Novel Mania – The King of the Battlefield
Capítulo 10 – Antes do Chefe (3)

Enquanto praguejava grosseiramente, ele se aproximou deles com um
comportamento desprezível.
De repente, um silêncio envolveu o grupo.
Juyoung era uma das 3 pessoas mais fortes do grupo, e por causa dessa sua
atitude em particular, muitos temiam ele.
Juyoung se aproximou de Taehwan passando por outras pessoas e falou
enquanto rangia os dentes.
"4 pessoas morreram hoje, seus merdas! Tudo porque vocês só tiveram que
sair em sua "maravilhosa" exploração!"
Uma vez por dia.
Teriam raids de monstros indo para o templo.
No entanto, incluindo Muyoung, 6 pessoas tinham deixado o templo.
O grupo restante teve que tentar lutar contra os monstros com sua força
insuficiente e 4 pessoas acabaram sendo sacrificadas.
Excluindo o primeiro dia, que teve o maior número de vítimas.
Não tendo Muyoung e Taehwan deve ter dado um grande impacto.
Especialmente Muyoung, como ele foi capaz de aniquilar quase metade dos
monstros por si mesmo, sua ausência deve ter deixado um enorme impacto.
No entanto, perder apenas quatro pessoas significou que eles lutaram bem.
Um momento depois, Juyoung levantou a mão esquerda.
O dedo médio estava anormalmente curto.
"Só o número de mortes são quatro, mas há muitos que ficaram feridos. Eu até
perdi um dedo. Se não fosse por mim, metade das pessoas já teriam morrido!
Mas, vocês decidiram sair para uma caça ao tesouro? Esse escudo parece
ótimo, hein!"

Juyoung zombou de Taehwan, que estava segurando o Escudo da
Erradicação.
Não era como se Taehwan não tivesse nada a dizer.
Até mesmo ele tendo que lutar com milhares de Musaranhos para voltar.
No entanto, ele não foi capaz de abrir a boca facilmente.
Era porque tudo o que ele tinha a dizer só seria ouvido como desculpa para os
outros.
Juyoung tinha a liderança.
Tsk!
Muyoung estalou sua língua.
Depois ele se aproximou de Juyoung.
"Era necessário explorar."
"Vaza tiozão! Estou falando com Taehwan, o grande humanitário."
"Esta exploração foi conduzida por mim. Se você tem algo a dizer, não deveria
vir primeiro falar comigo sobre isso?”
Muyoung apenas ficou ali e encarou ele.
A razão pela qual Juyoung foi direto ao Taehwan era simples.
De qualquer jeito, não parecia que Muyoung fosse fazer um grupo próprio e
acreditava que a única pessoa que estaria em seu caminho de se tornar o Rei
deste templo era Taehwan.
Juyoung, que sentiu o olhar de Muyoung, cerrou os dentes, mas depois se
acalmou e falou.
"Muitas pessoas dependiam de Taehwan. Pelo menos Taehwan não deveria
ter saído para explorar."
"Você fez isso soar como se Taehwan fosse a babá de vocês."
"Não, não é isso, mas pode ser chamado de mentor."
"Aqueles que não podem sobreviver por conta própria morrerão de qualquer
maneira."

Eles nem sequer tinham que pensar no Submundo, aqueles que confiam em
outros nem sequer chegariam ao Submundo, mas sim morreriam no Templo.
Assim que você confiar em alguém e ficar satisfeito, você pararia de progredir e
mais tarde seria comido por monstros.
Além disso, o direito de cuidar dos outros foi dado apenas aos que tinham
força para isso.
Taehwan definitivamente não era forte.
Os fracos se ajudando mutuamente era algo que só existia nos contos de
fadas.
No Submundo, somente os fortes podiam agir como queriam, pois, era um
mundo onde os fortes tinham autoridade absoluta.
"Então você está dizendo que é bom para todos morrerem?"
As veias do pescoço de Juyoung incharam.
Já que ele confrontava Muyoung, Muyoung podia dizer que ele estava tentando
influenciar o público ao seu lado.
"Sim, aqueles que podem sobreviver somente dependendo de outros só vão
enfrentar ainda mais condições infernais pela frente."
No entanto, Muyoung não ia tirar nenhuma das palavras que ele disse.
Mesmo Muyoung que passou 40 anos vivendo como um assassino sem
vontade própria.
Antes de retornar, os 40 anos que ele passou foram de tortura contínua.
Os dias em que ele teve de sobreviver vendendo até mesmo seus camaradas.
Era uma benção morrer agora do que experimentar aquilo novamente.
"Ha! Tiozão, você provavelmente pode viver sozinho, porque você é forte."
"Não é que sou forte, e sim que vocês são fracos."
Muyoung declarou.
O atual Muyoung não podia sequer comparar com o Muyoung do passado.
Mesmo no Submundo, apenas olhando para as habilidades físicas, haviam
inúmeras pessoas que eram como monstros em comparação com ele.

Muyoung apontou para os espantalhos do lado de fora do Templo.
"Houve alguém que treinou no tempo livre? Vocês não desistiram logo depois
de saber que haviam monstros fora do Templo? Choramingar é o que crianças
fazem. Se você não tentar e apenas ser um verme, tudo o que lhe resta é se
tornar o alimento dos monstros."
Até Suzy, a mais nova daqui, não reclamou de nada.
Em vez disso, ela tentou encontrar uma maneira de sobreviver sozinha.
Quando Muyoung batia nos espantalhos todos os dias, ninguém teve a
determinação de se juntar a ele.
Foi por que acreditavam que lutar contra os monstros que vinham todos os dias
era o suficiente.
"Você não tem experiência? Você estava no templo ante..."
Smack!
O corpo de Juyoung foi mandado para longe.
Thump!
Juyoung, que desagradavelmente caiu no chão, colocou as mãos na garganta.
"Cough!"
Ele espasmou depois de ser atingido inesperadamente em seu peito.
Enquanto Juyoung estava debatendo no chão, Muyoung se aproximou dele e
pisou em sua barriga.
"Essa é a selva. Não existem regras ou leis. Se eu fosse te matar agora, quem
seria capaz de me deter? Você precisa aprender a se proteger."
Squeeze!
Muyoung coloca mais força em seu pé.
“Gaaaa… Gaaahhh! Haaa!”
O rosto de Juyoung estava completamente vermelho.
Se Muyoung colocasse um pouco mais de força em seu pé, o ar dentro do
corpo de Juyoung fluiria para cima e impactaria em seu cérebro, matando-o.
Sem expressão alguma, Muyoung olha para baixo para Juyoung.

O rosto de Juyoung estava cheio de medo de morrer.
Muyoung baixou a cabeça para olhar Juyoung diretamente em seus olhos.
"Ou, você nunca pensou que eu poderia me tornar seu inimigo?"
Ninguém poderia parar Muyoung.
Esta era a realidade. Mesmo se você fosse agradável e dividir seus recursos,
ninguém ousaria falar contra o mais forte.
Se você quisesse mudar esse tipo de realidade, tinha que se mover. Você tinha
que se esforçar mais do que qualquer outra pessoa.
Muyoung estava disposto a fazer isso.
"Po... Por favor!"
Como Juyoung pediu misericórdia com seu rosto completamente vermelho,
Muyoung afastou-se.
"Aprenda a ser independente, não estou esperando que você seja forte. Mas,
não retenha os outros que estão tentando seguir em frente."
Muyoung virou-se para entrar no Templo.
Houve um longo silêncio.
Ninguém pôde se mover.

Algumas pessoas que foram capazes de repentinamente compreender o
discurso de Muyoung começaram a se mover.
Mesmo se seus números não fossem grandes, por causa deles, novas coisas
estavam sendo constantemente reveladas.
"Isso disse que minha Força aumentou."
"Minha Estamina aumentou!"

Uma vez que as pessoas começaram a descobrir que poderiam melhorar suas
estatísticas por bater continuamente no espantalho, muitos deles começaram a
treinar.
Mesmo se você tiver que acertar pelo menos 10.000 vezes para que tivesse
algum efeito, era mais produtivo do que ficar apenas parado e desperdiçando
seu tempo.
Muyoung continuava a explorar todos os dias, e quando voltava, ele começava
a construir uma cerca.
Ele talhou a madeira em lanças afiadas e colocou-as em torno do Templo.
Embora as pessoas estivessem armando armadilhas em preparação para as
raids dos monstros, elas não eram muito eficazes. Muyoung estava se
preparando para a batalha contra o 'Chefe' que ocorreria em breve.
'Haverá inúmeros monstros que atacarão antes que o Chefe venha.'
Esta cerca foi feita para interferir com os movimentos dos monstros, mesmo
que apenas por um pouco.
Claro, não teria qualquer efeito se fosse uma cerca de madeira comum.
No entanto, Muyoung tinha recolhido 'Flores Anestésicas' e esfregou sua seiva
em torno da cerca.
Essa flor tinha um anestésico forte que começaria a paralisar o corpo com um
único toque.
Ele também espalhou fezes do Leo Gigante para confundir os monstros com
seu forte odor.
Como o predador da floresta, o Leo Gigante era pelo menos um dos monstros
mais fortes aqui.
Sempre haveria raid de monstros uma vez por dia, mas por cheirar as fezes do
Leo definitivamente iria confundi-los.
'Mesmo que eu tenha que arriscar minha vida, definitivamente é uma boa ideia
ir para o território de um Leo Gigante."
Se ele tivesse sido encontrado por um Leo Gigante, ele não teria conseguido
escapar facilmente.

Mas, para tornar a batalha contra o Chefe um pouco mais fácil, ele precisava
das fezes do Leo Gigante.
"Senhor. Já terminei de aplicá-las."
Além disso, o trabalho de esfregar as fezes na cerca estava sendo feito pela
Suzy.
Ela estava carregando uma caixa para fazer isso, todo seu corpo cheirava
fortemente a fezes.
Kking. Kkinng.
O Imperador dos Musaranhos, que Suzy nomeou como Kking Kking 1 ,
furtivamente evitava a cerca.
Kking Kking sabia instintivamente temer o Leo Gigante.
Era uma tarefa que ninguém queria fazer.
No entanto, Suzy se ofereceu para fazê-la.
'Isso também vem do seu sentido?'
No entanto, poderia Suzy saber que este trabalho vai ajudá-la e muito em
sobreviver?
A pessoa que mais emitia o odor do Leo Gigante era Suzy.
Mesmo se você se lavasse vigorosamente, o cheiro não iria desaparecer por
alguns dias.
Os monstros não seriam capazes de se aproximar dela facilmente.
Se ela instintivamente sabia disso e se ofereceu, seu sentido era bastante
assombroso.
Muyoung acenou com a cabeça enquanto olhava para as cercas.
"Bom trabalho."
"Por favor, me dê o pão depois. Fora isso..."
Ela tinha 2 pães para receber.

1

NT: Kking Kking (낑낑) é uma onomatopeia que se refere a um gemido agudo ou
apenas um gemido, tipo quando um cão "choraminga" pedindo por algo. Então, ela
deu esse nome porque o musaranho está sempre fazendo esse som de choramingo.

Suzy olhou atrás de Muyoung por um momento e cautelosamente falou para
ele.
"Depois de praticar, posso brincar com Kking Kking?"
Kking. Kkinnng.
O Imperador dos Musaranhos.
O corpo de Kking Kking tremia lamentavelmente. Muyoung falou sem se
importar.
"Faça como quiser."
"Yay! Obrigada."
Ela ainda era uma criança.
Com um sorriso, Suzy correu para os espantalhos.
'Então...'
Muyoung se levantou e esfregou os ombros.
'Tudo que resta é esperar.' Ele havia preparado tudo o que ele podia.
Não apenas Muyoung, outras pessoas também fizeram o que podiam a seus
próprios modos.
Agora era uma questão de como eles poderiam batalhar contra o Chefe com o
menor dano possível.

Grrrr.
Gnar!
Centenas de hienas de duas cabeças se aproximaram do Templo.
Elas eram de uma das espécies de monstros conhecidas como "Shamba".
As Shambas, que estavam correndo extremamente rápido se tornaram
confusas depois de sentir o cheiro do Leo Gigante.

Swift!
Pluck!
Ao mesmo tempo, um número abundante de flechas voou para elas de longe.
As pessoas que já estavam esperando por elas começaram a atacá-las com os
arcos e flechas que eles prepararam no último minuto.
"Me sigam."
Enquanto os outros estavam lutando contra as Shambas, Muyoung
desembainhou Angústia não muito longe do templo.
Ele tinha que terminar o trabalho antes que os monstros começassem a subir
sobre as cercas.
Taehwan e Baeksoo seguiram Muyoung.
Como ele queria que eles funcionassem como duas forças separadas, Suzy
ficou para trás para ajudar os outros.
"Matem eles! Matem eles!"
De longe, Muyoung podia ver Juyoung lutando freneticamente contra as
Shambas.
Enquanto o foco das Shambas estava no grupo, Muyoung rapidamente tomou
uma rota lateral ao redor.
O que Muyoung procurava não era as Shambas.
Era o Chefe atrás das Shambas.
"Eu vou tomar a frente. Quando eu fizer o sinal, saiam."
Conforme ele ia mais para o fundo, mais o número de Shambas diminuía.
E no fundo, o lugar onde o Templo e a floresta se encontravam, havia duas
Shambas excepcionalmente grandes em um caminho estreito.
Muyoung tinha que exterminar as duas Shambas em silêncio.
Muyoung fechou os olhos e tentou diminuir o batimento cardíaco o máximo
possível.
Mesmo que ele tenha voltado para o passado, a experiência que ele tinha
ainda estava intacta.

Habilidades furtivas eram competências que Muyoung já tinha atingido seus
níveis máximos.
Não havia como olhos de monstros como as Shambas pudessem ver ele.
Sniff...?2
No entanto, conforme Muyoung se aproximou deles usando suas habilidades
furtivas, uma das Shambas percebeu que algo estava errado.
Muyoung rapidamente sacou Angústia e cortou o pescoço da Shamba.
Grahhh... Gah!
Foi o mesmo para as outras Shambas.
Quando Muyoung ergueu sua mão, os dois homens se aproximaram.
"C-como você fez isso? Como... eles não notaram você quando você andou em
direção a eles?"
Taehwan perguntou a Muyoung com descrença.
Mas, Muyoung não respondeu. Depois de um tempo, ele abriu sua boca.
"Procure na área. Desde que matamos os guardas, ele vai se mostrar."
Muyoung estava nervoso, muito superficialmente.
Ele estava certo de que havia um Chefe próximo liderando as Shambas.
No entanto, ele não podia sentir a sua presença.
Em vez disso, ele sentiu um olhar.
'Ele está me observando.'
Drip. Drip. Drrrip.3
E o que Muyoung pensou estava correto.
Havia uma parede que bloqueava o caminho estreito. No entanto, algo estava
subindo essa parede.
Krrrang!
Se Shambas tinham duas cabeças, essa coisa tinha surpreendentemente três.
2

NT: Sniff é “farejar” ou “cheirar”.

3

NT: Drip é “gotejar” no caso a baba caindo da boca.

Ele tinha pelo menos o dobro do tamanho de uma Shamba comum.
A aparência formal do Chefe que liderava centenas de Shambas.
Em um instante, mensagens surgiram na frente deles.

◈ Missão: Ataque de Rellaka ◈
◈ 'Rellaka' tem um grande rancor contra os humanos. Ele não vai parar o seu
massacre até que ele mate toda a humanidade. ◈
◈ Pare Rellaka. ◈
◈ Seguindo as Leis de Salomão, cada sobrevivente receberá um prêmio
dependendo do seu nível de contribuição. ◈

Rellaka.
Se ele se lembrava corretamente, parecia que ele tinha um nome assim.
No passado, em seu ataque, mais de 10 pessoas morreram.
Não por causa das centenas de Shambas, mas por causa desse único
monstro.
'Eu estava esperando por você."
No entanto, Muyoung acreditava que era possível com três pessoas.
O predador do passado, agora era a vez de se tornar a presa.
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