
Volume 3 

CAPÍTULO 6 - Um Resfriado Desagradável 

 

 Um único dia... 

 Pouquíssimo tempo para se preparar! 

 “Comprando armaduras e armas. Comprando por menos de 1 moeda de ouro”. 

 “Procurando para comprar uma quantidade ilimitada de ervas e produtos alimentares. Por 

favor, venda-os barato”. 

 Weed comprou esses itens em grande quantidade. 

 Mapan deixou seu grupo e Weed podia entender a razão. 

 “Eu terei que teletransportar as coisas através de um portão porque eu tenho que ir caçar 

em um lugar longínquo para a missão”. 

 “Parabéns. À propósito, eu também sou capaz de ir?” 

 “Bem, eu tenho que ir sozinho...” 

 “Isso é ruim, eu queria ir junto com você...” 

 “O grau de dificuldade da missão é Rank B...” 

 “...Boa sorte e adeus”. (NT = Nota barafael: kkkkkkk, é assim que você vê quem é parceiro) 

 Mapan se especializou em habilidades de negociação e Weed não tinha a habilidade 

necessária como comerciante. No entanto, trazer Mapan com ele seria uma má escolha. 

 Ele era fraco demais para acompanhá-lo, então Weed se dirigiu para a Igreja de Freya pelo 

resto do dia. 

 Dentro da Igreja estava o Sumo Sacerdote e o grupo de paladinos. 

 “Olá. É bom que você tenha vindo”. 

 Weed tremeu quando o Sumo Sacerdote terminou a sua frase. 

 Quais eram as probabilidades de sucesso sozinho? Weed pensou que um Sumo Sacerdote 

Ossan (NT = Nota Carlos: termo japonês para se referir a um homem com idade média beirando os 

40 anos) fosse uma pessoa benevolente. Aquela era uma situação terrível e desesperadora sem a 

menor oportunidade de escapar. 

 Entretanto, Weed não desistiria da missão, a menos que fosse o pior caso possível, no qual 

não houvesse lucro algum. 

 Entretanto, no dia anterior, o Sumo Sacerdote havia dito: 

 “Esta é uma missão muito importante. Eu não posso prever o futuro da humanidade. 

Contudo, eu sei que este assunto é urgente. Isso pode mudar para pior em questão de dias”. 

 Weed queria assentir. 

 Circunstâncias pessoais! 

 Isso não poderia ser pior! 

 Dependendo das circunstâncias que surgirem, ele poderia muito bem nunca ser autorizado 

a voltar para a igreja. 

 Todavia, o Sumo Sacerdote o colocou em uma situação ainda pior: 

 “Eu fundei esta Igreja de Freya nesta cidade. Eu confio que você seja o herói das lendas e 

que você encontrará a relíquia o mais rápido possível”. 

 “O que você quer dizer?” 

 “Amanhã nesse horário, quando você chegar, um sacerdote desta igreja estará a seu 

comando. Se você retornar com ele em segurança, então você será recompensado com base em 

quão forte ele se tornou. Não se preocupe com o amanhã e nós veremos você em breve”. 

 “.....” 



 Tudo foi estabelecido para que ele não pudesse escapar. 

 A Cidade Livre de Somren, com a liberdade perdida! Agora ela era como uma prisão sem 

barras. 

 A Coroa de Fargo tinha sido roubada da Igreja de Freya e Weed não tinha permissão para 

obter ajuda de outros jogadores. Weed só poderia usar as pessoas que o Sumo Sacerdote havia 

fornecido. 

 “Eu irei lhe apresentar agora à pessoa que irá ajudá-lo a resgatar os paladinos, isso se eles 

puderem ser salvos...” 

 O Sumo Sacerdote abriu uma porta com uma chave pequena. Dentro havia um menino que 

usava um chapéu branco e uma túnica sacerdotal igualmente branca. 

 “Este é o candidato da nossa Igreja a ser o próximo Papa, Alveron. Obrigado por sua ajuda”. 

 “É um prazer, Weed”, disse Alveron formalmente. 

 Alveron não era um usuário, mas sim um NPC. 

 Weed e Alveron se dirigiram para as partes mais internas da Igreja. No centro da capital do 

Reino existia uma complexa runa que havia sido gravada no chão e que servia como um portal de 

teletransporte. 

 *Kkolkkak!* 

 *Gulp*  

 Weed engoliu em seco. 

 Ao usar o portão de teletransporte ele seria mandado diretamente para Morata. Mas ele não 

tinha esquecido que a província de Morata era habitada pelo infame Clã Vampiro True Blood (NT = 

Nota barafael: Puro Sangue), que era assustadoramente poderoso.  

 Nem todo o Continente de Versalhes estava repleto de usuários. Os aventureiros tinham 

descoberto a parte Norte do continente, mas as pessoas não se aproximaram porque os monstros 

eram muito fortes nessa parte do mundo. 

 Ele ficou ali e eles começaram os preparativos para iniciar o teletransporte. 

 “Nós devemos absolutamente resgatar nossos irmãos paladinos!” 

 O Sumo Sacerdote e os sacerdotes haviam reunido grandes quantidades de mana para 

operar o portão de teletransporte. 

 A luz saiu do portão, cercando Alveron e Weed e logo ambos desapareceram da Igreja de 

Freya. 

 150 anos atrás, o Império Niflheim, que está localizado no continente norte, foi destruído por 

monstros. Enquanto os nobres estavam ocupados fugindo, o exército templário que estava 

estacionado lá foi aniquilado. Mais tarde, o Império Niflheim se tornou um território infestado por 

monstros. 

 Agora uma única lei governava aqui: a sobrevivência do mais forte e o forte leva tudo. 

 “Então esta é Morata...” 

 Weed e Alveron apareceram na entrada de uma caverna. 

 O portão de teletransporte da Igreja Freya e a caverna estavam conectados. 

 “Ohh, está frio!”  

 Assim que Weed chegou e saiu da caverna, ele sentiu um frio severo. 

 O terreno e o clima no Continente de Versalhes diferiam enormemente dependendo da 

localização. 

 Infelizmente Morata está localizada no extremo norte do continente, o qual pertencia às 

regiões gélidas. 

 Nesta zona, todas as longas estações eram uma zona de gelo perpétua. 

 “Nunca pensei que seria tão frio...!!” 



 O corpo de Weed começou a tremer cada vez mais a partir do frio. 

 Seu corpo começou a encolher em razão do vento aleatório que estava soprando em seu 

colarinho. 

 *Ting* 

 

Atenção: Você pegou um resfriado! 

A fim de superar o frio, é recomendável usar roupas grossas ou começar sentando perto 

de uma fogueira. 

Se o frio severo continuar por um longo período de tempo, então ele pode piorar a sua 

condição. 

O corpo se tornou mais rígido e a capacidade física foi reduzida em 5%. 

A velocidade com que a saciedade é reduza aumentou em 25%. 

 

 *Shivering shivering* (NT = Nota barafael: Calafrios) 

 A mensagem dizia que o resfriado poderia piorar, mas ele não podia ficar por perto na 

caverna, já que ele tinha que olhar os arredores e explorar a área. 

 Weed olhou em volta dos cumes cobertos de neve e passou pela cidade devastada.  

 A cidade estava deserta e sucumbida. Do outro lado do centro, entre a segunda e terceiras 

fileiras de casas, havia a mansão destinada à nobreza. 

 Sobre os telhados, com neve pesadamente empilhada em cima, o teto desmoronado dos 

prédios podia ser visto. 

 Embora o interior estivesse aparentemente vazio, havia vários móveis aleatórios dentro. 

Parecia que as casas haviam estado desabitadas por um longo período de tempo sem ninguém 

para manter os edifícios. 

 “Então esta deve ser a Aldeia de Morata...” 

 Weed olhou pela cidade em direção à gigantesca estrutura negra. A estrutura tinha uma 

cerca grande e não tinha quaisquer luzes acesas. As janelas também estavam fechadas e corvos 

voavam sobre o telhado. 

 O Castelo de Morata. 

 O tijolo negro do castelo estava coberto de neve branca. Uma combinação estranha que 

provocou um pouco de inspiração dentro de Weed. Corvos negros estavam circulando em torno do 

topo do castelo. 

 Normalmente os pássaros facilmente congelam e morrem, mas estes corvos eram de uma 

raça mais resistente de aves. Já que estes corvos tinham sido transformados em vampiros e, 

exatamente por isso, eles não podiam morrer e ainda eram capazes de mexer seus membros. 

 “Parece que este é o lugar onde o Clã de Vampiros True Blood está. Isso realmente não 

será fácil”. 

 Weed terminou o reconhecimento e voltou para a caverna. 

 *Ting* 

 

A temperatura subiu ligeiramente. 

 

 A caverna com o portal de teletransporte estava um pouco mais quente. Foi sorte os ventos 

frios não soprarem dentro da caverna. 



 “Então esta é a província de Morata”. 

 Numa época anterior, o Tio da Rainha Natalya, o Arquiduque de Morata, tinha governado a 

província.  

 Ela era conhecida pela excelente qualidade de seu couro e tecido e era bastante próspera, 

mas agora tinha sucumbido a uma aldeia desolada. 

 Não havia humanos à vista, era uma cidade fantasma! 

 Na capital do Império Niflheim, Mordred, todos os habitantes tinham sido mortos. 

 Weed mentalmente contabilizou os objetivos de sua missão. 

 ‘Primeiro, resgatar os paladinos. Segundo, me livrar do Clã Vampiro True Blood da cidade. 

Terceiro, encontrar a Coroa de Fargo’. 

 Isso era tudo que ele tinha que fazer. Era um plano simples e fácil, mas Weed estava na 

verdade frustrado. Ele era o Lendário Escultor do Luar. 

 Para esperar fazer tal missão de nível elevado, ele precisaria ter uma classe incrível para 

compensar os 68 níveis de diferença. Ele lamentou não ter adquirido mais experiência antes de 

voltar para a superfície depois de voar da Cidade de Lavias. 

 “Agora, o que farei?” 

 Weed voltou para a caverna para fazer algumas perguntas à Alveron. Felizmente, o NPC 

Alveron tinha absoluta confiança em Weed e o ouviu. 

 “Então, antes de começar, eu quero que você relaxe e se sente. Eu não acredito que tenha 

me apresentado corretamente. Meu nome é Weed, eu sou mais velho que você, então se dirija a 

mim respeitosamente, ok?” 

 “Sim, Weed-nim”. 

 Weed falou um pouco mais educadamente enquanto perguntava cuidadosamente. 

 Alveron parecia um menino muito jovem, encantador como uma fada (NT = Nota barafael: 

ihhhh), então Weed não queria que ele ficasse sem jeito se ele fosse excessivamente educado. 

 ‘Uma criança...’ 

 Weed queria aliviar a dificuldade de caçar os monstros. 

 “Isso é muito difícil, então eu preciso saber qual é o seu nível”. 

 “É 320.” 

 “.....” 

 O candidato a próximo Papa estava em um nível extremamente alto. Weed não sabia que 

um NPC poderia ter tal nível elevado. Mesmo assim, os sacerdotes não tinham muitas habilidades 

de combate, uma área na qual ele se destacava. 

 A questão dessa vez não era sobre níveis, mas sobre fama. Para completar a missão, a 

fama de Weed subiu para mais de dois mil pontos. 

 “Seu nível é bastante alto, mas eu quero saber como você realmente viveu a sua vida. Quão 

alta é a sua fama?” 

 “Vamos ver, é cerca de 150,002 pontos...” 

 “.....” 

 Weed tentou não soar condescendente quando falava com os NPCs. 

 No entanto, como Alveron parecia com um garotinho, ele tinha esquecido que ele era um 

candidato nível mestre para a posição de próximo Sumo Sacerdote. 

 “Qual é o problema?” 

 “Nenhum, descanse por ora”. 

 Como uma boa criança, Alveron foi e sentou-se num canto. Sentado em sua túnica branca, 

a sua postura parecia indicar que ele estava absorto em uma piedosa oração. 

 “Agora que as pequenas tarefas foram concluídas, é hora de começar”. 



 Weed colocou um cobertor sobre o chão. Os cobertores eram, na verdade, itens essenciais 

para viajar porque eles poderiam evitar os efeitos de congelamento. 

 ‘Eu não sabia que eu precisava preparar roupas...’, Weed pensou enquanto tremia. 

 O Reino de Rosenheim e a Cidade Livre de Somren pertenciam às províncias mais quentes, 

de modo que não havia necessidade de carregar roupas adicionais. Ele nunca tinha pensado que 

um problema tão difícil surgiria a partir de não transportar roupas básicas de viagem. 

 O corpo de Weed tremia enquanto ele abria sua mochila e falava os comandos para 

recuperar itens de seu inventário. 

 Ele recuperou as armas e armaduras no valor de uma moeda de ouro que ele tinha estocado 

na Cidade da Liberdade. 

 *Kwajijik!* 

 Weed golpeou firmemente o peitoral com seu punho. Ele bateu várias vezes aqui e ali até 

que o peitoral quebrou em vários lugares. Os itens eram baratos, com baixa durabilidade e 

resistência e, desta forma, quebraram rapidamente. 

 “Agora eu faço isso...”, ele murmurou para si mesmo. 

 Weed tirou um martelo que ele havia comprado na oficina de ferraria para reparar a 

durabilidade dos peitorais. Com ele, o poder das habilidades relacionadas a ferraria era aumentado 

em 10%! 

 Ele tinha comprado o martelo na Cidade Livre de Somren. 

 “Repair” (NT = Nota Carlos: Reparação). 

 Ele disse enquanto batia no peitoral com o martelo. Consertar a durabilidade dos peitorais 

era difícil. Ele martelou a placa de aço algumas vezes até que a área danificada fosse reparada. 

 Weed, em seguida, continuou a quebrar e a reparar a armadura. 

 Após cerca de 10 minutos, apareceu uma janela de mensagem. 

 *Ting* 

 

A proficiência na habilidade Repair aumentou. 

 

 No entanto, devido aos danos repetitivos na armadura, a durabilidade do peitoral continuou 

a cair permanentemente até... 

 *Ting* 

 

Atenção: Item perdido! 

Um item foi perdido devido à destruição frequente. 

 

 O peitoral que Weed estava segurando em suas mãos tinha sido destruído e finalmente foi 

rasgado em pedaços. 

 Reparar o equipamento quebrado poderia contribuir com a habilidade em alguns casos, mas 

se fosse quebrado artificial e frequentemente, então você não teria nenhum uso para um peitoral 

construído a partir de aço de qualidade inferior. 

 Weed continuou a quebrar todos os peitorais que ele tinha trazido e, em seguida, mudou 

para caneleiras e, uma vez que estas estavam quebradas, tirou os capacetes. 

 8 horas depois! 

 Weed foi capaz de ganhar 10% de proficiência na habilidade Repair.  



 Ao custo de 100 moedas de ouro, os detritos quebrados dos itens foram empilhados até o 

teto. 

 “Verificar habilidade: Repair” 

 

Repair (Nível Iniciante: 9 | 89%). 

 

 Apenas mais 11% até que a habilidade Repair atingisse o nível intermediário e, em seguida, 

a durabilidade do equipamento poderia ser reparada ao máximo. 

 “Ah-choo!” 

 Ele estava reparando itens sem parar.  

 Weed espirrou, seu nariz estava escorrendo e, logo depois disso, ele também teve uma dor 

de garganta. 

 *Ting* 

 

Atenção: Seu resfriado piorou! 

Para superar o frio é recomendável usar roupas grossas ou sentar-se perto de uma 

fogueira. 

Se o frio severo continuar por um longo período de tempo, então ele pode piorar a sua 

condição. 

O resfriado pode levar a outras complicações. 

-20% de redução das habilidades corporais. 

-30% de redução dos efeitos das habilidades. 

Reduzida a Vida e a Mana máximas. 

 

 “.....” 

 Weed estava sem palavras. 

 Ele só tinha um pequeno resfriado, mas agora ele tinha ficado pior. Isso ocorreu 

provavelmente porque ele estava sentado em um lugar por muito tempo sem se mexer. 

 “Maldição!” 

 Havia três coisas trágicas para se preocupar quando se estivesse sozinho: fome, frio e 

doenças! 

 Lutar contra a fome era mais difícil em climas frios já que o pão de cevada não era uma 

comida quente. 

 O frio tinha afetado as suas habilidades desde já que tornou o seu corpo mais rígido. Weed 

estava deprimido por ter apanhado um resfriado. 

 ‘Isso é inacreditável...’, Weed suspirou. 

 A vida tinha sido tão difícil desde que ele começou este jogo. Ele tinha conseguido uma 

classe que não queria, ele também entrou em todos os tipos de problemas como este atual resfriado. 

 Weed confortou-se no fato de que ele não estava sozinho. 

 ‘Alveron está provavelmente na mesma situação’. 

 Alveron estava sentado no canto da caverna vestindo sua túnica branca. 

 ‘Ele provavelmente está sentindo mais frio do que eu já que ele está apenas com a sua 

túnica’. 



 Weed sentiu um pouco de satisfação, já que estar melhor do que alguém o deixava de bom 

humor. 

 Era provavelmente melhor que ele não soubesse que a túnica de Alveron tinha uma opção 

especial inscrita nela, impedindo que o frio a penetrasse. 

 

*** 

 

 Lee Hyun saiu da cápsula para começar a limpar a casa. 

 Ele varreu os cantos, limpou a janela, esfregou a pia do banheiro, mudou as luzes. Esse era 

o dia da faxina. 

 “Eu tenho que me certificar de que a casa da vovó não fique bagunçada”. 

 Lee Hyun murmurou enquanto continuava a esfregar o chão. 

 Sua avó lhe disse, enquanto ainda estava no hospital, que parecia que ela tinha pego uma 

doença. 

 Artrite degenerativa. 

 Trabalhar muito quando jovem podia colocar um monte de tensão nas articulações. Os 

médicos do hospital disseram a ela para que não se preocupasse. 

 “A medicina moderna pode corrigir esse grau de dano articular sem qualquer problema. Não 

se preocupe com isso”. 

 Lee Hyun estava disposto a pagar as contas médicas. Medicamentos caros eram 

necessários para a regeneração das articulações. 

 A doença da avó, no entanto, estava além do que foi diagnosticado. Como ela não tinha 

recebido os exames de saúde regulares, outra doença em seu corpo tinha crescido 

significativamente. O resultado do teste afirmou que as células cancerígenas tinham se espalhado 

por todo o corpo dela. 

 Nos tempos modernos já não havia ninguém morrendo de câncer. Todavia, a doença requer 

cirurgia e vários meses de internação. 

 ‘Eu preciso continuar economizando dinheiro. Eu não posso parar de ganhar...’ 

 Com exceção do dinheiro do festival escolar, Royal Road lhe trouxe uma quantidade 

considerável. 

 Todo o processo foi mais rápido do que o originalmente planejado, tudo graças à caça em 

Lavias e ao site de troca de itens de Royal Road. 

 Quando Lee Hyun terminou de limpar a casa, a sua irmã voltou da escola. 

 “A casa está tão limpa hoje. Você estava limpando?” 

 “Vamos lá, não vamos perder tempo. A vovó está esperando pela nossa visita”. 

 Lee Hyun levou a sua irmã para o hospital para ver sua avó. 

 “Olá”. 

 “Vovó, você estava solitária?” 

 Lee Hyun passava a maior parte do seu tempo na cápsula do jogo e sua irmã estava na 

escola a maior parte da semana. Era difícil contratar um cuidador para a sua avó, já que ele não 

tinha esse tipo de dinheiro. 

 Ele limpou o quarto e jogou o lixo fora. Depois que terminou, ele sentou-se ao lado da cama 

do hospital e pegou na mão de sua avó. 

 “Me desculpe querido. Você está sempre vindo me ver”. 

 “.....” 

 “Espero que não seja muito, mas eu posso te pedir um favor querido?” 

 “Sim, vá em frente e peça qualquer coisa”. 



 “Dizem que nunca é tarde para aprender. Eu adoraria que você tivesse terminado o ensino 

médio normalmente... você conseguirá o seu G.E.D?” (NT = Nota barafael: G.E.D – General 

Education Development: Desenvolvimento da Educação Geral, é um sistema de testes e 

certificação para obter aprovação, é como se fosse o nosso ENEM ou vestibular) 

 Lee Hyun podia entender o que ela queria dizer. 

 Quando ele deixou o ensino médio, a sua irmã tinha chorado. Quando ele insistiu que 

precisava abandonar a escola, ela não tinha dito mais nada. 

 Sendo assediado e humilhado por agiotas na escola, tal educação estava longe de ser 

normal. Contudo, era decepcionante falhar em completar seus estudos. 

 Lee Hyun respondeu:  

 “Sim vovó. Eu conseguirei meu G.E.D”. 

 Lee Hyun foi para casa sozinho enquanto sua irmã ficou no hospital. O dia seguinte era um 

feriado e ela poderia ficar mais tempo. 

 Lee Hyun preferia ficar e aproveitar o momento, mas ele tinha trabalho a fazer. 

 ‘G.E.D... para que eu preciso estudar?’ 

 Quando ele tinha ido para a escola, as suas notas não eram ruins. 

 ‘Livros de referência e livros didáticos a partir da livraria... não, é melhor comprar livros 

usados’. 

 Ele foi para uma loja de livros usados que ele se lembrou de existir na cidade. Ela ficava 

bem ao lado do dojo de esgrima que ele frequentava no passado. 

 O dojo de esgrima ainda estava lá. 

 “Yiyahap!” 

 “Tahat!” 

 Gritos excitados podiam ser ouvidos. 

 Lee Hyun ficou intrigado e se dirigiu ao dojo. 

 

*** 

 

 “Não parece haver muitos talentos”. 

 Ahn Hyundo reclamou do desempenho de seus alunos. 

 “Desde que eu abandonei a espada e comecei a ensinar...” 

 Ahn Hyundo havia trancado seu coração em depressão. Não importa o que ele fizesse, eles 

não entendiam o caminho da espada. 

 ‘A espada... a espada logo desaparecerá e não haverá ninguém com quem eu possa falar 

sobre a espada’. 

 O coração de Ahn Hyundo doía enquanto ele olhava para as espadas na parede, que lá 

permaneciam desde que ele abriu o dojo com uma paixão. Fazia 10 anos que ele começara o dojo, 

onde ele ensinava apenas adultos, ao invés de crianças. 

 “Mestre!” 

 “O que foi? O que é tão importante para você fazer tanto barulho?” 

 “Ele está aqui!” 

 “Será aqueles caras...?” 

 Como todos falavam ao mesmo tempo, ele foi incapaz de entender qualquer coisa, já que a 

conversa foi incompreensível. 

 Então, naquele momento, Ahn Hyundo pensou em um rosto familiar. 

 ‘Aquele jovem, Lee Hyun! Aquele a quem eu tornaria meu sucessor!’ 



 Lee Hyun teria sido o escolhido. Ele nunca havia desapontado desde o momento em que 

apareceu no dojo. 

 Ahn Hyundo ficou parado enquanto ouvia o que estava acontecendo. 

 “Então ele está aqui no dojo?” 

 “Sim, exatamente”. 

 “Venha, vamos lá”. 

 Ahn Hyundo queria vê-lo novamente. Ele queria ver do que a pessoa, que ele escolheu como 

seu sucessor, era capaz! 

 “Mas, há um problema”. 

 “O que é?” 

 “Ele está pedindo para treinar com as pessoas.” 

 “Então qual é o problema se ele quer treinar? Eu não sei qual seria o problema já que ele 

deveria ser forte o suficiente”. 

 Sim, eu julguei do mesmo jeito, então eu mandei Dog Sun treinar com ele, mas foi uma 

vitória unilateral de Lee Hyun”. 

 “Ah ha!” 

 Treinamento sem fim. 

 Todos os praticantes do dojo têm vindo há mais de três anos. Mesmo em uma quantidade 

tão limitada de tempo eles tinham alcançado algum grau de proficiência. Assim, os alunos eram 

adversários difíceis. 

 Nos duelos, os iniciantes tentavam evitar lesões graves, mas os especialistas controlaram o 

fluxo das lutas. 

 “Eu não posso acreditar que Dog Sun foi derrotado...” 

 “Sim, demorou menos de dois minutos”. 

 “Eu sinto muito por Dog sun, mas para a algo tão pequeno quanto isso, o que há de 

importante?” 

 Ahn Hyundo perguntou a Chung Il Hoon sobre o que estava errado. 

 “Bem, depois de Dog Sun ser derrotado, Lee Hyun também pediu para treinar com outros”. 

 “Esses caras tem aprendido o caminho da espada a muito mais tempo do que Dog Sun, 

certo? Então quem foi o próximo com quem ele lutou?” 

 “Chang Guk”. 

 “Ele está aprendendo esgrima a mais de seis anos. Ele foi descuidado por lutar depois de 

ficar cansado a partir da luta com Dog Sun”. 

 “Tentei fazê-lo reconsiderar, mas...” 

 “Então ele está muito ferido?” 

 “Não. Desta vez ele também venceu”. 

 “Oh!” 

 Ahn Hyundo não se enganou quando o viu. 

 ‘Ele não pode esconder seu espírito de luta. Sua vontade de se tornar o mais forte... o desejo 

por força!’ 

 Essa qualidade o deixou ganhar a luta contra Chang Guk. 

 “Mas o verdadeiro problema é que Chang Guk foi apenas um daqueles com que ele duelou”. 

 “Quem mais?” 

 “Bem, foram seis praticantes”. 

 “Você quer dizer que ele lutou seguidamente contra seis homens?” 

 “Todos eles foram incapazes de fazer qualquer coisa contra ele”. 



 “Venha, vamos dar uma olhada”. 

 Os instrutores do dojo e os praticantes se reuniram para assistir ao combate. 

 “Essa estamina incrível...!” 

 “Esse é o nono a perder!” 

 “Ele está usando a quantidade certa de força... não importa quanta resistência ele possua, 

não é fácil lutar consecutivamente contra nove pessoas”. 

 “Não importa lutar de modo consecutivo. Apenas o fato de lutar contra outro praticante já é 

difícil o suficiente”. 

 “Mas como ele pode ganhar desta forma?” 

 “Força e técnica, parece que ele encontrou uma harmonização entre os dois. Ele reduz a 

quantidade de movimentos desnecessários das partes debaixo de seu corpo. Mesmo assim, ele 

teria que treinar a parte inferior de seu corpo por um longo tempo para alcançar tal habilidade”. 

 “Mas como ele é capaz de lutar assim?” 

 Os praticantes tinham supervisionado o treinamento de Lee Hyun quando ele compareceu 

ao dojo que Chung Il Hoon e Ahn Hyundo mantinham.  

 Ahn Hyun deu uma olhada e concordou: 

 “Eu sei porque ele parece estar lutando”. 

 “Por que mestre?” 

 “Quando você está entediado, você quer lutar com quem você puder”. 

 Os praticantes olharam para Ahn Hyundo. 

 “Então é só para aliviar o estresse, Mestre?” 

 “Quando você está contra um adversário, é bom segurar e balançar a espada, não é?” 

 “Bem, eu acho...” 

 “Às vezes eu gostaria de me soltar e lutar sem razão. Contudo, nós não queremos 

reconhecer esses fortes instintos primitivos. Hoje em dia, as espadas estão penduradas sobre as 

paredes e, por isso, a visão sobre si mesmo muda inevitavelmente. Agora, poucos tem os instintos 

de um caçador, o espírito de luta de uma fera selvagem”. 

 *Kwajik!* 

 Outro praticante foi deixado de joelhos em frente à Lee Hyun. Enquanto Lee Hyun caminhava 

lentamente em sua direção com sua espada de madeira, o outro praticante se rendeu. 

 “Pare, pare! Eu perdi”. 

 Lee Hyun parou a espada na frente da testa do adversário. 

 “Quem é o próximo?” 

 O potencial de Lee Hyun era surpreendente. Seu uniforme estava molhado de suor 

mostrando seu poderoso peitoral. 

 Uma gota de suor escorreu pela espada de madeira e caiu no chão, mas ele não parecia 

cansado. Em seus olhos, seu espírito de luta parecia estar queimando. 

 Aqueles olhos tinham a intenção de caçar! 

 Apenas um rugido silencioso de um lobo solitário ameaçava a posição dos outros. 

 Mais de 100 praticantes do dojo se sentiram intimidados. 

 “Deixe-me ir embora”. 

 “Chamem os mestres!” 

 Os alunos não podiam assumir o desafio acalorado e Chung Il Hoon apenas balançou a sua 

cabeça. 

 “Sério, vocês...” 

 “Mestres!” 



 “Se o boato se espalhar de que dez pessoas perderam, então a honra do dojo diminuirá. Eu 

lutarei contra ele”. 

 Chung Il Hoon iria lutar diretamente. Ele ganhou medalhas de prata no Torneio Mundial de 

Luta com Espadas duas vezes, ele era considerado um especialista. 

 Os praticantes nunca o viram lutar seriamente e só o viram ensinar os outros como lutar. 

 ‘Os mestres lutarão’. 

 ‘Eles vão realmente lutar?’ 

 Os praticantes olharam para Lee Hyun ansiosamente. Ele deveria desistir porque não havia 

como supor o que aconteceria se ele decidisse lutar. 

 Eles ficaram sem palavras. 

 Lee Hyun segurou a extremidade de sua espada em direção a Chung Il Hoon. Cung Il Honn 

também estava pronto para lutar. 

 Depois que os dois pegaram suas espadas, Ahn Hyundo gritou: 

 “Pare!” 

 “Mas mestre, se esse cara sair, então o orgulho do dojo vai...” 

 “Eu sei que ele derrotou nove ou mais caras, mas ele é do nosso dojo, então isso não 

prejudicará o orgulho de nosso manejo com a espada”. 

 “Eu suponho...” 

 “Na verdade, lutar contra um adversário cansado seria uma desgraça ainda maior”. 

 Ahn Hyundo tentou preservar a paz no dojo. Lutar com um estudante e com um instrutor 

eram duas coisas completamente diferentes. Chung Il Hoon decidiu recuar e conversar, mas Ahn 

Hyundo sorriu enquanto dizia: 

 “Você não acha que seria mais justo se um velho como eu lutasse contra um oponente 

cansado?” 

 “Mestre!” 

 “Mestre, você...!” 

 O dojo inteiro ficou repleto de excitação. 

 Embora Ahn Hyundo fosse velho, ninguém pensava que ele era fraco. 

 Ahn Hyundo foi o campeão mundial de luta com espadas por quatro anos consecutivos. Ele 

não era alguém que qualquer um no país pudesse vencer, mesmo que ele só tivesse uma vareta 

de madeira. 

 O dojo inteiro ficou quieto enquanto Ahn Hyundo caminhava até o centro do dojo. 

 “Nós veremos o manejo de espada do Mestre...” 

 ‘Uma oportunidade tão pequena aparece uma vez na vida?’ 

 Os praticantes do dojo prenderam suas respirações para o confronto entre os dois lutadores. 

Se o manejo de espada de Ahn Hyundo fosse visto, ele deveria o ser de uma maneira mais gloriosa. 

Contudo, cada um dos instrutores ficou perplexo com suas ações. 

 ‘Mesmo que o mestre estivesse interessado no garoto, para pensar que ele pessoalmente 

examinaria o assunto por si próprio?’ 

 ‘Se isso continuar, então todo mundo vai querer desafiá-lo....’ 

 O mestre era o orgulho da República da Coréia quando se tratava de esgrima, mas ele não 

falava muito. 

 Lee Hyun havia derrotado nove pessoas, mesmo que eles fossem praticantes. Havia uma 

grande diferença entre os praticantes e o desafiante. Todavia, a diferença era enorme entre os 

praticantes e os discípulos diretamente ensinados por Ahn Hyundo. 



 Não importa quantos praticantes Lee Hyun derrotasse, os instrutores não ficaram 

minimamente agitados. Eles admiraram o seu manejo de espada, a sua resistência incrível e o seu 

espírito de luta. 

 ‘Mas há um problema’, Chung Il Hoon pensou. 

 Ahn Hyundo estava lutando. 

 Isso era incomum. 

 ‘Talvez ele não fique sério?’ 

 Chung Il Hoon balançou a sua cabeça para trás e para frente. Ahn Hyundo vinha pelo menos 

uma vez por semana duelar com ele no caminho da espada. 

 Infinidade. 

 Desespero. 

 E temor. 

 Ahn Hyundo tinha atingido o pináculo. Somente aqueles abaixo dele podiam ver isso. Chun 

Il Hoon sequer podia sonhar em atingir o nível em que ele poderia tocar seus pés. Não havia maneira 

de Ahn Hyundo perder. 

 ‘Não há nenhuma maneira de que eu possa fazer qualquer coisa. Ele lutará moderadamente 

contra seu discípulo favorito. Boa Sorte, Lee Hyun’. 

 Os olhos de Chung Il Hoon estavam frios como gelo enquanto ele exalava. 

 A resistência de Lee Hyun tinha atingido seu limite. Sua força de vontade tinha durado tanto 

tempo, mas logo seria destruída. 

 Chung Il Hoon viu isso como o problema. Com sua resistência consumida enquanto os 

praticantes haviam lutado contra ele de todo coração, não importa com quais praticantes ele lutasse, 

o corpo de Lee Hyun tinha atingido uma condição extrema por causa da luta com os nove homens. 

 Chung Il Hoon achava que suas habilidades esmagadoras haviam chegado ao fim. 

 ‘O mestre não tem que fazer muito para subjugar um cara que já está acabado’. 

 No entanto, Chung Il Hoon estava completamente enganado. 

 Foi uma cena entusiasmante quando os olhos deles se encontraram com Ahn Hyundo 

dizendo a Lee Hyun: 

 “Você gosta de usar uma espada de madeira? Eu também tenho uma espada de madeira 

em minhas mãos, mas você não gostaria de lutar com espadas de verdade?” 
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