezes que você consegue ver completamente ele, mas após ter 

nascido completamente é difícil fixa-lo com os olhos, devido a força dos raios solares, acredito que 

deve ser essa a referência dessa frase). 

 Lee Hyun retornou o seu olhar em direção de seu colo e focalizou sobre Seoyoon. 

 Ela, de alguma forma, tornou-se mais bonita à luz do sol, que a banhava. Devido à faceta 

alcóolica, a visão tornou-se ligeiramente realçada. 

 A esta pequena distância, ela parecia como um bebê dormindo. 

 Lee Hyun curvou-se e pegou um pedaço de madeira nas proximidades e com seu braço tirou 

uma pequena faca. 

 Sagaksagak. 

 Ele estava tentando esculpir a profundamente adormecida Seoyoon. 

 A habilidade conveniente que ele havia aprendido em Royal Road tornou mais fácil para ele 

conseguisse esculpir. 

 Fazer uma obra-prima, clássica ou magnum opus (NT = vem do latim e significa a melhor, 

mais popular e renomada obra de um artista – https://pt.wikipedia.org/wiki/Magnum_opus) não era 

possível, mas independentemente do valor artístico, ele ainda podia esculpir tanto quanto ele 

tivesse o controle cardiovascular e a vontade para tanto. Embora, na realidade, ele ainda não 

tivesse o substituto para a faca de esculpir de Zahab. 

 Mesmo se ele desse o seu melhor tiro, de nenhuma maneira ele poderia criar trabalhos 

excepcionais. Contudo, devido às inúmeras experiências e comprometimento, a peça estava se 

tornando similar a aquilo que ele queria fazer. 

 Lee Hyun estava cuidadosamente esculpindo a Seoyoon adormecida. 
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