Volume 3
CAPÍTULO 7 - Iniciantes Ignorantes
“Isso é ridículo!” Chung Il Hoon gritou.
Ele nunca tinha impedido as decisões de Ahn Hyundo antes, mas desta vez ele não podia
ficar parado.
“O oponente é um novato. Espadachins novatos não sabem como usar corretamente uma
espada em uma luta!”
“Argh, Hoon! Eu não te perguntei! Eu estava falando com o meu oponente! Você vai interferir
em meu duelo?”
A voz de Ahn Hyundo soou por todo o dojo.
Honestamente, ninguém poderia parar Ahn Hyundo. Se eles tentassem, então estariam
sujeitos a uma repercussão grave e não podiam arcar com esse risco.
Os instrutores se calaram, insinuando para Lee Hyun rejeitar a proposta.
‘É melhor fugir agora do que ser espancado’.
Competir com espadas reais...
Quando se está lutando com espadas reais, literalmente qualquer um, não importa quão
hábil seja, ficaria assustado.
No entanto, Lee Hyun permaneceu firme.
Ahn Hyundo o aplaudiu.
“Isso é bom. Você não recuou, exatamente como um homem de verdade. Sun Hoon, vá até
minha sala e traga as duas espadas que estão na parede. Você sabe onde elas estão?”
“Chefe...”
O assunto ficou pior. Essas espadas de aço eram extremamente afiadas.
Chung Il Hoon sentiu que o resultado da luta seria implacavelmente horrível.
***
‘Uma espada...’
Lee Hyun estava segurando uma espada de verdade. Ele sentiu como se a sua mente
estivesse clara, como se tivesse acabado de acordar.
‘Huh, por que estou aqui?’
Lee Hyun tinha vindo do hospital para ir à livraria. Então ele viu o dojo. Ele não estava lá
para lutar, ele só queria esquecer um pouco as frustrações.
Treinar e trabalhar até suar era refrescante.
Desafiar o dojo, competir com a espada... Lee Hyun não se opôs. Espada de madeira contra
espada de madeira, esta era uma luta justa e não havia razão para recusar.
O primeiro adversário era um pouco fraco, visto que ele sentiu que a técnica dele era um
pouco deficiente. Treinar a força não era necessariamente o caminho para se tornar mais forte.
Você deve usar o poder potencial dos músculos apropriadamente. O poder surge quando se usa a
respiração e a flexibilidade do núcleo do corpo.
O primeiro adversário pecava nessa área.
Outro adversário apareceu depois que o primeiro oponente havia perdido. Contra um
especialista em espada com muita experiência, Lee Hyun procurou os pontos fracos.

Um espadachim focado em defesa. No entanto, a defesa não era perfeita. Naquele
momento, Lee Hyun foi capaz de encontrar a falha. Considerando a velocidade do movimento da
espada do oponente, Lee Hyun usou essa diferença para atacar o ponto fraco.
‘É graças a Royal Road. Eu estive em lutas mais de dezenas de milhares de vezes’.
Jogos de realidade virtual.
Em Royal Road, se todos se tornassem mestres espadachins, então o mundo ficaria repleto
de pessoas fortes.
A maioria dos usuários normalmente dependia das habilidades e das mecânicas do jogo em
vez de confiar em seus próprios corpos para lutar. Alguém como Lee Hyun, que tinha aprendido
seriamente o manejo da espada para poder jogar, era um achado raro.
Então ele derrubou o segundo praticante, mas em seguida outro desafiante apareceu.
‘Por que vocês não querem que eu ganhe? Por que eles querem me derrotar?’
Lee Hyun estava com raiva e não percebeu que seus olhos eram como os de um lobo
faminto, provocando os outros.
Resistente como uma besta! Usando todas as suas forças até ficarem encurralados.
Lee Hyun segurou a espada.
‘Legal...’
Ele balançou a sua cabeça enquanto segurava a espada.
Quando pegou a espada ele não pôde ficar quieto. Naquele momento, parecia como se cada
célula em seu corpo estivesse começando a entender algo.
Até agora, ele tinha sentido como se estivesse vendo apenas 20% de tudo, pelo menos 5
vezes menos do que agora.
No início da manhã, seu corpo era normalmente extremamente sensível a tudo ao redor, ele
ficava estressado e com um humor agitado.
Lee Hyun calmamente recuperou seu fôlego. Ele sentiu como se ao simplesmente segurar
a espada a sua mente tivesse clareado.
Ahn Hyundo não atacou imediatamente e graças a isso ele foi capaz de descansar por um
breve momento, um momento muito curto. Ele descansou seus músculos e vasos sanguíneos. O
coração espalhou oxigênio por todo o seu corpo. Em sua mão, a espada sentia frieza, mas o calor
em seu peito continuava a subir.
‘Então é assim a sensação de segurar uma espada de verdade’.
Ele não precisava saber por que ele estava aqui e nesta situação. Ele tinha vindo apenas
para suar e não podia acreditar no que tinha acontecido.
‘Se renda’.
Não valia a pena. Não havia necessidade de lutar sem ter algo para lutar e ele poderia
facilmente se machucar segurando a espada. Ele se desculpou e admitiu a derrota, abaixando a
espada.
Então Ahn Hyundo examinou os olhos de Lee Hyun e disse:
“Você está com medo? Não tem coragem para lutar? Tudo bem. A lei da natureza afirma
que, no deserto, as bestas selvagens abaixam a cauda e correm quando encontram alguém mais
forte do que elas”.
Lee Hyun ficou furioso e ele queria lutar. Em um momento, ele pegou a espada afiada e
segurou-a perto de seu peito. Ele tinha involuntariamente decidido pegar a espada, apesar de ter
lutado mais de nove vezes.
*Chaeaeaeng*
A espada deixou escapar um som metálico, ela estava emitindo sons incrivelmente claros.
Ahn Hyundo também pegou a sua espada levemente enquanto dava um passo para trás.

“É melhor abaixar uma espada que você não consegue balançar. Você já balançou uma vez,
mas foi muito difícil. Quer tentar um segundo balanço?”
Em vez de responder, Lee Hyun balançou a espada. Foi cerca de 60% da velocidade de
balanço original, mas foi um bom ataque.
*Jjanggang*
Ao agarrar o ferro, ele pôde sentir as sutis vibrações fluindo para as pontas de seus dedos,
bem como pôde ouvir o som bom e claro da espada em suas mãos.
‘Esta é uma boa espada’.
Ao ouvir a espada, ele sentiu como se ela fosse parte de seu corpo. Até certo ponto, ele
podia dizer quão afiada a espada era e a pequena diferença que a tornava uma boa espada.
Ahn Hyundo bloqueou o ataque de Lee Hyun de forma gentil e, em seguida, aumentou a
velocidade de sua espada para atacar. Contudo, devido à preocupação com danos corporais, foi
possível para Lee Hyun evitar o ataque.
Se houvesse vários golpes de espada voando de frente e em direção ao corpo, então havia
muito espaço para deixá-los passar direto.
Ahn Hyundo golpeou para longe a espada de Lee Hyun como um tirano, afastando a espada
dele e, em seguida, se lançou em direção a Lee Hyun como se fosse um animal selvagem prestes
a matar.
A espada de Ahn Hyundo veio apunhalando o coração de Lee Hyun.
A espada!
‘Eu não quero morrer!’
Lee Hyun golpeou a espada de Ahn Hyundo para interferir em seu caminho e a sua
consideração pelo bem-estar de seu oponente desapareceu. Ele lutou para evitar ser atingido com
a sua vontade colossal de sobreviver.
Um som claro do vento, um lampejo de luz apareceria sobre seus peitos enquanto as
espadas de ferro se chocavam.
Os praticantes ficaram boquiabertos com os ataques ferozes.
“In... Instrutores! Isso precisa ser interrompido, não precisa?”
Os praticantes perguntaram ansiosamente.
Chung Il Hoon não podia acreditar na situação atual que estava assistindo. Era muito difícil
subjugar Lee Hyun sem machuca-lo. Todavia, No entanto, para o nível de proficiência de Ahn
Hyundo isso era possível. Para ele, era uma tarefa fácil bater no pulso como cabo da espada, ou
temporariamente imobilizá-lo acertando um ponto vital na testa.
Era simples para Ahn Hyundo colocar Lee Hyun nesse estado, mas ele não tinha a menor
intenção disso.
Com todos os pelos de seu corpo arrepiado, Lee Hyun mal conseguia sobreviver.
‘Instrutores, pensem em alguma coisa! Com certeza, vocês têm uma ideia do que fazer...?’
‘Eu acho que não, mas por que eu estou ansioso?’
Chung Il Hoon não sabia o que teria acontecido uma vez que as espadas foram trazidas
para a situação. Uma vez que elas foram trazidas à tona, era perigoso tentar parar a situação, mas
logo ele conseguiu relaxar e assistir. As espadas continuaram as suas trocas.
A força de Lee Hyun estava sendo trazida para fora ao impulsionar a sua vontade de viver
na frente de um oponente forte.
Mais vigorosamente, mais forte, mais rápido.
Esses pensamentos gradualmente despertaram.
Lee Hyun tinha um controle total sobre o seu próprio corpo. Isso fez seu corpo se rebelar.

Chung Il Hoon observou como Lee Hyun mudou ao começar a penetrar mais profundamente
no caminho da espada.
Os praticantes qualificados podiam vê-lo com seus olhos, mas logo mesmo os outros
começaram a sentir alguma coisa.
“Huh?”
“Está um pouco diferente”.
“O que mudou?”
Ahn Hyundo cortou um caminho para evitar os ataques.
Corte diagonal com a espada.
Lee Hyun abaixou seu corpo ao mesmo tempo para evitar ser apunhalado pela espada,
movendo-se instintivamente em vez de pensar, Lee Hyun lutou duramente contra a chamativa
habilidade de espada de Ahn Hyundo sem hesitar.
‘Por que você está se divertindo? Este é um momento perigoso...!’
Lee Hyun pensou enquanto os cantos de sua boca se curvavam em um sorriso, sem saber
por que ele mesmo decidiu se concentrar no duelo.
Luta com espadas e desafiar os outros para uma luta. A luta em si própria era boa.
‘Eu tenho pensado demais. Quando estou diante de uma luta, eu não preciso pensar...’
Balançar a espada o fazia se sentir bem. Quando Lee Hyun se moveu em direção à Ahn
Hyundo ele balançou a sua espada e seu corpo começou a mostrar uma reação instável.
Lee Hyun soltou a sua espada completamente exausto, ele tinha uma dor muscular terrível,
suas pernas se abriram e ele não podia ficar em pé.
“Beba isso. Ele acalmará seu corpo um pouco”.
Ahn Hyundo deu-lhe uma xicara de chá que tinha um cheiro muito profundo.
“Isso é bom”.
“Sim. Este é chá de ginseng (NT = Nota barafael: https://pt.wikipedia.org/wiki/Ginseng)
selvagem da Montanha Baekdu”.
“O preço é bem caro...”
“Não há nada mais precioso do que o corpo, não concorda?”
“Sim, está correto”.
Lee Hyun bebeu o chá sem reservas. Ele misturava uma garrafa todos os dias. Isso era bom
para o corpo.
“Isso é bom de beber. Pegue mais um pouco”.
“Obrigado. Estou com sede e cansado”.
Lee Hyun bebeu cinco xícaras de chá e Ahn Hyundo aproveitou o tempo para iniciar uma
conversa.
“Ahem, eu estou curioso. Esta é a primeira vez que você segura uma espada, certo?”
“Sim”.
“Você não sentiu muito pânico. Entretanto, pela dignidade dos nove homens que você
derrotou, você aprendeu o manejo da espada em outro lugar?”
“Não é isso. Eu aprendi o manejo da espada...”
Lee Hyun contou a história de Royal Road, de como ele dominava a espada enquanto
caçava monstros e como ele tinha atingido o espantalho.
Lee Hyun não confiava nos outros com facilidade. Ele não se abria para os outros por causa
das memórias de como ele tinha vivido até agora. Contudo, ele parecia de alguma forma confiar em
Ahn Hyundo.

Durante os tempos difíceis, as pessoas tentavam esconder seus problemas. Ahn Hyundo
ajudava pessoas necessitadas e estas passavam a confiar nele. Um homem que acreditava que o
treinamento era mais valioso do que mil palavras.
“Entendo. Você deve ter tido uma luta difícil para desenvolver o seu manejo de espada”.
“No entanto, graças a isso, eu consegui aprender o básico até esse ponto”.
“Então você está me dizendo que realmente há monstros? Monstros vivendo e se movendo,
dos quais você pode conseguir itens e dinheiro... e você ganha experiência? Há Dragões?”
“Sim, sim, existem...”
“Por ora, você está cansado, então vá descansar. Eu espero que você possa vir ao dojo
algum tempo depois para duelarmos algumas vezes novamente”.
“Adeus”.
Lee Hyun terminou seu descanso e deixou o dojo. Então Chung Il Hoon ficou surpreso.
“Mestre, você não quer toma-lo como discípulo? Então você mudou de ideia sobre torna-lo
seu sucessor?”
“Não, ele está ocupado com seu jogo”.
“Então você vai deixa-lo ir embora?”
“Deixe-o ir por ora. Com o tempo, as suas habilidades vão amadurecer. Eu o observarei por
enquanto e irei guia-lo. Todavia, esta coisa chamada Royal Road...”
Quando Ahn Hyundo era jovem, a ideia de um mundo de fantasia tinha sido exuberante.
A ideia de pessoas modernas viajando para outra dimensão para estabelecer um reino de
fantasia! Ou a ideia de conhecer o herói talentoso a partir de uma lenda.
A sua história enquanto viaja o mundo com somente com o seu cavalheirismo e com o seu
manejo com a espada.
“Há monstros... e Wyverns e Dragões? Então há Dragões também?”
“Sim? Pelo menos é o que eu ouvi. Embora, ainda ninguém tenha conseguido capturar um”.
Chung Il Hoon respondeu um pouco nervoso. Ele parecia ter adivinhado o que Ahn Hyundo
estava planejando fazer.
“Entrar em um mundo de fantasia, tornar-se um herói entre os homens, derrotar orcs, matar
os dragões, imperador? Tornar-me o imperador? ...Hmmm!”
O peito de Ahn Hyundo subiu arduamente.
Era o melhor lugar para aprender sobre a espada. A verdadeira questão era quão útil a
espada era na realidade. Ter aprendido o manejo da espada não satisfazia o desejo por fama e
riquezas.
“Para lutar contra monstros... monstros ameaçam os humanos então... Hoon!”
“Sim, mestre?”
“Precisa de uma cápsula certo?”
“Sim, isso.”
“Encomende-a!”
“Sim, senhor!”
Chung Il Hoon rapidamente tirou o telefone e encomendou que a cápsula fosse instalada, o
que normalmente levaria de dois a três dias na maioria das vezes. Contudo, ele os fez instalá-la no
mesmo dia e a cápsula foi instalada exatamente como ele havia exigido.
No entanto, havia cinco cápsulas ao invés de uma.
“O que é isso?”
Sob o olhar afiado de Ahn Hyundo, Chung Il Hoon confessou:
“É dever dos discípulos seguir o mestre, não é?”

“Então você quer dizer que você e os outros vão me seguir em Royal Road?”
“Sim.”
Os instrutores responderam com coragem.
“E o dojo?”
“Não é como se nós estivéssemos indo para um país estrangeiro e não há os instrutores
secundários?”
Ahn Hyundo deu uma risadinha.
“Então esse é um jogo tão legal que você quer jogar também, hein?”
“Mestre! Por favor nos permita!”
Eles disseram enquanto se curvavam.
“Então meu nome será Geomchi, e você Il Hoon será o Geomchi2”. (NT = Nota barafael:
Geomchi quer dizer SwordNoob/newbie, ou seja, iniciante com a espada)
“Sim, senhor...”
“E vocês serão Geomchi3. Depois, você será o Geomchi 4”.
“Sim”.
Na Coréia do Sul, o nome de usuário dos discípulos, que aprendiam um estilo de manejo de
espada, era estabelecido em ordem numérica.
“Keukkeuk”.
“Então eu sou o Geomchi4...”
Os outros instrutores tentaram esconder suas gargalhadas, mas também não puderam evitar
seus destinos.
“Então o próximo será Geomchi5”.
Todos se inclinaram para a frente em um arco e deram graças ao seu mestre.
Todavia, suor frio descia em suas costas.
‘Que nome infantil...’
‘Eu teria tanta vergonha de dizer a qualquer um meu nome aonde quer que eu vá!’
Ahn Hyundo entrou na sua cápsula, fez a sua conta e o seu personagem. Então ele disse
aos seus discípulos seu nome e que ele estava começando na Cidadela de Serabourg, do Reino
de Rosenheim.
“Oh, isto é surpreendente”.
Geomchi acessou o mundo e ficou em um único lugar por um tempo.
“Eu nunca senti isso antes”.
Ele podia sentir tudo. Ele podia ver e ouvir as pessoas conversando e rindo na cidade
completamente medieval. Podia-se ouvir todos os tipos de conversa.
“Eu preciso encontrar mais quatro pessoas do mesmo nível”.
“Vendo machados de aço baratinho!”
“Partindo para as aldeias ao sul para comércio, procuro por outros comerciantes para virem
junto”.
*Sniff*
O estômago de Geomchi rosnou quando o cheiro de uma comida deliciosa chegou ao seu
nariz. Ele virou a sua cabeça e viu alguém fazendo comida.
“Vendendo comida deliciosa feita com habilidade de culinária nível iniciante 7. Deliciosos
Feijões-Mungo (NT = Nota barafael: https://en.wikipedia.org/wiki/Mung_bean)!”
Geomchi engoliu em seco. Ele queria comer, mas não tinha qualquer dinheiro.
Em seguida, os outros se conectaram.
Geomchi2, Geomchi3, Geomchi4 e Geomchi5!

“Mestre, então você conectou primeiro”.
“Então vocês estão aqui”.
“Sim, você está aqui também”.
Ahn Hyundo tinha gostado de ensinar a seus discípulos como usar a espada, mas vê-los em
Royal Road deixou uma impressão diferente.
Geomchi4 ficou assustado quando olhou dentro de seus bolsos.
“Oh, mestre!”
“O que é isso?”
“Eu tenho dez pedaços de pão e um cantil em meu bolso!”
“Sim, isso é incrível. Vamos saborear o gosto do pão aqui, devemos?”
Geomchi2, Geomchi3 e Geomchi5 tiraram o pão de seus bolsos e deram uma mordida. O
pão era muito velho e difícil de mastigar, igual a uma pedra.
“Twe, Twe! Não é muito comestível. Eles comem isso quando saem para caçar?”
“Eu fiz um pouco de pesquisa na internet. Há um grande número de diferentes tipos de
alimentos. Alimentos de nível avançado são tão deliciosos que quase derretem em sua boca.
Supõe-se que seja celestial”.
“Como esperado daquele que eu nominei como Geomchi4! Você é uma criança muito
brilhante”.
“Hehe, obrigado”.
Geomchi4 riu, satisfeito por causa do elogio do seu professor. De volta ao dojo, ele era bemquerido pelos outros praticantes por ser de alguma forma contundente e ansioso para ajudar.
O humor dos Geomchis que conectaram em Royal Road estava excepcionalmente
agradável e alegre, eles sorriram muitas vezes.
“Então para comê-lo, só temos que continuar mastigando? Mesmo que seja duro, é como
comer um biscoito”.
“Parece que ele é feito de cevada. Pão de cevada?”
“Geomchi2 e Geomchi3 comeram seu pão e tomaram um pouco de água de seu cantil”.
“Então, vamos começar?”
“O que você quer dizer? Nós temos que ir ao Centro de Treinamento”.
“Lee Hyun, não, Weed disse que você não pode sair da cidade por 4 semanas”.
“Bem, vamos ver se o Centro de Treinamento é bom ou não!”
Os cinco Geomchis encontraram o Centro de Treinamento. Havia uma incrível quantidade
de pessoas passeando ao redor da Cidadela de Serabourg, então eles tiveram que pedir
informações algumas vezes para encontrar o Centro de Treinamento.
Dentro do edifício, um pequeno número de pessoas estava usando suas habilidades em um
espantalho.
“Oh! Então é assim que eles fazem”.
“Que método de treinamento ultrapassado eles têm neste dojo. Parece ser um treinamento
sistemático a fim de melhorar a resistência”.
“Geomchi2, não são as instalações que importam, não é? Isso não é importante para um
homem que segue o caminho da espada”.
Geomchi2 e os outros Geomchis começaram a bater nos espantalhos com as espadas de
madeira. Eles também tinham ouvido a história de Weed.
“Então é uma obrigação fazer isso?”
“Yiyahap!”
*Boom!*

Geomchi2 e Geomchi4 sentiram um pouco de nostalgia ao balançar a espada assim
novamente. Bater constantemente em um objeto fixo era como o método de treinamento praticado
há dez anos, um método de treinamento que havia sido descartado.
“Argh! Grite mais alto!”
“Sim! Um milhão e vinte e um! Um milhão e vinte e dois!”
Os Geomchis batiam ansiosamente nos espantalhos. Fazer isso deixou um bom sentimento
dentro deles. Embora os outros usuários pensassem que eles eram loucos, eles não descansaram.
Aprenda o manejo da espada primeiro. Mais tarde, a espada poderia ser usada para matar
monstros excitantes.
A sua força e outras habilidades continuaram a crescer.
‘Eu matarei os monstros de Royal Road com a minha espada’.
Com esse pensamento, os olhos deles ficaram mais e mais brilhantes.
“A propósito, eu estou começando a ficar realmente com fome”.
“Mestre, nós temos dois pedaços de pão de cevada sobrando!”
“Então é assim. Eu posso comê-los?”
“Senhor!”
Geomchi comeu o pão que restava. Os dois últimos pedaços de pão de cevada foram agora
exauridos.
“Agora eu sinto-me cheio graças ao pão!”
“Oh, sim! Geomchi4 você parece bastante proficiente agora”.
“Mestre, quando nós sentimos fome à saciedade cai!”
“Geomchi3, você está certo.”
“Mas o que acontece quando a saciedade continua caindo, e agora que nós não temos mais
pão?”
“.....”
O silêncio cercou o grupo depois do que Geomchi3 acabou de dizer. A atmosfera tornou-se
tensa depois que aquelas palavras foram ditas descuidadamente.
Os Geomchis começaram a questionar.
“Essa é uma situação séria. O que nós fazemos?”
“Acho que eu sei”.
“Geomchi 2, me diga sua ideia”.
“O que você faria? Por exemplo, quando caçarmos nós podemos pegar itens e ganhar
dinheiro. Então, se não houver nada mais delicioso, nós podemos comer pão de cevada”.
“Oh, então nós poderíamos fazer isso...”
Os outros Geomchis sorriram, mas Geomchi4 sacudiu a sua cabeça.
“Não podemos deixar a cidade por quatro semanas, então parece que nós vamos morrer de
fome”.
“.....”
Todos os Geomchis abaixaram suas cabeças. Eles não tinham uma resposta para esta
situação terrível. Geralmente os outros com mais experiência de jogo fariam uma missão. No
entanto, eles sequer imaginavam que poderiam ir fazer uma missão para um NPC. A única solução
para eles era ir caçar, mas eles não podiam sair da cidade.
Então o Geomchi estendeu a sua espada de madeira e exclamou:
“Nós continuaremos balançando nossas espadas. Concentrem-se apenas em balançar a
espada!”
“Sim, mestre! Nós nos concentraremos na espada!”

“Oh, mestre, que admirável!”
Geomchi2, Geomchi3, Geomchi4 e Geomchi5 aplaudiram e, em seguida, os cinco
continuaram a bater no espantalho. Mesmo que tivessem com fome, isso lhes dava mais força de
vontade.
“Hohoho....”
O instrutor do Centro de Treinamento sorriu de coração, ele ficou contente por ver tal
entusiasmo dos praticantes.
“Ei, vocês gostariam de se juntarem a mim para uma refeição?”
O instrutor os convidou para almoçar. Todavia, Geomchi engoliu sua saliva e recusou o
convite.
“Não! Nós temos nosso orgulho e auto respeito e não precisamos da caridade de um NPC,
certo homens?”
“Certo! Vivemos apenas pela espada!”
*Khoreureuk* (Som de uma barriga roncando)
“Agora que eu olho para estes espantalhos, eles parecem muito saborosos”.
Eles começaram a soar ridículos. O nível de saciedade deles foi forçado a cair já que eles
não tinham mais pão de cevada.
Menos de 3% de saciedade! Mover-se para acertar o espantalho tornou-se árduo enquanto
eles já não tinham mais qualquer estamina.
*Ting*

Aviso: Você morreu de fome!
Você não pode se conectar por 24 horas.
Já que esta foi uma simples condição de morte, nenhum item ou nível diminuirá.

Morte, eles morreram de fome... como cães.
Era difícil morrer no estado inicial do jogo, de modo que era extremamente raro morrer nas
primeiras quatro semanas.
Para que os respeitosos Geomchis morrerem de tal forma diante de tantas pessoas, eles
morreram uma morte humilhante.
Ahn Hyundo, junto com Chung Il Hoon realizou uma reunião no dojo.
“Royal Road é uma forma inteiramente nova de civilização, mas nós fomos muito indiferentes
à sua influência”.
“Sim, está certo”.
“Se mais praticantes passarem mais tempo treinando em um lugar onde eles podem lutar
contra monstros, então a motivação deles aumentará e os inspirará ainda mais”.
“Eu acho que é verdade. Combater monstros e provar suas habilidades atrairá a atenção
deles”.
Ahn Hyundo e Chung Il Hoon também tinham morrido a mesma morte que os outros
instrutores.
“Combate direto poderia ser uma boa oportunidade para eles perceberem o verdadeiro poder
da espada!”
“Nós faremos com que os discípulos se voluntariem e eles facilmente se iluminarão no
caminho da espada. Viajar por um continente desconhecido com nada além da sua espada, está é
uma boa ideia mestre”.

No entanto, a única mulher e a secretária de todo o lugar, a sobrinha de Ahn Hyundo colocou
ambas as mãos na cintura e disse-lhes:
“Esforço é tudo que importa! Você disse que ter um oponente era uma ferramenta que o
ajudava a crescer. Isso é o que você sempre costumava a dizer!”
“Argh! O que mais há então? O que nós negligenciamos?”
“…!”
“Então, nosso plano era deixar que todos os praticantes formais se unissem, então quantas
pessoas são?”
“500”.
“Com uma encomenda de 500 cápsulas... eles podem nos dar um desconto, certo?“
“Eles serão capazes de instalá-las amanhã, deve ficar tudo bem”.
Chung Il Hoon respondeu confiantemente.
As cápsulas para os 500 discípulos foram recebidas a partir do Departamento de Controle
de Imigração e Refugiados. O dojo de Ahn Hyundo tinha uma reputação em toda a Coréia do Sul e
eles receberam um financiamento da Federação Mundial de Kendo e da Associação Atlética. Eles
recebiam uma grande quantia de dinheiro dos discípulos e entre eles tinham vários que estavam no
Departamento de Controle de Imigração e Refugiados.
Geomchi4 sorriu e murmurou baixinho:
“Isso significa que nós vamos conseguir mais 5.000 pães de cevada”.
“.....”
“.....”
“Keukeum!” (NT = Nota barafael: kkkkk e a partir de hoje é formado o grupo dos mais loucos
em Royal Road)
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