Novel Mania – The King of the Battlefield
Capítulo 1 – Templo Azul (1)

“Huuk!”
Muyoung abriu seus olhos.
Seu corpo inteiro estava coberto em suor frio.
Conforme ele limpava o suor, ele respirou fundo.
Whoo! Whoo!1
Ele levemente franziu conforme sentiu algo estranho.
‘Como eu sou capaz de respirar?’
Ele definitivamente lembrava de ter morrido, depois de ter acabado com a
Floresta da Morte.
Ele também estava consciente que seu coração parou quando ele tirou sua
própria vida.
‘Eu estou... vivo?’
‘Mas o que é essa vivacidade que eu estou sentindo agora?’
Até mesmo médicos, os quais chegaram a níveis celestiais não seriam capazes
de curá-lo.
Era definitivo que ele morreria.
Mas ele não morreu.
O coração que ele pensou ter parado estava batendo mais forte do que nunca.
Todos seus sentidos, olfato, audição, tato, paladar e visão estavam normais.
Estes não eram os únicos pontos estranhos.
Ele virou sua cabeça.
Haviam quase 50 pessoas ao seu redor.
“Onde é isso?”
“Eu estava claramente trabalhando na minha companhia?”
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NT: Onomatopeia para respiração.

“Mamãe, mamãe!”
Haviam diferentes tipos de pessoas, variando de crianças a idosos.
Muyoung já tinha visto isso antes.
Era uma memória vaga, apagada, mas essa era a cena que ele viu 40 anos
atrás, quando ele foi invocado no Submundo pela primeira vez.
Ele também lembrou do inferno que aconteceu depois.
‘Eu não tenho nenhum calo.’ Ele pensou enquanto examinava suas mãos.
Os ásperos calos que foram formados por usar armas por 40 anos não eram
vistos em parte alguma.
As cicatrizes e feridas que foram crivadas em seu corpo também tinham se ido.
‘Tudo está revigorado.’
Os eventos passados que ele enfrentou se foram como se nunca tivessem
acontecido.
Até mesmo o grande Muyoung foi trazido de volta.
‘Eu retornei?’
Era difícil de acreditar.
Viagem no tempo.
‘Mas se este é realmente o passado, então eu devo saber onde é isto.’
‘O Templo Azul’
A metade de um Templo destruído.
Era o local onde as pessoas que eram invocadas chegavam primeiro.
Ele tinha que sobreviver por um mês para chegar ao próximo estágio.
‘Eu acho que isso abrirá em breve.’
Muyoung olhou para sua frente.
Em breve, a esperada frase flutuou para cima.

◈ Escolha sua arma. ◈

"O quê?"
"Está nos falando para escolher armas?"
"Caralho! O que isso quer dizer?!"
Enquanto todo mundo estava confuso, somente Muyoung moveu-se.
Das 100 armas espalhadas pela parede, ele agarrou uma arma azul brilhante.
Então uma mensagem apareceu na frente dele.

‘Ha!’
Foi o mesmo que antes.
Se houvesse uma diferença, seria que ele reagiu e moveu-se mais rápido que
os outros.

◈ Seguindo as Leis de Salomão, o primeiro a completar sua missão será
recompensado com uma "Armadura de Couro". ◈

Todos se voltaram para olhar para Muyoung.
De repente, do nada, uma armadura feita de couro flutuou na frente dele.
Muyoung sem palavras a equipou.
‘Completar as missões rapidamente é bom.’
Desse jeito ele poderia receber essas recompensas extras também.
O Submundo era lotado de vários monstros.
Um humano normal seria incapaz de sobreviver neste ambiente.
Havia uma razão do porque existia a 'Lei de Salomão'.

O Submundo foi formado pelos 72 Deuses Demônios aprisionados sob a
Lemegeton2 para que eles despertassem.
Baal3, Agares4, Amon5 bem como os outros Deuses Demônios eram os mais
fortes entre os monstros.
Salomão, quem originalmente aprisionou os 72 Deuses Demônios, previu esse
resultado e para dar à humanidade esperança, vigorosamente fez esse sistema
para lutar contra os 72 Deuses Demônios.
‘Mas os reais inimigos eram os humanos.’
Isso estava certo.
Os inimigos dos humanos eram os próprios humanos.
O trabalho realizado por Muyoung era da mesma natureza.
As pessoas com futuros promissores ou aqueles que seriam obstáculos, eram
todos encomendados para que fossem eliminados pela Floresta da Morte.
Por causa daquela pequena crença, eles tornaram-se pessoas de mente
limitada.
Durante o tempo de 40 anos no passado e 20 anos de agora, a Grande
Calamidade atacará e invocará toda a humanidade no Submundo. Foi quando
os Deuses Demônios fizeram seus movimentos
Contudo, para proteger sua pequena crença, os humanos esconderam seus
trunfos com medo de perdê-los, foram divididos e eventualmente conquistados.
Mesmo assim, a quantidade de pessoas solicitando assassinatos da Floresta
da Morte nunca abaixou.
Quando Muyoung destruiu a Floresta da Morte, a humanidade já estava à beira
da derrota.
"Nã-não seria melhor se todos nós escolhêssemos uma arma?"
Uma mulher deu sua opinião.
Todos eles lembraram-se das palavras e da armadura de couro flutuando na
frente deles.
Eles perceberam que isso não era somente um assunto trivial.
Mas eles foram um passo tarde demais.

Screech!6
Screech! Screech! Screeeech!

◈ Mate 100 Águias de Fogo. ◈
◈ Recompensas serão dadas para as pessoas que matarem mais. ◈
◈ Ou aguentar até que haja 30 pessoas sobrando. ◈
◈ As Águias de Fogo que estiverem saciadas irão retornar de onde vieram. ◈

Conforme as portas do Templo se abriam, pássaros de 2 metros de altura
estavam lentamente voando na direção deles.
Por causa de suas caudas sempre emitirem fogo, eles eram monstros
conhecidos como Águias de Fogo.
Essas Águias usavam seus longos e afiados bicos, para arrancar as entranhas
humanas.
Um bom número de 100 Águias de Fogo pousou.
‘Começou.’
Muyoung calmamente olhou seu entorno.
"Caww!"
"O-O que diabos é aquilo!"
As Águias de Fogo entraram ousadamente no Templo e começaram seu
ataque.
Somente 5 pessoas foram capazes de reagir rapidamente à situação e
pegaram uma arma.
"Argh..."
Um grande homem desarmado que estava na frente foi o primeiro a ser
comido.
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NT: É a onomatopeia do ‘guinchar’ dos animais.

Ele morreu assim que uma Águia de Fogo o perfurou através do seu pescoço
com seu bico.
Depois, três Águias de Fogo sentaram-se e começaram a banquetear-se com a
carcaça do homem.
"S-salve-me!"
"Por favor!"
Estava em total insanidade.
O inferno havia surgido.
"Pode-se dizer que morrer aqui pode até ser uma bênção."
Muyoung estava com a cabeça fria.
Se não conseguissem lidar com esse tipo de situação, uma vez que estivessem
no Submundo, eles iriam encontrar finais ainda mais terríveis.
Se ele os salvasse com simpatia insensata, não duraria muito.
Se ele não ia cuidar deles até o final, era melhor não começar em primeiro
lugar.
Além disso, com o corpo que ele retornou, ele era incapaz de eliminar todas as
100 Águias Fogo.
'As Águias de Fogo não são capazes de fazer duas coisas ao mesmo tempo.'
Especialmente quando elas estavam comendo, elas não prestavam atenção ao
seu redor.
Para derrotar o bando de Águias de Fogo, algumas pessoas tinham que ser
sacrificadas.
Embora ele tenha voltado ao passado, ele ainda guardava as experiências
acumuladas que ele ganhou nos últimos 40 anos.
E embora seu corpo não fosse como antes, ele esperava que ele se ajustasse
a ele rapidamente.
'Mesmo sabendo que esses pássaros vão voltar uma vez que estiverem
satisfeitos...’
Se isso acontecesse, ele não seria capaz de obter qualquer recompensa.

Swish!7
Ele cortou a cabeça da Águia de Fogo que se aproximava.
Screech!
Será que as Águias se enfurecerão uma vez que vejam seu companheiro
morrer?
'Claro que não.'
Surpreendentemente, algumas Águias voaram para banquetear-se nas tripas
de seu camarada morto.
Esses bastardos iriam até mesmo regressar ao canibalismo para saciar sua
fome.
Era porque neste momento, eles estavam em sua maior fome.
Por esta razão, não era difícil lutar contra as Águias.
Se ele estivesse sozinho, teria sido difícil, mas havia presas ao seu redor.
Enquanto as Águias estavam preocupadas com a comida, ele teve que
derrubá-las uma a uma.
"Ei, aquele cara está lutando! Todos, levantem suas armas e lutem! "
"A-a garganta! Mirem na garganta! "
Todos estavam em pânico.
Felizmente, parecia que havia alguém que estava pensando direito.
Depois de observar as ações de Muyoung, a pessoa começou a liderar os
outros.
As cinco pessoas que escolheram armas na parede mais cedo, levaram outros
a pegar suas armas.
Mas também havia alguns que não se moveram.
"Como a voz disse ... se houver apenas 30 pessoas, os pássaros retornarão."
"Eu. Eu. Eu não posso fazer isso. Eu não vou. "
Eles eram os que estavam muito assustados para agir.
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NT: Onomatopeia do assobiar da espada cortando o ar.

Mas eles sabiam que se eles não tivessem uma arma, eles se tornariam os
alvos principais das Águias Fogo?
‘Se me fosse dado a escolha, eu teria vivido uma vida diferente?’
Muyoung pensou isso o tempo todo.
Ele desenhou uma imagem diferente de si mesmo, não como um membro da
Floresta da Morte.
Um sonho que nunca poderia ser alcançado.
Mas por algum milagre, ele foi trazido de volta ao passado e foi dada uma
escolha.
'Pelo menos desta vez, não vou ser usado por outros.'
Estou cansado de obedecer às ordens de outras pessoas.
Slash!8
A cimitarra estava salpicada de sangue.
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NT: Som do golpe de espada.

Antes de tudo, todas notas envolvendo criaturas fictícias, deuses
mitológicos, curiosidades históricas serão sempre dadas na última
página do capítulo, só será dado nota na mesma página daquilo que é
necessário saber na novel ou naquele momento do capítulo.
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NT: A Chave Menor de Salomão ou Lemegeton é

um grimório pseudepigráfico datado do século XVII. Contém descrições
detalhadas dos Reis Demônios, os 72, seus generais e seus exércitos. Há
todas as conjurações necessárias para invocá-los e obrigá-los a obedecer ao
conjurador.
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NT: Na demonologia cristã, Baal, é o primeiro e Rei Principal do inferno,

governando sobre o Leste. De acordo com alguns autores o Baal é um duque,
com as Sessenta e Seis Legiões de Demônios sob seu comando.
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NT: Na demonologia, Agares é um Duque prejudicial à zona oriental do

inferno, e sendo servido por 31 Legiões de Demônios. Pode fazer fugitivos
voltar. Ele também pode causar terremotos e ensina línguas, encontrando
prazer em ensinar expressões imorais. Ele também tem o poder de destruir
dignidades, tanto temporal e sobrenatural. Ele é retratado como um homem
velho pálido, montando um crocodilo e com um falcão em seu punho.
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NT: Na demonologia, Amon (também pronunciado Aamon), é o Marquês dos

infernos, e é o Sétimo Demônio goético, quem governa Quarenta Legiões do
Inferno. Sua aparência, é a de um lobo com uma cauda de serpente. Ao
comando de um mago, Amon, pode assumir a forma de homem com uma
cabeça de corvo, tendo um dos dentes caninos.

