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CAPÍTULO 3 - O Desempenho de uma Embarcação 

 

 Ao nascer do sol, Weed andou para o leste, em direção a Vila Imperial, para se encontrar 

com Thira, o Vovô do Norte. 

 Hwaryeong, Bellotte e Pale seguiram ele ao longo da praia. 

 Da’in deixou o grupo e foi para algum lugar onde os outros não podiam vê-la.  

 Weed virou-se para a brisa do mar da manhã fria e cintilante e disse: 

 “1.190 moedas de ouro em espécie e outras 690 moedas em prêmios ganhos foram para 

Hwaryeong. Eu segui atrás por pouco porque eu fui atraído para o fundo do poço pela cobiça. Até 

onde eu sei sobre os preços atuais do ouro e das vendas de mercado... eu perdi 810 moedas de 

ouro em apenas algumas horas?” 

 Weed calculou com precisão a quantidade de dinheiro que mudou de mãos nas poucas 

horas em que eles jogaram Go-Stop1. Hwaryeong riu e disse:  

 “Ei, nós estávamos apenas jogando cartas, não pode ser tão ruim, certo?” 

 “Não, aquelas 1.190 moedas de ouro poderiam ter conduzido a um investimento realmente 

bom. Eu poderia ter economizado aquele dinheiro para a herança do meu futuro filho!” 

 O dinheiro perdido enquanto jogava Go-Stop! 

 Weed engoliu a sua dor e parou de andar em direção ao leste. Ao invés disso, ele se dirigiu 

à oeste para um palácio isolado. Felizmente eles foram capazes de se encontrar com Thira do Norte 

na rua.   

 Ele estava de pé sobre uma colina sendo fustigado pelo vento enquanto olhava em direção 

ao mar. Com o mar nostálgico em mente, Weed se aproximou de uma maneira amigável.  

 “Sr. Thira do Norte, você está ocupado? Ancião, você foi um grande marinheiro, não foi? 

Você não tem muito ouro, mas deve ter uma grande compreensão do oceano. Você se importaria 

de ensinar a este jovem marinheiro, que sonha com o mar, como ele pode se tornar um grande 

marinheiro?” 

 Pedindo descaradamente o que ele queria. Algumas vezes não ir direto ao tópico e se 

esgueirar pouco a pouco nas perguntas não aumentaria a sua intimidade com os NPC´s. 

 “Hue hue, você quer saber como navegar no mar, não quer?” 

 “Sim. Eu ouvi que você dominou a navegação no Mar do Norte...” 

 “Quando nós éramos jovens, nossos pais nos levavam em seus barcos. Nós praticamente 

crescemos navegando o mar”.  

 “O Império Niflheim foi outrora parte do Norte, há muito tempo atrás. É possível que as 

pessoas de lá tenham viajado no mar do Norte?” 

 “Império Niflheim? Isso foi há muito tempo atrás. Eles fizeram parte da Era Imperial, se isso 

significa algo para você”.  

 O Thira do Norte não sabia. Todavia, Weed não desistiu. Mesmo a menor pista poderia ser 

de grande ajuda.  

 “As ilhas do Norte estão relacionadas ao Império Niflheim?” 

 Com cabelos crespos grisalhos e com ossos brancos e espessos do mar sendo utilizados 

como adornos, Thira do Norte estava repleto de conhecimento muito mais qualificado do que os 

outros!  

                                                           
1 NT = Nota barafael: é um jogo de cartas coreano, normalmente fazendo apostas - https://pt.wikipedia.org/wiki/Go-

Stop. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Go-Stop
https://pt.wikipedia.org/wiki/Go-Stop


 Em Royal Road, não importa quão alta a sua intimidade com um NPC fosse, eles apenas 

podiam responder ao limite de seus conhecimentos.  

 “A pequena aldeia pesqueira Mocon, localizada no Mar do Norte, é dita ser o restante do 

Império Niflheim. Ela ainda pode até mesmo ser habitada pelos descendentes dos primeiros 

marinheiros e pescadores...” 

 “Ela não foi descoberta pelos pescadores da Ilha de Ipia?” 

 “Devido ao frio tremendo e aos monstros que habitam a maioria das ilhas, ela é igualmente 

difícil de se navegar. Apenas uma pessoa que esteja familiarizada com o mar poderia encontrar 

facilmente as ilhas nos dias de hoje. Você tem um mapa?” 

 “Sim”.  

 “Tire ele, eu lhe mostrarei os pontos de ancoradouro que eu sei que ainda permanecem no 

Mar do Norte”.  

 O Thira do Norte delimitou vários lugares no mapa, na terra e no mar.  

 

A posição do Porto dos Doze Dentes foi gravada.  

 

 *Ttiring!* 

 

O jovem marinheiro aprendeu a navegação histórica básica. Se você acelerar a primeira 

curva para dentro das ilhotas, então o navio não será sugado para dentro do 

redemoinho. Se você for sugado, pode ser que você nunca se recupere.  

A proficiência da habilidade de navegação aumentou em 25%. 

Nível da habilidade de direção efetiva subiu permanentemente em 1,2%. 

 

 “Ah, há uma tarefa que eu quero que você faça. Se acontecer de você aportar pela Aldeia 

Mocon, você poderia falar com o ferreiro chefe de lá sobre mim? Fale para ele que eu estou me 

dando bem em minha cidade natal. Também fale para ele que eu não posso mais sair para o mar”.  

 *Ttiring!* 

 

Realização de Contato para Thira, o Vovô do Norte: 

A vida está acabando para Thira, o Vovô do Norte. Enquanto navegava pelo oceano do Norte, Thira 
criou uma amizade fraternal com o ferreiro da Aldeia Mocon. Dê notícias sobre o Thira do Norte 

para o ferreiro.  

Esta não é uma tarefa difícil, mas o ferreiro da Aldeia Mocon tratará isso como um grande favor.  

Dificuldade: D 

Recompensa: Pode receber algo a partir do ferreiro da Aldeia Mocon. 

Restrições da Missão: Deve saber a localização da Aldeia Mocon. 



 

 Weed estava realmente feliz, itens relacionados a ferreiros eram muito caros. Já que ele 

tinha que ir para a Aldeia Macon, isso tornava tudo melhor. A dificuldade da missão era baixa, mas 

a recompensa alta. Era uma missão perfeita. 

 “Tudo bem, nós teremos certeza de entregar as notícias”.  

 

O número limite de missões foi alcançado. 

Você não pode receber esta missão até que uma das três missões atuais seja concluída. 

 

 Thira do Norte balançou a sua cabeça em resignação. 

 “Parece que você já tem muito trabalho a fazer. Acumular seus deveres não deixa espaço 

para novas incumbências, eu terei que deixar este trabalho para outra pessoa...” 

 Bellotte foi a primeira a notar Hwaryeong, que estava assistindo calmamente até este ponto. 

Ela estendeu a mão e apertou a mão de Thira do Norte com a ternura de uma neta.  “Eu farei 

este pedido no lugar de Weed”.  

 “Doce dama, você se tornará uma boa esposa para alguém. Eu deixarei este pedido com 

você”.  

 *Ttiring!* 

 

Você aceitou a missão “Contato para Thira, o Vovô do Norte”. 

Atributo de Sorte +4. 

 

 Hwaryeong apenas queria concluir a missão “Contato para Thira, o Vovô do Norte” 

meramente como um favor. Ela podia ver claramente como Weed viu tal ação a partir da expressão 

dele. 

 O crânio de Weed estava horrivelmente rígido e ele disse: 

 “Então você seguiu a trilha do perdedor, né? Primeiro você pega minhas 810 moedas de 

ouro e agora a minha missão!2”  

 Esta foi uma suposição irracional, visto que Weed não podia aceitar a missão de qualquer 

maneira. Porém, tal teimosia excessiva conduziu a sentimentos igualmente irracionais e Hwaryeong 

disse: 

 “Bellotte, você deveria pegar esta missão também”. 

 “Eu posso?” 

 “É claro. Mesmo se você não pegar, eu ainda terei de fazê-la tão bem quanto poderia”.   

 Bellotte aceitou a missão com Hwaryeong. Weed murmurou palavras enquanto elas 

passavam. 

 “Você também não comprou aquele sal que foi 200 won3 mais caro? Eu aposto que você 

comprou uma montanha de sal. O luxo de um pecador”.  

 

                                                           
2 NT = Nota barafael: kkkkkkkkk, o tiro saiu pela culatra Hwaryeong. 
3 NT = Nota barafael: U$ 0,18 – cotação de agosto de 2016. 



*** 

 

 Depois de se encontrar com Thira do Norte Weed foi para o Porto Linda, no ancoradouro do 

Norte, para se preparar para a partida.  

 A tripulação fantasma não precisava de muitos suprimentos, já que eles não comiam. O 

problema era os Geomchis. 

 Embora pescar para obter a comida deles não fosse um problema, as quantidades 

excessivas de peso desacelerariam significantemente a velocidade de navegação do barco. 

 Era possível dobrar a sua capacidade de carregamento se você tivesse uma habilidade de 

navegação no nível intermediário, mas de imediato Weed estava apenas no nível iniciante 4. Era 

impossível usar o navio fantasma como um navio de cruzeiro. 

 Weed foi até Geomchi3 e disse: 

 “Sahyung4, você quer permanecer na Ilha de Ipia?” 

 “Por que?” 

 A desconfiança havia penetrado na voz dele. Ele tinha seguido Weed até a Ilha a partir de 

Morata para ajudar na missão dele, por que ele iria querer ficar?  

 Weed pensou cruelmente: 

 ‘Vocês são pesados e comem muito. Por que vocês não podem entender!?’  

 “Ontem, a cerveja estava realmente boa, certo?” 

 “Sim, a cerveja estava realmente deliciosa”.  

 “Eu ouvi que há cervejas ainda mais agradáveis aqui. Eu ouvi que eles fazem churrascos 

durante todo o dia e noite com garotas altas e bonitas vestindo biquínis”5.  

 “!??!” 

 Geomchi3 estava se concentrando na história. Durante os cinco minutos seguintes Weed 

falou para ele a respeito dos benefícios da Ilha de Ipia.  

 “A Ilha de Ipia poderia ser chamada de um paraíso na Terra, um paraíso.... você pode realizar 

qualquer coisa aqui. As mulheres são mais agressivas depois de beberem com amigos nas festas 

à beira-mar. E, por que isso acontece? É porque em um resort, as mulheres estão mais relaxadas. 

Por que você acha que dar em cima das mulheres é uma visão comum? Mesmo eu poderia 

conseguir registrar 5 mulheres como amigas”.  

 Todavia, qualquer mulher que Weed chamasse enquanto ele estivesse na forma de 

esqueleto, iria congelar.  

 Não obstante, naquele momento havia pelo menos 5 mulheres que procuraram Zephyr para 

se registrarem como amigas.  

 “Uh, a Ilha de Ipia...” 

 A consciência de Geomchi3 se dissipou à medida que ele olhava para baixo em direção à 

fabulosa praia extensa, onde as cinco supostas mulheres... 

 Disciplinar o seu corpo na vida real tornava o diálogo com as mulheres um sonho distante. 

Entretanto, aqui em Royal Road havia amplas oportunidades para participar de festas e conversar. 

 Entre os Geomchis, 30 deles agora tinham relacionamentos amorosos bem-sucedidos. 

Havia um frenesi crescente no dojo.  

 Weed disse com uma voz deplorável: 

 “É uma grande oportunidade, mas que pena. Eu tenho que ir para o mar e quem sabe quando 

eu posso voltar para a Ilha de Ipia? A viagem pode levar vários meses”.  

                                                           
4 NT = Nota barafael: irmão mais velho. 
5 NT = Nota barafael: golpe sujo do Weed. 



 “Há uma grande coragem no auto sacrifício, mas você precisa perder todas as 

oportunidades? Esta Ilha será certamente uma aventura do mar divertida e emocionante... a 

possibilidade do florescimento do amor sob o sol é pretensa ser muito alta! Há até mesmo mulheres 

americanas lá fora!” 

 Os olhos do Geomchi3 estavam travados na direção onde Weed estava apontando. Os 

instintos primitivos de um homem não podiam ser negados! Geomchi3 ficou abalado pela presença 

de tanta beleza. 

 Honestamente, quem iria querer navegar em um passo de lesma? Weed, que não podia 

realmente mostrar expressões como um esqueleto, estava lutando para parecer sincero e continuou 

a dizer: 

 “Sahyung, em Royal Road você até agora apenas esteve em batalhas. Você não acha que 

é o momento para ter um descanso? Aproveite a Ilha de Ipia, vá tomar um banho de sol ou até 

mesmo caçar caranguejos”. 

 “Bem, se estiver tudo bem para você Weed”.  

 “Sim, Geomchi3-sahyung. Se for o sahyung, então a sua lealdade pode ser expressada 

apenas com suas palavras. Não apenas você, mas os outros Geomchis também deveriam 

compartilhar desta oportunidade maravilhosa”.  

 Weed afirmou de forma séria. Aquilo foi um sério golpe e Geomchi3 colocou a sua mão forte 

sobre os ombros rígidos de Weed e disse: 

 “Obrigado!”  

 “Você pode verdadeiramente ser chamado de ‘o mais novo’”. 

 Os Geomchis foram deixados na Ilha de Ipia à medida que o navio fantasma flutuava para 

longe6.  

 

*** 

 

 Enquanto Weed estava lidando com seus colegas problemáticos, Mapan estava comprando 

suprimentos suficientes e comercializando bens para encher um depósito.  

 No porto do Norte, muitas das coisas eram caras, então ele estava focado principalmente 

em coletar as commodities7 locais e outros produtos imprescindíveis.  

 Novamente partindo da Ilha de Ipia!  

 A velocidade do navio fantasma foi impulsionada a um patamar quatro vezes mais rápido do 

que antes. Isso não podia ser comparado a velocidade elevada de curso, mas quando comparado 

a quão lento o navio estava anteriormente era um prazer estar criando um rápido rastro nas ondas, 

o qual estava sendo deixado pelo navio.  

 “Wow, legal”.  

 No convés, Surka tirou o seu chapéu.  

 A leve brisa soprou seu cabelo preto8 para trás. Agora havia realmente um sentimento de 

estar começando uma viagem oceânica.  

 O Golden Bird9 decolou a partir do ombro de Weed e atraiu um bando de gansos que voavam 

ao redor. Os pássaros pousaram no convés cheio de velas adicionando um efeito!  

 

                                                           
6 NT = Nota barafael: Weed é foda, podia ser político. 
7 NT = Nota barafael: commodities são produtos/mercadorias “in natura”, cultivados ou de extração mineral, 
que podem ser estocados por certo tempo sem perda sensível de suas qualidades, como suco de laranja 
congelado, soja, trigo, bauxita, prata ou ouro. 
8 NT = Nota barafael: Pô! O cabelo da Surka no manhwa é laranja. 
9 NT = Nota barafael: Pássaro Dourado. 



Em razão das aves marinhas, a velocidade de navegação aumentou em 16%. 

 

 Um pequeno recife levantou-se para fora do mar como um tridente que marcava o primeiro 

indicador do caminho. A passagem para as Ilhas do Norte não era um caminho comum.  

 

*** 

 

 “Cuidado com o recife. Vire tudo a estibordo10!”  

 Weed virou em direção à ilhota para desviar do recife.  

 Até então ainda era cedo para controlar completamente o navio fantasma com a suas 

habilidades deficientes, então era difícil realizar um banking11 e as manobras de corte não podiam 

ser usadas indulgentemente.  

 Contudo, Weed foi capaz de guiar o navio muito melhor devido a melhoria em sua 

proficiência. Weed furtivamente deu uma espiada ao passar pelo recife.  

 No topo do recife de corais uma sereia encantadora acenou12.  

 A sereia possuía um belo corpo, cuja parte de cima estava nua e a parte de baixo coberta 

por suas barbatanas. Ela era algo que você normalmente não poderia ver no mar, visto que é preciso 

ter muita sorte para ser capaz de se encontrar com uma sereia. 

 “Aloha!” 

 “Prazer em conhece-la sereia”. 

 Mapan e Pale acenaram entusiasticamente.  

 Você poderia caçar as sereias, mas isso quase nunca era feito. As sereias são muito lindas 

e também são monstros de nível elevado. Além disso, uma vez que elas mergulham para dentro do 

mar é bem difícil rastreá-las. A caça às sereias era praticamente impossível. 

 Weed inocentemente apenas olhou para frente.  

 Os monstros eram como os recortes de revistas. Para as usuárias do sexo feminino, as 

lindas sereias eram como almas mágicas e um sonho imponente.  

 

Devido à presença da sereia, a sorte na viagem de todos os navios aumentou em 35%. 

A velocidade de navegação subiu em 12%. 

 

 Isso mostrava que as sereias podiam deixar os navios mais rápidos. 

 

A proficiência da habilidade de navegação subiu.  

Carisma +1. 

                                                           
10 NT = Nota barafael: estibordo = direita. 
11 NT = Nota barafael: “banking” é um jargão náutico, não achei equivalente na língua portuguesa, mas refere-
se a como o navio manobra, bem como ao controle da tendência da proa balançar quando se aproxima de 
uma margem, cuja definição em inglês é ‘bank’, quando operado em um rio ou hidrovia - 
https://en.wikipedia.org/wiki/Bank_effect; um veleiro geralmente utiliza-se do vento para virar para o outro lado 
para ganhar mais velocidade, isto é chamado de “manobra de corte”, quando se utiliza o vento para 
cortar/manobrar/virar; quanto mais rápido você virar, mais manobrável a sua embarcação será. 
12 NT = Nota barafael: para o bem do Weed, é bom que os Geomchis não saibam disso. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Bank_effect


 

 Quanto mais rápido eles navegavam, mais rápido a proficiência da habilidade de navegação 

aumentava. Quando as habilidades de Weed atingiram o nível iniciante 5, ele conseguiu um 

aumento de 8% na liderança e na perseverança. 

 No convés, Bellotte assoprava a sua flauta cuidadosamente trabalhada. O poder dela em 

tocar como uma trovadora13 não teve muitos efeitos, em razão das lindas melodias realmente não 

se adequarem com a atmosfera dos navios fantasmas.  

 Enquanto os pássaros piavam, os peixes saltavam sobre o mar e a sereia nadava ao lado 

no navio fantasma. 

 Ademais, não podia ser realmente visto bem, mas os espíritos da água e do vento seguiam 

ao longo da comitiva de navios em linhas graciosas. 

 

*** 

 

 Onde quer que um bardo/trovadora fosse havia um bom show. Hwaryeong tirou um vestido 

com babados. 

 “Você quer dançar um pouco?” 

 “Wow! Eu quero ver a dança da minha unni14”.  

 Surka ficou realmente alegre. 

 As mulheres se sentaram ao redor no navio fantasma e tiveram uma conversa feroz e 

intensa.  

 A conversa podia não parecer muito mortal à primeira vista, mas não seja enganado. Elas 

falavam a respeito das celebridades em recentes dramas15 de televisão, bem como sobre filmes, 

música, política, economia, sociedade, negócios, assuntos estrangeiros e, talvez, sobre a aventura 

de uma guilda ou, ainda, uma mistura de dois assuntos arremessados ao ar! 

 Não era um exagero dizer que não parecia haver fim para a conversa.  

 Compreensivelmente, Mapan, Pale e Weed, todos eles se sentaram juntos de Zephyr para 

pescar. 

 Como se não bastasse, conforme as garotas sentavam ao redor bebendo cerveja, a 

tripulação fantasma tremia em um sentimento de culpa ao cobiçar aquela visão. 

 “Bem, eu começarei com uma dança simples”. 

 Hwaryeong adequou-se e ficou nas pontas de seus pés e começou a dançar alegremente 

rodando ao redor do convés. Era uma dança de elegância e dignidade, como os nobres da Era 

Média. 

 O vestido, a música, a atmosfera, tudo parecia se adequar naturalmente a Hwaryeong.  

 A música e a dança tornaram a atmosfera do navio fantasma alegre e jovial. 

 

A moral de todo o navio foi melhorada pela apresentação a bordo. 

A taxa de recuperação de estamina aumentará temporariamente e melhor sorte será 

garantida à viagem. 

 

                                                           
13 NT = Nota barafael: lembrando, é o feminino de bardo. 
14 NT = Nota barafael: unni é um honorífico usado para se dirigir de maneira amigável à uma mulher mais 
velha do que você, se você for uma mulher. 
15 NT = Nota barafael: seriados/novelas asiáticas. 



 O efeito da apresentação de ambas, Bellotte e Hwaryeong!  

 Em um piscar de olhos a qualidade dos peixes que Zephyr pescava começou a diferir 

daqueles que ele havia pescado no mês anterior. 

 Peixes raros, que podiam ser pescados apenas de poucos em poucos meses, foram 

pescados um após o outro. Além disso, uma linha de sereias e espíritos reuniu-se ao lado do navio 

fantasma para escutar a apresentação musical. 

 À distância, parecia como se uma baleia gigante tivesse ganhado vida a partir do fundo do 

mar. 

 

Você recebeu a bênção dos espíritos marítimos: 

A velocidade de navegação subirá em 17%. 

 

Você recebeu a bênção do espírito da água:  

Será menos provável que a viagem seja perturbada pelos elementos.  

Se um impacto com um recife ou com um redemoinho ocorrer, os efeitos serão 

diminuídos.  

 

Você recebeu a bênção do espírito do vento: 

Você será capaz de usar a capacidade máxima das velas. 

 

 Subitamente o navio fantasma se tornou tão rápido quanto um barco de alta velocidade. Isso 

ocorreu devido ao poder da música, dança e cultura. 

 “Wow!” 

 Todo mundo ficou impressionado pelos efeitos da música de Bellote e da dança de 

Hwaryeong.  

 As notas mais altas e nítidas faziam você pensar no sentimento nostálgico de brincar com 

seu amigo de infância.  

 A flauta exalava uma luz e uma melodia arejada que Hwaryeong interpretou com uma dança 

elegante.  

 Os amigos, que costumavam brincar como crianças vívidas, tornaram-se uma jovem dama 

e um homem adulto que dançavam alegremente em uma atmosfera de casamento, cercados pelos 

seus entes queridos16.  

 Um colar e brincos cravejados com diamantes sacudiam levemente. O longo cabelo 

balançava, deixando um aroma profundo de flores sendo carregadas pelo brandar do vento.  

 “Wow! A música é linda”. 

 “A melhor! Bellotte tocando é incrível”.  

 Ninguém se importava com o dinheiro e aplaudia à distância. 

 Um bardo/trovadora pode gravar a alma deles em suas canções. A música e a dança 

exalavam charme. A presença sozinha criava uma atmosfera única. 

                                                           
16 NT = Nota barafael: este deve ser o tema da música de Bellotte. 



 Não importa quão cansado ou fadigado você estivesse, a apresentação das garotas parecia 

rejuvenescê-lo. Weed estava vendo que a velocidade da viagem havia aumentado conforme a 

apresentação ficava eufórica. 

 “Música e dança podiam fazer este tanto, então... quanto ela poderia crescer se eu tocasse 

a arpa enquanto cantasse”.  

 Gotas de suor emergiram em muitas testas17. Para manter a atmosfera maravilhosa que 

Hwaryeong havia criado, as mulheres não tiveram escolha a não ser dizer: 

 “Unni, eu quero dançar”.  

 “Surka, você quer dançar? Qual grau de dificuldade você gostaria de tentar?” 

 “Grau de dificuldade? Eu quero aprender a dança que você estava dançando agora a pouco”.  

 A atmosfera mudou para uma em que as mulheres estavam aprendendo a dançar juntas. 

Hwaryeong ensinou as garotas a dança simples e disse: 

 “Vocês também querem atuar comigo?” 

 “Nós podemos?” 

 Romuna disse e continuou: 

 “Eu estou realmente interessada em realizar um show”.  

 Mapan e Pale continuaram a olhar as garotas dançando. Foi um pouco estranho, mas bonito 

e eles ainda apreciaram a visão. Todavia, não era um show para realizar-se com apenas um único 

bardo/trovadora.  

 “...Ao invés de apenas música e dança, nós deveríamos representar a história como uma 

peça de teatro”.  

 A audiência seria as sereias, criaturas marítimas, pássaros e os espíritos pouco visíveis.  

 Antes que a história fosse decidida, Hwaryeong pegou o papel dela: 

 “Eu quero ser a princesa mais linda e gentil do mundo”.  

 Um papel que qualquer mulher desejava. Ninguém na viagem parecia tão boa quanto 

Hwaryeong em um vestido com babados, então o papel foi definido. Romuna falou, em seguida, o 

seu papel desejado: 

 “Bem, eu queria ser a maga mais poderosa do continente. Esse não é o melhor papel para 

eu preencher?” 

 “Eu quero ser uma sacerdotisa que salva as pessoas!” 

 Elas estavam assumindo papeis não muito diferentes de suas classes atuais. Era uma coisa 

boa, visto que isso significava que elas não precisariam de muitas roupas especiais tais como 

acessórios. Maylon seguiu com a ideia e disse: 

 “Para ser uma verdadeira inimiga da injustiça como nas histórias contadas por William Tell18, 

eu quero ser uma ranger”.  

 Ela sonhava com a luta inevitável entre o herói e o vilão de um conto de fadas.    

 Bellotte foi incapaz de seguir junto com a atmosfera e disse: 

 “Não há tais coisas como um herói bardo”. 

 Os homens aproveitaram essa observação e disseram: 

 “Besteira!” 

 Porém, Zephyr coçou a sua cabeça e respondeu: 

                                                           
17 NT = Nota barafael: kkkkkk. 
18 NT = Nota barafael: https://pt.wikipedia.org/wiki/Guilherme_Tell - William Tell/Guilherme Tell, conhecido 
como um herói do início do século XIV, ele ajudou na conhecida guerra da libertação suíça; ele era um 
especialista no manejo da besta/crossbow; lembra daquela história de atirar numa maçã posicionada na 
cabeça de outra pessoa? Guilherme Tell foi obrigado a atirar numa maça em cima da cabeça do próprio filho 
porque não quis prestar honras ao seu lorde e ele calmamente acertou apenas a maçã. 

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


 “Este show tem um monte de papeis memoráveis, então eu não sei o que eu farei...” 

 Pale expressou-se claramente ao lado de Maylon: 

 “Eu serei um ranger com Maylon”. 

 Mapan também tinha um papel pelo qual ele desejava: 

 “Eu quero o papel do comerciante mais rico no mundo”.  

 Vários papéis esperançosos! 

 Talvez uma peça de teatro no meio do oceano não fosse um cenário tão romântico quanto 

parecia.  

 Com o último dos papeis sendo pegos, todos os olhos passaram sobre Weed. Eles estavam 

preocupados a respeito de qual papel ele iria querer. Contudo, Weed não tinha pensado a respeito 

de qual papel ele queria pegar. 

 “Um grande canalha! O mundo não é um lugar legal. Eu quero dominar o mundo como um 

grande demônio”.  

 Eles se apressaram e modificaram a peça para ajustar todos os papéis. Levou apenas 15 

minutos para escrever o script.  

 

*** 

 

 A primeira metade da peça começou com uma atuação amável de Bellotte. 

 “La la la”. 

 Hwaryeong estava dançando com flores decorando seus cabelos. À medida que ela ria, o 

som da tripulação fantasma rindo tornava-se claro! O título da primeira parte do show foi:  

 “A princesa Hwaryeong e a tripulação de 30 fantasmas19”.  

 Os marinheiros fantasmas fizeram uma música e dançaram enquanto bebiam e comiam 

carne20.  

 *Om nom nom*  

 “Isso é delicioso”.  

 “Diga o que quer que você deseja, mas por favor peça algo”.  

 Depois da dança estranha, os marinheiros fantasmas trouxeram um tapete e colocaram uma 

cadeira sobre ele. Com um sorriso transcendente, Hwaryeong disse:  

 “Eu me casarei com um grande príncipe”.  

 De bem longe, Weed estava assistindo a cena com o Death Knight21. 

 “Ela é metade australiana22”.  

 “Sim, mestre”.  

 “Que linda dama”.  

 “Sim”.  

 Foi amor à primeira vista! 

                                                           
19 NT = Nota barafael: a tradução americana está tão porca que eles esqueceram de traduzir o título, tive que 

procurar no original e fazer uma tradução precária pelo google tradutor, o título original é: <화령 공주와 30명의 

유령 선원들>. 
20 NT = Nota barafael: acredito que a partir daqui seja tudo atuação da peça deles. 
21 NT = Nota barafael: Cavaleiro da Morte. 
22 NT = Nota barafael: a versão em inglês fala em Anti-australian/anti-australiana, mas traduzindo o coreano 

– 반호주 – quer dizer “half australian”, motivo pelo qual eu interpreto que o Weed está falando que Hwaryeong 

tem descendentes australianos, lembrando que talvez o padrão de beleza “ocidental” mais próximo da Coreia 
seja a Austrália e quando digo ocidental eu quero dizer biótipo ocidental, porque eu sei que a Austrália fica 
na Oceania – é claro, tudo isso é interpretação, qualquer outra ideia deixem nos comentários. 



 “Você seria tão gentil quanto escolta-la para mim, de modo que eu pudesse me casar com 

ela?... gentilmente”.  

 Death Knight diligentemente andou em direção a Hwaryeong e disse: 

 “O mestre me ordenou a raptá-la”.  

 “Oh! Realmente? Então você veio para me levar daqui... Eu irei, mas não lute contra a 

tripulação”.  

 A tripulação fantasma correu para proteger Hwaryeong.  

 *Chuckle*23 

 “Você acha que pode tomar a princesa?” 

 “Nós seremos os únicos a derrubá-lo”.  

 O Death Knight apenas desembainhou a sua espada em silêncio. Entre os mortos-vivos, o 

Death Knight era um comandante, de modo que os esqueletos da princesa eram bem inferiores.  

 Pobres fantasmas lerdos!  

 O Death Knight retornou a Weed depois de não deixar um fantasma intacto. Ao invés de 

atuar ele agiu com violência real24!  

 Posteriormente, Weed recebeu um sussurro de Pale: 

 

Pale: Weed, está tudo bem em fazer isso? 

 

 Depois da derrota muito realista da tripulação fantasma, Hwaryeong foi trazida para Weed e 

disse: 

 “Hic Hic25. Eu acabarei casada com o diabo depois de tudo”.  

 Olhando para o esqueleto, Hwaryeong lamentou o seu destino. Ela, em seguida, levantou-

se e começou a dançar para longe. Uma cena emocionante de perseguição, direto de um filme de 

terror, começou.  

 Mesmo quando Hwaryeong arremessava punhais em direção a ele, Weed recusava-se a 

desistir de cortejá-la. 

 “Eu não sou tão mais velho e eu tenho um monte de dinheiro”.  

 “... eu não quero isso. Você conseguiu aquele dinheiro através da violência!” 

 “Oh!” 

 A música mudou o andamento da peça à medida que os olhos do demônio esquelético 

umedeceram. Weed olhou para Hwaryeong e disse: 

 “Houve uma mudança neste demônio aqui, desde que ele pôs os olhos em uma garota como 

você. Você não apenas mudou a minha mente perversa com o seu corpo, mas também a minha 

mentalidade. Eu darei a você todos os meus tesouros acumulados. Embora eu tenha muitas falhas, 

você irá, por favor, me levar?” 

 “Absolutamente”.  

 Depois do demônio ser capturado pela beleza dela e de dar a sua confissão entristecida, 

Hwaryeong, a Princesa do Fogo, decidiu-se casar com ele. 

 Hwaryeong estava vestida com todos os tipos de joias e acessórios.  

 A bela e o esqueleto começaram a dançar! 

 Era suposto ser uma dança graciosa, mas Hwaryrong teve um momento difícil ao evitar de 

rir enquanto ela dançava com uma pilha de ossos. O casal absolutamente não combinava.  

                                                           
23 NT = Nota barafael: risada alta. 
24 NT = Nota barafael: kkkk Weed e Death Knight são como o Joselito, não sabem nem brincar. 
25 NT = Nota barafael: soluço. 



 A canção que Bellotte tocava parecia boa demais para eles. E, então, os aliados da justiça, 

Pale e Maylon apareceram. 

 “Satã, nossa cidade nos enviou para lutar contra ti”.  

 “Bem”. 

 Weed apenas jogou maçãs neles. Pale e Maylon atiraram várias flechas de relâmpago em 

direção à artilharia concentrada de maçãs que chegavam. 

 Weed aplaudiu e disse: 

 “Eu admiro as suas habilidades. Vocês podem ficar isentos de impostos para os próximos 

cinco anos”.  

 “Obrigado, Satã”.  

 Os marinheiros fantasmas aplaudiram os arqueiros honrados. 

 Então, Romuna apareceu e mostrou as suas habilidades como maga e foi reconhecida como 

a melhor maga. 

 Surka mostrou as suas habilidades em artes marciais e também foi reconhecida por Satã.  

 Todos os conhecidos se juntaram e rezaram pela paz. Em seguida, uma canção estranha e 

uma dança sobre o drama anterior começou. 

 Subitamente Zephyr aparece e diz: 

 “Os impostos da aldeia de Satã subiram 7 vezes”.  

 Weed respondeu: 

 “Muito bem! Qualquer pessoa que possa aumentar os rendimentos do Satã é uma boa 

pessoa”.  

 Os capangas fiéis apareceram e começaram a explorar a tripulação fantasma.  

 No final da peça, Mapan apareceu e disse: 

 “Vossa Majestade, Satã! Eu sou o comerciante líder dos mundos, Mapan. Eu construí uma 

grande quantidade de dinheiro através de muitos negócios bem-sucedidos. Eu estou aqui para 

pagar os impostos”.  

 Era uma simples peça de teatro sobre o sonho de um demônio de ganhar grandes 

quantidades de dinheiro através da tributação dos comerciantes bem-sucedidos.  

 

Você representou com sucesso o “O sonho perverso e repulsivo do Rei Demônio”.  

Resposta da audiência: 67 

Devido a propensão moral, os artistas desta peça teatral antiética perderão -5 pontos de 

fama. 

A audiência presente no mar não esteve em contato com o mundo exterior e, em razão 

disto, os recebeu calorosamente. 

 

 Essa foi uma nota de aprovação da audiência marítima.  

 

 “A apresentação humana foi incrível”.  

 

 “Eu acho que eu quero me casar com o demônio cruel”.  

 



 As sereias tiveram uma boa impressão da peça teatral. A natureza da peça não era 

apropriada para aqueles que não fossem muito maduros26. 

 As sereias deram um impulso no navio graças ao show. O navio recebeu o máximo de 

elasticidade e de velocidade. A proa crescente lavou-se através das ondas e avançou.  

 “Isto absolutamente não pode ser mostrado no Hall da Fama de Royal Road”.  

 “Sim, é muito embaraçoso”.  

 Eles decidiram não mais receber bônus de navegação através de peças teatrais a partir de 

então.  
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26 NT = Nota barafael: maduro no sentido de atingir a idade adulta. 
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