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CAPÍTULO 4 - O Restaurante do Hotel V
Desde o início do dia, o restaurante sempre esteve agitado enquanto os gerentes e
funcionários se preparavam para atender um cliente VIP. A pessoa mais rica da Coréia do Sul, um
homem talentoso que fez a sua própria fortuna ao começar do nada. Ele era o presidente Kang,
aquele que tinha feito a reserva para este jantar. Há sempre alguns pratos que você criticará, mas
o chef principal e os gerentes sabiam que esta era, na verdade, uma ocasião especial.
Era dito que o presidente Kang, um marido devoto, comemoraria o seu quadragésimo
aniversário de casamento em um jantar com sua esposa. O hotel estava se preparando para isto.
De acordo com os interesses da esposa do presidente Kang, objetos de arte deviam ser
pendurados em cada parede e um novo tapete devia ser estendido sobre o chão. Uma banda
famosa no país e até mesmo de nível mundial devia realizar um concerto. Em seguida, um bolo
comemorativo devia ser feito e decorado com a luz de 1.000 velas.
No que diz respeito à culinária, a preparação deveria garantir a perfeição. Cada ingrediente,
a fim de manter um nível de frescura, devia ser transportado de avião a partir das regiões
montanhosas de uma nação estrangeira. Eles sairiam da cozinha e pegariam o voo do avião.
Contudo, a coisa mais importante era o evento que comemoraria o aniversário de casamento.
A fim de marcar as belas características de quando a esposa do presidente Kang era jovem,
um escultor estrangeiro que era famoso no mundo inteiro criou uma escultura de gelo especialmente
para a ocasião.
Era uma bela mulher esculpida no gelo!
No Polo Norte... esta estátua de gelo foi feita a partir do gelo ártico. A superfície brilhava
como uma pedra preciosa de cor branca. Levou mais de 20 dias para moldar o rosto no gelo. Nem
mesmo um único ponto áspero na superfície do gelo podia ser encontrado. Sob os lustres
ornamentados, a luz refletia e refratava em doces ondas bamboleantes.
“Tão bonita”.
“Havia um rumor que dizia que apenas um cara como o presidente Kang prepararia tal
evento para a sua amada esposa”.
Os funcionários do hotel ficaram com bastante inveja enquanto preparavam o evento. O
presidente Kang teria a sua refeição na mesa em frente à bela mulher de gelo. Entretanto, enquanto
a estavam carregando e colocando perto da mesa, o vidro da janela de proteção quebrou e a
escultura caiu no chão. Quando caiu, ela se despedaçou.
O gerente não acreditou.
“Como isso aconteceu?!”
“Me desculpe”.
“Desculpe? Isso é tudo o que você tem a dizer?”
O incidente da estátua de gelo quebrando chamou até mesmo a atenção da gerente geral
do hotel. A gerente do hotel, que poderia ser responsabilizada pelo restaurante, apareceu em frente
ao público a fim de ouvir diretamente sobre este assunto e desmoronou no chão quando viu os
pedaços de gelo quebrados. Foi algo desanimador.
O pescoço da estátua estava quebrado. Os danos no nariz, boca e olhos eram tão graves
que era impossível reparar. Além disso, várias partes dela estavam quebradas. Era quase
impossível reconhecer a forma da bela mulher de gelo.
“Como nós evitaremos a ira do presidente Kang... o presidente Kang é um VIP evidente. Ele
não ficará satisfeito com os nossos serviços. Baseado apenas nos rumores, a receita do hotel
diminuirá drasticamente e será o nosso fim”.
“Mesmo agora, não importa como nós tentemos repará-la...”

“Reparar? Que bem este gelo fará? O evento está cancelado. Peça a todos os chefs para
prepararem os melhores pratos que eles puderem. Esperemos que possamos satisfazer o
presidente Kang através de nosso serviço de qualidade para tentar superar este revés”.
A gerente geral de alguma forma fez tudo o que ela podia para resolver a situação, mas a
equipe não pôde fazer nada além de ficar nervosa.
“Nós estamos preparando este evento para o presidente Kang. Nós decoramos o hotel como
ele pediu, fiquem calmos”.
“Como nós fazemos isso, mesmo o mínimo de calma?”
“Realmente, você não tem o direito de cancelar o evento sozinha. O presidente Kang deve
aprovar antecipadamente, gerente geral”.
“Ugh”.
A gerente geral suspirou profundamente. A gerente fornecia serviços atenciosos aos
hoteleiros e aos clientes. Agora ela estava chegando aos quarenta anos de idade e já tinha passado
por muitos desafios por causa do hotel, mas esta foi a primeira vez que um contratempo como este
aconteceu. Além disso, este evento também aconteceu com ninguém menos do que o presidente
Kang.
Para alguém que foi chamado de representante de Aechoga, se ele souber que seu 40º
aniversário de casamento foi arruinado, ele não ficará calado sobre isso, mas explodirá como um
fogo ardente. A gerente geral considerou:
‘Deve haver uma maneira de corrigir isso. Não é possível ficar muito pior do que isso, a única
coisa que você pode fazer é tentar’.
“Consiga um escultor! Conserte o gelo o máximo possível de alguma maneira antes que o
presidente Kang chegue em uma hora. Enfim, essas peças quebradas. É só Polir e anexar de volta
ao gelo”.
“Mas nós só temos 30 minutos restando”.
Lee Hyun e Lee Hayan estavam assistindo ao tumulto. No início, quando o gelo veio, ele
pensou que era uma escultura muito bonita. Então essa escultura rachou e a série de eventos que
ocorreu devido a isso levou o restaurante à uma confusão frenética. Caminhando ao redor do
gerente, eles saltaram para trás e para frente enquanto todos os pedaços de gelo no chão estavam
rolando.
O empregado que causou o problema não sabia o que fazer e seu rosto estava pálido.
Lágrimas começaram a pingar.
Então, enquanto os observava e sentia pena, Lee Hayan comentou descuidadamente:
“Ah, irmão, a profissão do irmão é a de um escultor. Você não ajudaria essas pessoas?”
O Lendário Escultor do Luar.
Isso era em Royal Road e Lee Hyun mal tinha mencionado isso para ela. Lee Hayan nunca
esquece das coisas. Os funcionários no balcão da frente não perderam a oportunidade de ouvi-la.
“Convidados. Huh, nosso convidado é um escultor? Então, por favor, nos ajude mesmo que
só um pouco”.
“.....”
Lee Hyun não disse nada, mas a equipe de funcionários ouviu o comentário e a gerente veio
correndo.
Quando ela viu Lee Hyun, ela ficou desconfiada já que ele era muito jovem. Ainda assim,
em uma situação como esta, você não pode se dar ao luxo de escolher. Um escultor não é um
trabalho que pode ser encontrado facilmente na vida real. Não era possível arranjar um em 30
minutos, mas e com um facilmente trazido até você?
A gerente geral implorou:
“Por favor. Nos ajude. Por favor”.

“Eu peço que você repare a escultura de gelo”.
Os empregados também imploraram.
Era inevitável. Lee Hyun não poderia negar este pedido a esses homens e mulheres. Um
acidente que outra pessoa causou, como ele poderia se tornar responsável? Mas agora a sua irmã
estava assistindo. No mínimo ele não queria ser desumano diante de sua irmã.
***
O Sr. e a Sra. Kang chegaram exatamente 30 minutos depois, junto com suas secretárias e
atendentes. Você podia sentir que o presidente Kang era um velho teimoso. Ele e sua esposa vieram
vestidos finamente com roupas coreanas tradicionais. A comida foi estabelecida de acordo com a
reserva e a gerente os cumprimentou com um rosto sorridente.
“Divirtam-se”.
Mais de 100 velas foram acesas no local.
“Sou grato. Hmm, você já fez os pedidos?”
“Sim. Eles chegarão em breve”.
Hoje, de todos os dias, o presidente Kang estava com um humor incomumente bom. Isso
porque a sua esposa estava satisfeita.
Durante seus 40 anos de vida conjugal, houveram muitas reviravoltas. Este lugar de hoje foi
onde eles queriam comemorar todo o tempo que passaram juntos.
O presidente Kang sentou em seu lugar e comentou:
“Tragam rápido como eu planejei. Nós comeremos agora. Eu quero surpreender a minha
esposa”.
“Sim. Nós faremos isso”.
Enquanto comiam e bebiam, a gerente não perdeu o sorriso simpático, embora estivesse
suando. A comida em si e a equipe estavam brilhantes e alegres, bem como a banda que estava
tocando. Depois que a refeição começou, o presidente Kang deu um sorriso ligeiramente ambíguo
enquanto perguntava à sua esposa:
“Isso não é divertido?”
“Sim. Eu estou feliz. Este restaurante tem uma boa atmosfera”.
O presidente inconvenientemente coçou a cabeça em reação à resposta de sua esposa.
Não importa o quão grande seus negócios eram, ele ainda não era diferente com sua esposa desde
a época de juventude deles. Por 40 anos, acreditando em seu casamento feliz, ele foi capaz de
gastar toda a sua força motriz e concentração em seu negócio. O rosto pálido da esposa do
presidente Kang ficou um ligeiramente vermelho. Um sorriso surgiu em seu rosto cheio de rugas.
“No entanto, é um pouco estranho vir a um lugar como este na nossa idade”.
“Você ainda continua jovem. Vamos sair com mais frequência”.
Gradualmente, o humor estava amadurecendo.
‘Mas o evento que preparei, quando ele começará? Eu queria isso para surpreender a minha
esposa...’
O presidente Kang fez um rápido sinal para a secretária. Ela já a tinha instruído a deixar a
estátua em frente à mesa antes da refeição começar. No entanto, nenhuma estátua estava lá.
‘Por que está demorando tanto?’
Gradualmente o tempo passou. Os hors d’oeuvres incluíam uma sopa simples e comida
autêntica. (NT = Nota barafael: https://en.wikipedia.org/wiki/Hors_d%27oeuvre - hors d’oeuvres do
francês significa aperitivos/antepastos, são pratos pequenos que funcionam como entradas e são
servidos um após o outro).

Somente nessa hora a estátua saiu, mas era apenas uma grande protuberância de gelo tão
alta quanto uma pessoa!
Eles tiveram que inclinar a escultura de lado para passar pela porta. A equipe carregou o
gelo e o posicionou diretamente na frente da mesa em que o presidente Kang estava comendo.
‘O que é isso?!!’
O presidente Kang ficou ofendido enquanto uma careta cobriu seu rosto. Ele tinha pedido o
trabalho de um escultor de renome mundial. Algo nisso estava errado.
‘Tal erro não aconteceria agora’.
Seu olhar então notou o tapete debaixo da mesa, o qual tinha sido limpo rapidamente, mas
que ainda estava molhado.
‘Não é possível... o gelo quebrou?’
Em sua raiva, o presidente Kang estava prestes a se levantar.
Então veio Lee Hyun carregando ferramentas de esculpir, incluindo um martelo e um formão.
Primeiramente ele tentou consertar a escultura de gelo, no entanto, o choque produziu fissuras que
atravessaram toda a sua totalidade e a estátua não pôde ficar de pé. Com os danos no pescoço e
rostos produzidos na queda, já era impossível recuperar a aparência original através de reparos.
Eventualmente, o restaurante se esforçou para preparar mais gelo em 30 minutos e funcionou.
Esta não era uma escultura, mas uma massa completa de gelo.
Lee Hyun estava segurando as ferramentas de esculpir em frente ao gelo. Um frio gelado
soprava para fora do pedaço de gelo. Para um escultor fazer um trabalho mais do que precioso, o
que é fundamental são os materiais utilizados.
Lee Hyun tocou o gelo com a mão sem luvas. Era dito que o gelo estaria frio, um pedaço
intacto e soberbo de gelo!
‘Não é tão diferente’.
Não era tão diferente do gelo natural que ele usou na província de Morata.
‘Então eu posso fazer isso’.
Era a primeira vez fazendo uma estátua na vida real. Foi um momento tenso. Ele iniciou o
trabalho que nunca tinha feito, mas pelo menos ele tentaria o seu melhor.
*Caen! Caen! Caen!*
Lee Hyun cuidadosamente definiu o bloco de gelo enquanto o esculpia. Ele não podia saber
quão linda era a esposa do presidente Kang no passado. Ele não tinha foto daquela época para
olhar, nem era capaz de lembrar o rosto delicado da estátua original.
De acordo com a altura, os olhos e a forma do nariz, a impressão estava sendo mudada
rapidamente. Agora tinha o rosto de uma mulher. Como ele não tinha nada para se basear pela
memória, ele começou a esculpir delicadamente as características da esposa do presidente Kang,
como ela parecia atualmente.
Um escultor deve ter alguma compreensão do seu objetivo. A esposa do presidente Kang
ficaria envergonhada de seu rosto enrugado? O tempo passará e as características envelhecerão.
Alguns gritariam ou ficariam tímidos sobre isso. Quando você é jovem, sendo linda, todo mundo
quer que seja eterno, mas isso não acontece e o resultado é a tristeza. Ela morava com seu marido,
que a amou por 40 anos. Ela estava longe de se encaixar em tal descrição de chorar por coisas
como a juventude perdida.
Ela não ficaria envergonhada de um rosto enrugado que foi adquirido através do fluxo do
tempo. Ela passou 40 anos vivendo junto com seu marido, com fé e carinho. As coisas nem sempre
foram boas. Tendo sofrido dificuldades, tendo criado filhos e prepará-los para o futuro foram coisas
difíceis, ela teve uma vida difícil.
Embora ela tenha tido seus problemas, também foi gratificante. Estes últimos 40 anos foram
os mais felizes da sua vida, não os dias anteriores a eles. Ter uma refeição juntos, neste momento

e neste lugar, você podia ver o sorriso gentil desta avó, então ele o esculpiu com segurança, pouco
a pouco, com perfeição.
O toque delicado de Lee Hyun em esculpir a escultura de gelo atraiu a atenção de muitas
pessoas. As equipes do hotel e do restaurante observaram nervosamente. Em suas mentes, eles
pediram e confiaram no escultor. Todavia, eles ainda não estavam aliviados.
Ao redor da mesa Lee Hyun pôde ver que Lee Hayan e suas amigas estavam observando.
***
Inicialmente, o presidente Kang ficou furioso e estava prestes a se levantar de seu assento
para criticar a preparação inadequada feita pelo hotel. No entanto, no instante em que Lee Hyun
começou a cortar a estátua, ele suportou. Embora sua raiva não tivesse sido reduzida, a sua esposa
observava com curiosidade. Já que seu 40º aniversário de casamento tinha sido arruinado junto
com o que ele queria que a sua esposa visse, ele apenas queria partir.
‘Bem, vamos ver como você faz. Contudo, é melhor você estar preparado quando ficar
horrível’.
O presidente Kang estava muito desconfortável, mas conforme a estátua era gradualmente
feita, tal sensação desagradável foi gentilmente sendo aliviada.
A estátua era a de sua esposa, como ela estava atualmente. Ela mostrava a felicidade do
coração dela.
Admirar tal trabalho era inevitável.
“Amor”.
O presidente Kang segurou a mão de sua esposa. Embora enrugada pela idade, essas
velhas mãos eram familiares, as que ele sempre segurou.
‘Se não fosse por essas mãos que eu seguro, a minha vida não teria sentido’.
O presidente Kang sacudiu a sua cabeça.
‘Eu não estaria tão feliz quanto agora, com qualquer outra mulher’.
O cabelo dela ficou mais claro com a idade e tudo empalidecia em comparação com a sua
beleza anterior. Tão longo tempo tinha passado e, olhando para ela, isso era mostrado. Mas isso
não significava nada agora. Em vez disso, ele sentia que ela estava mais bonita agora do que nunca.
***
Kang e sua esposa esperaram persistentemente a conclusão da estátua.
Mesmo depois de seu próprio jantar, alguns convidados voltaram para ver o acabamento da
estátua.
“Aqui está um pouco de suco de limão”.
“Eu lhe trouxe algumas frutas, espero que você esteja confortável”.
A equipe distribuiu lanches para os hóspedes. No tempo livre, eles jogavam seus olhares
em direção à estátua.
“Oh, isso é uma escultura”.
“Parece tão belamente esculpida. Eu não posso acreditar que é apenas alguma
decoração...”
Eles podiam ver a partir da escultura que ele não era um amador. Suor encharcava a testa
de Lee Hyun enquanto ele esculpia.
O gelo frio que ele esculpiu também estava transpirando. Ele estava suando mesmo os
funcionários tendo diminuído a temperatura a fim de parar o derretimento do gelo seco. O fascínio

de fazer tal escultura. Quando ele carregava uma espada, ele ficava totalmente imerso. Igualmente,
a fim de criar uma obra de arte, ele tinha que se dedicar inteiramente ao seu trabalho.
De acordo com o humor que sentia, ele movia as mãos através da escultura. O tempo para
utilizar as técnicas e concepções em sua cabeça já tinha passado. Ele raspou a estátua enquanto
o fluxo de emoções movia o seu coração.
“É incrível”.
“Eu acho que confiei este trabalho a um escultor melhor ainda”.
A equipe do hotel notou que a estátua quebrada de antes estava em um nível muito mais
elevado do que a que Lee Hyun estava fazendo. Lee Hyun era certamente deficiente nas técnicas
delicadas de escultura manual. No entanto, as diferenças de nível estavam a apenas alguns passos
de distância. A escultura não podia se comparar com a anterior. Na verdade, a escultura era um
pouco mais grosseira e não dava a sensação de estar tão completa. Todavia, Lee Hyun derramou
seu coração nela e ela começou a emergir.
Era dito que uma boa escultura emite o seu próprio sentimento e isto te faz imaginar um
jovem escultor sorrindo brilhantemente enquanto fazia o seu melhor trabalho. É claro, ele fez o seu
melhor para trazê-la a vida, criando uma estátua que encarnava o charme da esposa do presidente.
No entanto, a estátua que ele fez não guardava esses sentimentos especiais. Ele não sabia como
criar apropriadamente uma escultura de uma pessoa. Ainda estava muito longe, a sua habilidade
era falha.
Por outro lado, com seu amor de longa data de 40 anos por sua esposa, o presidente Kang
olhou dentro dos olhos maternais da escultura que Lee Hyun estava fazendo. Ele tinha absorvido
essas emoções e a escultura os possuía. Derramando seus corações na escultura.
A profissão artística de um escultor. Ela assim o seria, mesmo que não fosse uma peça de
arte de nível elevado do melhor escultor. E, finalmente, no momento em que a escultura estava
completa, aplausos estrondosos ecoaram pelo restaurante. A admiração dos convidados, da equipe
e até mesmo dos cantores, os quais estavam batendo palmas em uníssono.
Para o teimoso presidente Kang, lágrimas fluíram livremente de seus olhos. A mulher, que
se apaixonou por ele por toda a vida e com a qual havia vivido por 40 anos, o estava observando.
Na frente desta escultura de gelo, ela estava atualmente em seu estado mais feliz.
***
Lee Hyun estava molhado de suor por toda parte, ele estava exausto.
O presidente Kang subitamente pegou a mão de Lee Hyun e disse:
“Obrigado, isto é realmente maravilhoso, a escultura mais bonita que eu vi na minha vida e
mais ainda no futuro, eu não poderei ver uma escultura melhor”.
O presidente Kang estava sorrindo amplamente. Ele foi verdadeiramente sincero no que
disse. No entanto, Lee Hyun sacudiu a sua cabeça.
“Não é a pessoa ao seu lado muito mais bonita do que a escultura que fiz?”
Uma bajulação adequada!
O instinto de Lee Hyun começou a recuar. No momento em que concluiu a estátua, a sua
mente voltou.
‘O que mais eu posso fazer agora?’
Ele sofreu por algumas horas fazendo uma escultura. Sua mão quase se sentia entorpecida
depois de lidar com o frio do gelo. Pelo menos em Royal Road, o trabalho que você faz pode se
tornar uma obra-prima.
Atributos e fama!

Esta foi a sua primeira vez fazendo uma escultura na vida real e ele perdeu aquela
oportunidade de ganhar pontos de habilidade.
‘Não, isto ainda não acabou’.
Foi então que Lee Hyun notou.
Se você der uma olhada, o presidente Kang era, em todos os aspectos, um magnata dos
negócios. Ele estava acompanhado por sua secretária e, se você notar, era evidente que a gerente
deste grande hotel o estava servindo. Ele podia estar em bons termos com o presidente Kang devido
ao seu humor gerado a partir da escultura? Não havia absolutamente nenhuma maneira de Lee
Hyun deixar escapar essa chance!
Os comentários do presidente Kang a Lee Hyun e até mesmo a alegria de sua esposa. Se
você nunca tivesse ouvido falar de um casal verdadeiramente bem-humorado, eles realmente
seriam um. Um toque de lisonja neste humor após o trabalho duro de Lee Hyun em fazer uma
escultura soou bem.
O presidente Kang estava de bom humor. Felicitar a sua esposa mais do que o seu próprio
interesse o deixou ainda mais exaltado. Lee Hyun apertou firmemente a mão do presidente Kang.
“Muito obrigado. Todo o trabalho que você fez para o meu aniversário de casamento foi um
grande negócio para mim”.
O presidente Kang ficou muito grato pelo que Lee Hyun fez. Em momentos como este, era
imperativo que Lee Hyun dissesse algo com humildade.
“Não, eu teria que negar que sou apenas um escultor que esculpiu para a esposa de um
estimado ancião. Eu não fiz nada de especial. Pelo contrário, para o hotel me dar uma oportunidade
como esta e para você, senhor presidente, eu lhe dou meu apreço”.
A humildade é a maior virtude que pode ser expressada. Não ser modesto até mesmo gera
problemas, a chave é a verdadeira humildade! Enquanto as observações eram trocadas, ele
conduziu em contrapartida a uma atmosfera adequadamente amigável.
Foi então que a gerente geral do hotel tomou a frente.
“Presidente, este trabalho não foi originalmente planejado e ele não teve nenhuma relação
com este incidente. A verdade é que esse homem é um dos hóspedes do nosso restaurante”.
“Gerente geral, o que você quer dizer? Eu achei que este homem veio para celebrar o nosso
aniversário de casamento”.
“Bem... a verdade é, houve um pequeno acidente enquanto estávamos preparando a
escultura”.
A gerente geral contou a história de maneira franca de como a escultura de gelo quebrou no
chão durante a preparação do evento.
“Eu serei para sempre grato...”
O presidente Kang ficou sem palavras.
O aniversário de casamento que estava quase arruinado lhe deixou memórias muito
importantes. Então Lee Hyun abriu a boca. O momento foi primoroso.
“Se você quiser concluir a sua pretensão, você poderia levar a escultura, senhor?”
“O que você quer dizer?”
“Pode ser apenas uma estátua para o senhor, mas para mim é uma obra de arte poderosa
que eu terminei. Esta também é uma peça da qual eu estou muito orgulhoso. Se sua intenção oculta
for jogar a obra de arte no lixo, então ela não teria sentido. Eu não poderia suportar o fato de que
ela desaparecerá, eu gostaria que você a levasse”. (NT = Nota barafael: Pqp, Weed está vendendo
a escultura na cara dura kkkkkk)
“Isso é...”
É altamente desconhecido como as pessoas determinam o valor estético de uma escultura
e maneira de pensar deles. A decisão deles não é necessariamente clara. Todavia, após esta

observação inestimável, tornou-se aparente para o casal Kang que este também se tornou um
tesouro que não poderia ser descartado.
A esposa do presidente Kang o puxou bruscamente para o lado. Normalmente ela tinha uma
natureza tranquila, mas não foi o caso desta vez. A esposa do presidente Kang era insondável.
‘Se eu perguntei isto de forma imprópria, eu sofrerei um castigo muito duro’.
Se ele deixasse a estátua e não a trouxesse para casa, seria uma falta de tato.
O presidente Kang sacudiu a sua cabeça e disse:
“Seria um erro. Esta escultura é agora muito valiosa para nós e será assim por muito tempo,
eu gostaria de mantê-la. Parece que eu comprarei esta escultura de gelo”.
O presidente tirou a sua carteira e puxou uma nota.
Certamente, Lee Hyun recusou.
“Eu não fiz isso pelo dinheiro. Está bem assim, apenas de ver como ela deixou vocês dois
tão felizes. Só de ver vocês olharem tão carinhosamente um para o outro. Para ser honesto, eu
tenho inveja de vocês, honrados anciãos. E pensar nesta escultura decorando a casa de um ancião,
é realmente um sonho que se torna realidade”.
Humildade apropriada expelida diretamente de sua boca. Todo o caminho até o fim, tal
habilidade maravilhosa de bajulação!
O humor criado a partir de lisonja é o mais importante para se conseguir o que você quer.
Construir tal dignidade na frente de sua esposa foi altamente impressionante.
O presidente Kang retirou outra nota.
“Pelo menos, considere isto como um presente de sinceridade”.
“Eu ainda estou muito relutante... Eu insisto, a estátua é um presente, mas eu estou feliz por
estes dois últimos minutos que tive com vocês dois, que consideraram tal peça como valiosa em
seu momento de celebração”.
Uma segunda recusa. Isto estava além de ser civilizado para preservar a imagem.
“Eu não posso ser tão sem vergonha. Em troca do dinheiro você se certificará de que está
sendo bem pago. Se isso não for aceitável, como esse ancião expressará a sua gratidão? Eu não
posso aceitar que uma dívida não seja liquidada”.
O presidente Kang repetidamente entregou as notas para Lee Hyun, de tal forma que ele
não poderia deixar de aceitar. Ele instantaneamente determinou o número de zeros em cada nota.
Verificando a quantidade e gerenciando o dinheiro ao mesmo tempo.
Dois cheques no valor de 5.000.000 won cada (NT = Nota barafael: 4.500,00 – cotação de
maio de 2017; meu Deus, o Lee Hyun é o único cara que vai comer em um restaurante que ele não
pode pagar e ainda sai com dinheiro no bolso; esse cara é um Deus).
‘Como sempre, o cheiro do dinheiro é suave em minha mente...’
O presidente casualmente tirou grandes somas de dinheiro, tanto quanto 10 milhões de won.
Em seguida, ele saiu com sua esposa. Parecia que o casal provavelmente teve um maravilhoso
jantar sem seu aniversário de casamento.
Tendo terminado o seu trabalho, Lee Hyun dirigiu-se para sua irmã, que estava esperando
há muito tempo.
“Me desculpe. Eu demorei muito?”
“Não, irmão. O que eu vi foi realmente bom”.
Ambas as amigas de Lee Hayan tinham olhos cintilantes irradiando em direção a Lee Hyun.
Era uma mistura de admiração e espanto, olhares de respeito.
Lee Hyun virou-se para levar a sua irmã de volta para casa. Os gerentes se reuniram na
entrada. Assim que Lee Hyun estava prestes a tirar seu dinheiro, a gerente geral acenou com a
mão.

“Isso não será necessário. Por que tomaríamos o dinheiro de um benfeitor do nosso hotel?
Sua escultura foi ótima e sinceramente foi um grande negócio para nós. Embora, se quiser voltar a
qualquer momento, você pode usar o nosso hotel ou restaurante sem custo. Além disso, também
será gratuito para os seus acompanhantes”.
“Mas...”
“Isso é de coração. Por favor, aceite”. (NT = Nota barafael: tenho certeza que você se
arrependerá disso mais tarde gerente)
Com o magnata presidente Kang, o hotel não perdeu nem a menor recompensa. Valeu cada
centavo. Se o presidente Kang saísse do hotel com raiva, todas as pessoas de sua empresa não
mais visitariam para o hotel. O fato era que o dano ao hotel teria sido insuportável.
***
“Um, dois”.
“A espada é fraca em força. Conduzam 100 exercícios com a parte inferior do corpo”.
Chung Il Hoon (NT = Nota barafael: Geomchi2) estava no trabalho, ensinando esgrima no
dojo.
‘Este resultado de Royal Road não foi ruim’.
Nos tempos modernos, a oportunidade de lutar com uma espada era rara. Particularmente,
era ainda mais difícil para os praticantes em um dojo. Certamente, as pessoas comuns nem sequer
brandiam uma espada de madeira em qualquer tipo de incidente.
Tal posição injusta, onde ocupações inferiores eram mais apropriadas.
Apenas ter o poder de suportar era muito difícil.
Para os praticantes da espada que estavam presos no meio disto, aqueles que normalmente
pensavam de tal maneira eram os que se juntavam a uma organização como a deles.
‘Royal Road é o nosso próprio escape’.
Lutando contra monstros e ficando mais forte, era isto o mais agradável para um praticante
simples.
Satisfação em doses diárias, mas não apenas isso era evidente, houve uma mudança
notável mostrada no manejo de espada deles. A mudança em se acostumar a disputar contra
pessoas e a lutar contra vários monstros com a espada. A oportunidade de se tornar completamente
bom no básico, Chung Il Hoon nunca teria esperado que tal ruptura teria existido para eles.
Por um longo tempo, disputas entre pessoas não ocorria devido ao risco envolvido. No
entanto, em Royal Road, um grupo de praticantes poderia lutar de todo coração e nas melhores
condições sem se preocuparem.
RING!
Então o telefone tocou.
Chung Il Hoon calmamente pegou o telefone e falou em voz baixa:
“Aqui é o instrutor Chung Il Hoon”.
Chung Il Hoon sonhava em se encontrar com uma linda mulher, mas uma que fosse boa
para se casar. O pensamento favorito dele era mostrar a sua força e confiabilidade na frente de
muitas garotas.
A voz que ele ouviu que vinha do outro lado do telefone era uma que ele conhecia bem.
“Irmão, aqui é Lee Hyun”.
“Oh, ei! Como vão as coisas?”
“Eu estava pensando em sair para comer fora”. (NT = Nota barafael: kkkkkkkkkkkkkkk, sem
comentários)

Chung Il Hoon ficou surpreso. O miserável Lee Hyun saindo para comer fora, ele não podia
sequer imaginar tal coisa.
“Você está perguntando sobre nós do dojo? Você pretende nos levar a algum restaurante
chinês? Um bolinho de massa frito seria bom, mesmo que fosse apenas um eu ficaria grato”.
“Não, nós vamos comer fora”.
“Sério? Onde seria?”
“Você sabe onde fica o Hotel V?”
“H-Hotel?”
Chung Il Hoon estava gaguejando.
“Eu sei onde é, mas por que ir lá?”
“Venha para o Hotel V, eu levarei vocês para comer”.
“S, Sim. Eu entendo!”
Antes que Lee Hyun pudesse mudar de ideia, Chung Il Hoon se preparou para ir com pressa.
No entanto, ele tinha confiança nas palavras de Lee Hyun.
“Também traga toda a família do dojo, pois esta é uma oportunidade rara. Huhuhu”.
Chung Il Hoon chamou todos os praticantes e instrutores e ordenou que se dirigissem para
o hotel. Enquanto jogava silenciosamente Baduk (NT = Nota barafael: Baduk ou Weiqi são nomes
secundários para o jogo Go, o xadrez oriental - https://pt.wikipedia.org/wiki/Go), o mestre Ah Hyundo
(NT = Nota barafael: Geomchi) decidiu se juntar a eles. Já que parecia que eles estavam fazendo
algo incomum, como sair para comer, Ah Hyundo decidiu se intrometer como um fantasma e se
juntou a eles.
“Então, é um hotel...”
“Sim, ir a um hotel”.
“Eu me pergunto, será delicioso? Se for um lugar muito frequentado, deve ser muito bom”.
“Oh, o mestre também está aqui conosco”.
“.....”
Ah Hyundo, os instrutores e os praticantes caminharam até o grande hotel. Obviamente esta
não foi uma caminhada num ritmo gracioso e relaxante.
Foi rápido e animado!
Os praticantes praticamente correram todo o caminho (NT = Nota barafael: bando de morto
de fome). Eles chegaram ao hotel sem um único retardatário.
“Isso, isso é....”
Os guardas tentaram impedi-los, mas eles correram como o vento. Pouco tempo depois,
eles chegaram em frente ao elevador. Contudo, o elevador estava cheio de gente.
Os olhos dos praticantes estavam sérios. Ah Hyndo falou sem esforço:
“Pessoal, em um dia como este ainda há escadas, portanto vamos usá-las”.
“Um ponto tão razoável”.
Ah Hyundo levou seus discípulos a pé e chegou ao restaurante que estava localizado no
vigésimo andar.
Lee Hyun estava esperando por eles.
“Bem-vindo, mestre”.
“Sim, eu estou com fome. Onde está a comida?”
“Vá e se sirva no interior”.
“Nós podemos comer livremente?”
“Sim, é tudo livre”.
“Você realmente é o meu discipulo favorito”.

O gerente do restaurante já disse à equipe que ele prontamente consentiu com a presença
de Lee Hyun e um grande grupo de conhecidos. Para entregar o melhor serviço a eles, o chef estava
pronto para cozinhar o melhor que pudesse e os funcionários estavam de prontidão.
Todavia, uma vez que a porta foi aberta e aconteceu deles verem Ah Hyundo, os instrutores
e os praticantes entrarem, os rostos dos funcionários ficaram cinzas. Havia mais de 500 pessoas!
Eles de bom grado ocuparam todas as mesas e fizeram seus pedidos.
“A-Aqui está o seu vinho. Burgandy, Vintage ’99”.
CLINKCLINK!
Enquanto eles bebiam todo o vinho de arroz (NT = Nota barafael: mais conhecido como
saquê), a equipe horrorizada teve de cumprir com a recarga de todos os copos.
“Isto é delicioso, outro copo!”
“.....”
“Carne salteada (NT = Nota barafael: https://en.wikipedia.org/wiki/Stir_frying - stir-fried é uma
técnica de fritura/cozimento oriental, muito utilizada na culinária chinesa na qual se utiliza de um
“tacho”, aquelas panelas grandes, e fica mexendo com uma colher e jogando para cima a comida,
fazendo ela “saltar” para preservar a textura dos alimentos e prepara-los de maneira rápida), mais
50 porções aqui!”
“A comida é deliciosa, mas está demorando muito!”
“Vamos tentar ficar tão cheios até quase desmaiarmos. Todos estão em casa, é tudo livre!”
Os praticantes e instrutores estavam no pico de fome após o treinamento com o manejo de
espada. Eles soltaram suas cintas e comeram e beberam sem hesitação.
Então An Hyundo levantou-se de seu assento e disse:
“Todo mundo escute. Para uma pessoa treinando em artes marciais como nós, não é uma
coisa boa comer demais”.
O gerente e a sua equipe assistiram An Hyundo com esperança em seus jovens olhos. Perto
do final, no entanto, eles não puderam deixar de ficar ainda mais frustrados.
“Por pessoa, comam 10 porções cada”.
“Sim, mestre!”
500 pessoas, 10 porções cada!
Para cada pessoa, uma única porção saía por 7.000 won (NT = Nota barafael: U$ 6,30 –
cotação de maio de 2017). Eles comeram até ficarem satisfeitos. A comida foi como um buffet de
carne e, graças a tudo isso, o restaurante ficou sem ingredientes.
“Burp! (NT = Nota barafael: arroto) Agora eu estou cheio”.
“Delicioso, eu comi bem”.
Os empregados terminaram de servir os pratos e estavam a ponto de desmoronar. O único
desejo deles era que o grupo saísse rapidamente.
Contudo, todos eles ainda estavam sentados, cada um deles.
‘Mas que diabos?’
Choe Jongbeom (NT = Nota barafael: Geomchi3) perguntou com vergonha em seu rosto:
“Quando vem a sobremesa?”
Ao lado dele, Ma Sang Beom (NT = Geomchi4) falou:
“Se eu pudesse comer todos os dias, seria legal”.
“.....”
***

Lee Hyun e Lee Hayan voltaram para casa depois de assistir a um filme e ter uma refeição
em um restaurante. Este era de perto o primeiro passeio que eles tinham feito. Ambos estavam
praticamente exaustos.
‘Eu preferia ter empunhado uma espada por 5 horas seguidas’.
Lee Hyun sacudiu a sua cabeça de um lado para o outro.
‘Bem, outras pessoas saem e caminham por aí, contudo foi tão difícil para mim’.
Ele achou que ver um filme era uma coisa difícil e, apenas por passear ao redor da cidade,
ele ficou cansado rapidamente. Além disso, teve a escultura no restaurante. Foi uma coisa
realmente difícil criar uma estátua esculpida a partir do gelo. Ademais, por um momento e só de
relance, o seu trabalho era invendável.
Entretanto, o dia de trabalho estava completo e agora ele tinha voltado para casa.
“Boa noite, irmão”.
“Sim, para você também. Tenha um bom descanso”.
Sua irmã mais nova foi para a cama e Lee Hyun mudou de roupa de novo. Normalmente,
depois de tomar banho ele acessaria Royal Road, mas hoje ele tinha outro lugar para ir.
Lee Hyun foi em direção ao ponto de ônibus noturno para ir ao hospital. Ele procurou a
enfermeira encarregada do turno da noite e perguntou:
“Como está a vovó?”
“Ela está dormindo. Devido às células cancerígenas, ela está tomando remédios para aliviar
a dor. Você pode entrar agora, mas será difícil já que levará um tempo para ela acordar”.
“Independentemente disso, eu irei”.
Lee Hyun abriu a porta do quarto e entrou.
O quarto do hospital era pequeno. A avó estava deitada na cama, profundamente
adormecida. Vários equipamentos médicos estavam anexados ao seu corpo. Lee Hyun sentou-se
na cadeira ao lado dela e pegou em sua mão.
“Eu vim com boas notícias”.
“.....”
A partir da avó, só a respiração pálida saiu. Ela estava dormindo.
Os dispositivos verificavam a frequência cardíaca dela e eles permaneceram em um padrão
consistente. Ela provavelmente não acordará por 7 horas devido aos efeitos da droga.
“Hayan teve a sua entrevista para a Universidade da Coréia hoje. Para ser honesto, houve
um acidente, então eu não sei se ela passou, mas ainda é uma coisa boa, certo?”
“.....”
“Ela já tem 19 anos de idade agora. Já faz 14 anos desde aquele dia. A garota que
continuava perguntando onde estavam nossos pais, enquanto se pendurava em minhas costas,
agora é uma verdadeira dama”.
Lee Hyun continuou falando com a sua avó enquanto ela dormia.
“De fato, muitas coisas aconteceram desde aquele tempo e meu único desejo é que ela viva
a sua vida com felicidade. Era muito difícil naquela época, quando não havia comida para comer,
vovó, você uma vez disse que para reduzir o número de bocas, você teria que desistir de Hayan.
Você tentou manda-la para um orfanato”.
Fazia bastante tempo, mas a irmã de Lee Hyun esteve perto ser enviada para um orfanato.
Em protesto, Lee Hyun ficou três dias sem comer a fim de se opor a ida de sua irmã para um
orfanato.
“Vovó, você me disse que eu ia me arrepender. Nós, na verdade, tivemos que suportar
refeições difíceis e houveram realmente muitas vezes em que eu fiquei sem comer. Avó, só durante
aquele tempo eu admito que eu odiei Hayan. Por causa da Hayan, nós dificilmente podíamos nos

dar ao luxo de pagar pelos meus estudos. Eu tinha dito coisas abusivas para ela, de como eu teria
sido mais feliz sem ela”.
A avó tinha odiado a irmã mais nova. Por causa da irmã mais nova, Lee Hyun sofreu e foi
muitas vezes repreendido. Eles se queixavam severamente de coisas triviais. Essa era outra razão
pela qual a sua irmãzinha seguiu o mau caminho.
“Eu não tenho arrependimentos. Se nós voltássemos no tempo, a minha escolha teria sido
a mesma, pois nós somos uma família”.
Como ela dormia, não houve resposta, mas aliviou o coração de Lee Hyun. Ele tinha
guardado esses sentimentos por mais de 10 anos e agora tinha desabafado.
Lee Hyun voltou para casa, entrou na cápsula e acessou Royal Road.
***
As Cordilheiras Yuroki e a Fortaleza dos Elfos Negros!
As muralhas arruinadas foram reparadas e os suprimentos dos Orcs foram movidos. Eles
estavam se preparando para a guerra contra a Legião dos Mortos-Vivos, liderada pelo Lich Shire.
Weed estava exatamente igual como quando finalizou a conexão. Ele apareceu em forma humana
na cidade dos Elfos Negros. Construções estavam ocorrendo por toda parte.
“Chwiit lucros!”
“Chwichwit. Nós Orcs trabalhamos duro, nós bons Orcs”.
“Empilhe essa pedra ainda mais alto!”
“Quão alto você quer empilhar? Chwi!”
“Mais alto, mais alto! Chwichichichit tem que chegar ao céu!”
Um Orc estava carregando uma rocha excessivamente grande. Muitas pedras foram
reunidas e empilhadas em um monte para construir uma torre.
CRASH!
“Chwieeg!”
“Kkwaeeg. Orcs, me salvem!”
Essa excessiva acumulação de rochas para construir a torre soltou um som agudo e
desmoronou em um toque, esmagando os Orcs abaixo.
Os Elfos Negros eram um pouco diferentes dos Orcs. Com eles possuindo mais inteligência,
tudo o que faziam era revirar seus olhos (NT = Nota barafael: não lembro se tem uma expressão
específica em português para roll eyes, mas é basicamente quando você vê uma cena tão
lamentável que olha para cima - https://kimbroughwriter.files.wordpress.com/2015/05/eye-roll-inmotion-3.gif).
“Aqueles Orcs estão trabalhando duro”.
“Parece mais que estão se divertindo”.
“Nós somos Elfos. Não há ninguém com poder semelhante”.
“Naturalmente que é assim”.
Os Elfos Negros estavam avidamente de bobeira e fumando.
Weed esteve ausente apenas temporariamente e, em quase 5 minutos de ausência, tudo se
tornou uma bagunça e agora ele tinha a tarefa de consertar tudo novamente.
Pilhas de rochas foram espalhadas sem ordem por todo o lugar e foi uma batalha recolher
todos os materiais negligenciados que se acumularam em toda a área. Parte do castelo foi destruído
pelos Orcs esmagando e queimando. Enquanto isso, os Elfos Negros estavam pulverizando sal
sobre os pratos grelhados. Geralmente, os Elfos detestam matar seres vivos e não comiam carne.

Contudo, os Elfos Negros não tinham tais escrúpulos, dado que eles eram inicialmente Elfos caídos
de pele enegrecida. Os outros Elfos os consideram uma raça muito selvagem.
“Esse é o poder do sal. Seu Orcs selvagens”.
“Na verdade... Nós também descobrimos isso. Comer com uma pitada de sal é delicioso”.
Em nome da luta contra os mortos-vivos, Orcs e Elfos Negros fizeram uma reconciliação
dramática. Eles beberam álcool e comeram carne assada juntos. Assim, muitos Orcs e Elfos Negros
se reuniram no mercado do castelo, indiferentes ao plano.
Para usar essas pessoas ignorantes e preguiçosas para lutar contra a legião de mortosvivos...
Com sua cabeça latejando constantemente, Weed se sentiu seriamente doente.
“Capitão! Nós cumprimos as nossas tarefas”.
Nessa hora, Buren apareceu junto com Becker, Hosram e Dale, bem como com os
Cavaleiros Reais e Sacerdotes.
‘Mas há tão poucos deles, há alguma esperança? Mesmo que a missão falhe, se eu pudesse
apenas retornar esses caras em segurança para o Reino de Rosenheim, a contribuição a partir da
família real poderia ser obtida. Itens obtidos a partir de tal contribuição...!’
Contribuições de dinheiro e conexões. Para Weed, esses soldados eram mais importantes
do que qualquer coisa. No entanto, o tenente falou:
“Como você pediu, todos os nossos suprimentos perto da cidade foram movidos para cá”.
“Muito bem”.
Quando ele olhava para Buren, ele via confiabilidade.
A primeira vez que ele se reuniu com Becker e o resto foi no infernal Covil de Litvart, onde
eles fizeram uma missão perigosa juntos.
Fé e confiança em Buren!
Mas o ponto de onde Buren reuniu os suprimentos era negligível. Não obstante, os
suprimentos não estavam mais lá. As armas de guerra, tais como flechas, punhais e clavas
utilizadas pelos soldados, bem como outros tipos de armas já estavam perdidas, mas o importante
eram as garrafas de vinho que Weed tinha trazido para vender a atacado.
Desde que Weed chegou às Cordilheiras Yuroki nas Planícies do Desespero, ele
perambulou de acordo com o contido em seu coração. Além disso, ele recolheu vários frutos ácidos,
serpentes e ervas medicinais preciosas.
Os materiais de alta qualidade utilizados apenas quando imersos numa solução de álcool.
Se consumisse mais de um, você só perceberia o sabor doce antes de morrer. Não, talvez consumir
mais pode não matar uma pessoa.
Ele coletou orvalho cristalino ao amanhecer para destilar várias bebidas alcoólicas. Weed
tinha então feito garrafas de vinho que agora tinham desaparecido.
“Minhas garrafas de vinho, onde elas foram? Talvez eles ainda as tenham transferido. Talvez
seja isso, certo?”
“Bem...”
Buren hesitantemente apontou para os Orcs.
“Eles estão bebendo todo o vinho. Eu tentei pará-los, mas...”
Então, um pensamento passou pela cabeça de Weed: não poderia haver álcool nas
Planícies do Desespero. Seria impossível para os Orcs serem capazes de fermentar bebida
alcoólica. Portanto, esses Orcs malditos devem ter bebido os vinhos de Weed.
“Delicioso, Chwiik!”
“Sniff! Que cheiro é esse?”

Vinho cristalino e brilhante estava fluindo para dentro dos focinhos desiguais dos Orcs.
“Keoheok!”
Weed queria vomitar sangue, sofrendo intensamente como se a sua carne estivesse sendo
rasgada.
O álcool que ele fermentou.
Toda vez que Weed fazia uma garrafa ele orava:
‘Por favor, me dê o sucesso de ganhar um monte de dinheiro’.
Através da fermentação, você pode ganhar uma quantidade considerável de dinheiro
vendendo bebidas alcoólicas.
Eram necessários vários meses para que a bebida amadurecesse totalmente em relação ao
sabor e aos efeitos. Sem sequer pensar duas vezes Weed tinha fabricado todas aquelas garrafas.
Em seu impulso de momento, foram feitas centenas de garrafas de bebidas alcoólicas. Itens
preciosos obtidos, os quais ele tinha que deixar de lado enquanto caçava, mas ele não tinha um
lugar para mantê-los, então ele instruiu a administração deles aos soldados e este foi o resultado.
“Eu não acredito nisto...”
Weed ficou devastado.
Enquanto isso, os Orcs estavam bebendo rapidamente. O vinho azul escuro espirrava da
parte inferior da garrafa. Garrafas vazias de vinho rolavam a esmo ao redor. Suas bebidas alcoólicas
destinadas a venda a atacado desapareceram. O dinheiro foi jogado fora.
“Ahhh!”
Weed gemeu de tristeza!
Mesmo a carne seca, os Orcs e Elfos Negros estavam comendo.
Weed foi feito de tolo.
Quase não havia mais garrafas de vinho e as cestas que outrora estavam cheias de carne
seca já estavam vazias.
‘Para fazer novamente a comida ou a bebida alcoólica...’
Ainda assim, Weed tinha esperanças. Afinal de contas, estes eram seus soldados.
Embora a bebida ou os suprimentos para a batalha tivessem sido perdidos, ele não perdeu
seus soldados leais.
“É minha culpa, me desculpe. Os orcs eram tão fortes... *hic*!”
Enquanto Buren explicava a situação, ele teve um caso de soluço grave. Foi quando Weed
examinou adequadamente os soldados. Sendo sustentados por pernas cambaleantes e com seus
rostos vermelhos. Um fenômeno causado por beber em excesso.
“Isto...!”
Então, tudo ficou claro para ele. Buren e Becker, ao seguir seu comando de transferir os
suprimentos, encontraram as garrafas de bebida.
“Isso é álcool”.
“O que nós vamos fazer?”
“O que fazer, eu sou o capitão agora”.
“GULP! Isso parece saboroso”.
“Você acha que apenas um gole está bem?”
“Você, como você poderia...”
“Vamos lá, vamos fazer isso”.
Como tentar confiar um peixe fresco a um gato, seria semelhante a dizer para confiar que
um soldado não beberia pouco antes de uma luta.
No início, os soldados realmente só tomaram um gole, mas então eles quiseram beber mais.

“Isso desce tão suavemente”.
“Wow! Isso é tão delicioso”.
Esse único gole da garrafa era como um vício.
Os soldados de Weed, então comprometeram-se com o seu trabalho, mas não paravam de
pensar na bebida. Contudo, mesmo assim, o medo deles em relação a Weed permaneceu.
“Vamos fazer o seguinte, deixar os Orcs beberem”.
“Vamos dar aos Orcs”.
Então, eles revelaram seu pequeno ninho de ovos, sua posição premiada com o vinho
fermentado!
“E ter que lutar contra a Legião Imortal com as coisas acontecendo desta forma...”
Weed suspirou. (NT = Nota Carlos: em capítulos assim meu amor por essa história é
reforçado. São lições muito reais. Trabalho duro nem sempre é recompensado. Sempre tem alguém
preparado para ferrar com todo seu esforço enquanto você pisca os olhos. Força Weed.)
***
Houve um tumulto na internet.
Pessoas foram conduzidas a acessar o site de Royal Road durante a manhã e pelo restante
do dia.
Eles sempre gostavam de acessar os relatórios do Hall da Fama e sempre ficavam
fascinados.

- Vamos revelar qual a verdadeira identidade dos Orcs.

- Um item mágico alternativo que lhe permite mudar de classe ou algo assim?

- Um tipo de classe mágica talvez. Uma que pode mudar para um necromante mais
tarde?

- Isso significa que as pessoas que já mudaram de classe podem se tornar um
necromante?

Os magos estavam desesperados com isto. Quando uma nova profissão se torna acessível,
isso significa que você pode aprender novas magias em breve.
As magias eram muito preciosas para magos, então eles desejavam por mais delas por
quaisquer meios.
Os magos estavam fazendo uma miríade de perguntas à Unicorn, empresa que operava
Royal Road:

- Por favor, vocês não podem nos contar sobre o progresso da missão? Como nós
podemos receber a incumbência para esta profissão de qualquer forma?

- Divulguem as características da profissão Necromante.

A resposta da Unicorn foi simples:

- Isso é com a sede. A missão ainda está em andamento e seria desrespeitoso com o
usuário. Nós não podemos divulgar mais nada. Vocês saberão as características de um
necromante quando a profissão for aberta. Se a missão falhar, a profissão não será
mostrada ao público.

À pretexto da privacidade, a Unicorn não revelou nenhum dos progressos atuais.
Em seguida, os usuários mais ansiosos invadiram vários sites de transmissões de jogos:
KMC Mídia, CTS Mídia, On-Stations, Digital Mídia e LK Game.
A opinião da audiência com relação a tais emissoras de transmissão de jogos estava se
deteriorando, dentro e fora do país.
***
Os produtores da KMC realizaram uma reunião.
Geralmente estas reuniões eram para os jovens facilitadores da linha de frente ou
profissionais de primeiro escalão participarem e expressarem suas opiniões livremente, ou para
repudiar histórias ou transmissões, ou para o bem do planejamento. No entanto, hoje algo único
aconteceu.
Os diretores de outras emissoras de transmissão participaram da reunião.
“Os fóruns estão em um alvoroço. Diretor Kang, o que está acontecendo?”
O diretor da KMC Mídia acessou o site para supervisionar a reação dos espectadores. O
que ele viu foram dezenas de postagens. Todos as mensagens estavam pedindo para transmitirem
uma missão.
“Há um novo filme no Hall da Fama”.
“E? O que diabos há nesse vídeo para causar este caos?”
Atualmente, a KMC Mídia possuía a maior audiência e isso nunca tinha acontecido.
O diretor Kang embaraçosamente coçou a sua cabeça calva e respondeu:
“Uma missão, parece”.
“Uma missão? Tantas pessoas ficando tão animadas por causa de uma missão é ultrajante”.
O diretor inclinou a sua cabeça para o lado quando um jovem produtor se levantou de seu
assento.
“Agora nós vamos começar a nossa tentativa de cobrir o conteúdo. Mostre o vídeo preparado
para o diretor”.
“Por que não?”

Na sala de conferência, equipamentos de última geração para ver vários vídeos foram
instalados. Com um sistema de som surround omnidirecional, todo o vídeo apareceu na parede
frontal. Reconhecidamente, estas instalações na sala de conferência eram naturais para uma
emissora de transmissão.
Durante a exibição do filme, o diretor, os jovens produtores, os organizadores, todos ficaram
boquiabertos. Depois de um longo período de tempo, o diretor falou:
“Isto, nós com certeza pegaremos isso”.
“É claro, diretor”.
O diretor Kang e todos os organizadores concordaram.
Não só considerando a batalha de Orcs na frente deles. Uma missão mística onde alguém
se transformou em um Orc. Uma aventura em regiões inexploradas. Considerando todas essas
coisas, já era suficiente para transmitir a missão.
O diretor Kang, em seguida, falou cautelosamente:
“No entanto, as outras emissoras provavelmente não nos deixarão ficar com isto. Talvez
várias outras emissoras farão suas ofertas”.
“Você quer dizer que será difícil?”
“Não totalmente. É justo que quando outras emissoras competem, as condições de
contratação também aumentarão ainda mais”.
O problema era sempre o dinheiro.
“Não é possível gastar uma grande quantia de dinheiro”.
A partir das palavras do diretor, o grupo ficou em um pesado silêncio. Desde o início, a KMC
Mídia não tinha uma quantidade substancial de capital.
Eles tinham grande audiência, mas como uma estação incipiente (NT = Nota Carlos:
inexperiente, que começou a pouco tempo), eles não tinham fundos excedentes, uma vez que
ativamente investiam sua renda enquanto outras estações não precisavam. O diretor Kang
cuidadosamente gastava a fortuna da emissora.
“Cavalheiros, a nossa situação financeira neste ano e a partir das transmissões até agora
não é tão ruim, eu sei..., mas eu pensei em criar um excedente estável”.
“Mesmo assim, nós não temos dinheiro suficiente para sobrepor as ofertas contratuais de
outras emissoras e isso me leva a construir um depósito não convencional”.
No fim das palavras do diretor, os organizadores logo ficaram deprimidos.
Mesmo que você se esforce para trabalhar duro, no verá que a realidade te pega pelo
tornozelo. Como existem muitos outros lugares aqui e ali para o dinheiro entrar em uma pequena
emissora de transmissão, eles sempre estavam amarrados com relação ao seu orçamento.
O lema da KMC Mídia era: só é divertido se você gastar menos dinheiro!
Eles estavam desesperados para sobreviver.
Então, os organizadores suspiraram.
‘Mas para crescer ainda mais, você precisa investir ainda mais...’
‘Isso sempre foi um grande problema, como com a queda da CTS Mídia, que enganou eles
próprios’.
Todavia, o diretor estava sorrindo.
“Independentemente do acordo, nós vamos fazê-lo”.
“Sério?”
“Um contrato com um incentivo. Mesmo se o depósito não for excepcional, não falharemos.
Um grande sucesso devido ao desempenho e à publicidade pode e irá distribuir receitas”.

Atualmente, a avaliação de Royal Road estava continuamente em seu pico diário. Além
disso, a audiência das emissoras de transmissão de Royal Road subia sucessivamente. O preço
em vendas de publicidade também estava em pleno crescimento.
“A audiência subirá mais de 5%. Para compartilhar os rendimentos, uma determinada
porcentagem de um anúncio será dada à emissora de transmissão de acordo com o contrato e
quem pode dizer quanto dinheiro será dado quando as pessoas baixarem o vídeo da missão a partir
da página inicial?”
A KMC Mídia ainda era uma estação pequena, mas este era um método possível.
O diretor Kang secou o suor de sua testa e falou:
“Vamos fazer um contrato, cavalheiros”.
***
Quando um vídeo no Hall da Fama recebe um aumento no número de visualizações por uma
grande quantidade pessoas, a empresa Unicorn fornece um pagamento nominal para a pessoa que
publicou o vídeo. Essa maneira de ganhar dinheiro era desconhecida, já que até agora Lee Hyun
estava acostumado a vender itens.
“Será dado dinheiro por quantidade de pessoas que assistirem, mas não haverá diferença
se eu não fizer nada para consegui-lo.... Se eu puder editar o vídeo um pouco, eu posso aumentar
o valor recebido”.
Era um pouco tarde, mas Lee Hyun hesitou sobre a compra de um programa de edição,
ainda agora quando o Departamento de Relações Públicas da sede da Unicorn estava em um
tumulto.
“Certamente ele deixaria outros usuários se juntarem a missão”.
“Oh, isso seria ótimo”.
Chang Yun-Su, figura chefe no Departamento de Relações Públicas estava na sala de
operações chegando com estratégias com outras pessoas que viram o vídeo. Isso era essencial
para se familiarizar com o jogo, a fim de promover perfeitamente Royal Road.
Estratégias não são um tipo de tarefa direta quando se está em uma sala de operações, é
necessário estudar e compreender toda a história de fundo para cada missão, bem como as
histórias de cada um dos Reinos. Ajudar no desenvolvimento das cidades, bem como com os
antecedentes de figuras importantes, causa o crescimento dos usuários. Esses tipos de coisas
preveem a direção futura do Continente de Versalhes e é assim que a estratégia na sala de
operações flui.
“O progresso da missão já está avançado, a velocidade é maior do que nós acreditávamos”.
“Qual é o problema então?”
“O surgimento da missão de Balkan estará bem se ele mal atingir a segunda missão em
cadeia. Se você olhar para o quadro geral, ainda por causa dele, isso não é apenas...”
“Apenas...?”
“A situação parece ter feito pouca diferença para o jogo por enquanto, mas se as forças de
mortos-vivos correrem desenfreadas, o eixo de poder com as forças existentes nos reinos
gradualmente afetará os usuários em tempo”.
A ocupação dos NPC e os direitos de propriedade de castelos famosos e fortalezas, bem
como de minas, aldeias e locais de negócios serão alterados. Usuários em guildas unirão forças
para contribuir em um cerco e para tomar posse a partir do aumento da ocupação deles. Uma cidade
pode ou não estar perto da capital de um Reino, mas elas ainda caem nas mãos dos usuários. Na
verdade, grande parte do Continente Central já é operado por usuários.
“Mas o que a missão de Balkan tem a ver com tudo isso?”

Um líder de equipe que estava muito curioso perguntou para Chang Yun-Su, porque ele
estava familiarizado com a história de fundo do jogo. Ele apertou as mãos como se estivesse em
casa e deu um sorriso largo para o resto dos operadores da sala enquanto listava as possibilidades:
“Isso será interessante. A completa ressurreição de Balkan com suas forças de mortos-vivos
e com o poder deles, neste aspecto será muito diferente com o ódio dos mortos-vivos”.
“Bem, sim”.
“Aldeias e castelos ficarão sob ataque dos mortos-vivos. Os Mortos-Vivos podem até mesmo
fazer um cerco com todos os cadáveres. O ódio deles pode funcionar tanto no ataque quanto na
defesa e encontrar mais participantes. Não apenas isso, tenham em mente que, nesse caso, os
mortos-vivos podem dominar completamente um contra-ataque inimigo”.
“Por outro lado, os mortos-vivos podem ocupar uma cidade ou um castelo?”
“Basta de falar sobre possibilidades. Os mortos-vivos são apenas um dos muitos tipos de
monstros no Continente de Versalhes. Os reinos que se tornarem ocupados pela infestação de
mortos-vivos desaparecerão. Se os usuários puderem purifica-los, isso se tornaria uma grande
oportunidade para tais contribuições”.
“Então isso acarretará crise e oportunidade ao mesmo tempo”.
“Sim, as recompensas deste enredo estão inexploradas, o reino na parte norte do continente
está nas mãos dos mortos-vivos, mas... Independentemente disso, a dificuldade geral aumentará
no futuro e nós poderemos frequentemente ver os mortos-vivos”.
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