Novel Mania – The King of the Battlefield
Capítulo 11 – Antes do Chefe (Fim)

Taehwan levantou seu Escudo da Erradicação.
Clash!
No entanto, a força de Rellaka estava além de sua imaginação.
“Hugh!”
Taehwan, que estava segurando o escudo, foi jogado para o lado.
Thump!
Atrás dele, Baeksoo apunhalou o lado de Rellaka com sua adaga.
Mas, o corte não foi profundo.
Era como fazer um leve arranhão em um couro duro.
Graaahh!
Depois que Muyoung descobriu os padrões de movimento de Rellaka, ele começou
a se mover.
Em seguida, Rellaka imediatamente virou seu corpo para encará-lo.
Desde o início, Rellaka sabia que Muyoung era o mais forte dos três.
Se ele pudesse matar Muyoung, matar o resto não seria um problema.
‘Ele é inteligente.’
De fato, ele não era um monstro comum.
Enquanto segurava Angústia, Muyoung impulsionou-se do chão.
Em um instante, Muyoung rapidamente saltou para um de seus três pescoços, mas
a velocidade de Rellaka era incomparável.
Mas, Muyoung também sabia que Rellaka ia se esquivar.
Puuk!
Quando ele pousou no chão, ele abaixou-se e estendeu seu pé para derrubá-lo.
Como em uma investida, o leve ataque de Muyoung levou Rellaka a tropeçar e
perder o seu equilíbrio.

Depois, a luta transformou-se em uma luta de velocidade.
Ou Muyoung era mais rápido com sua espada ou Rellaka era mais rápido em
recuperar seu equilíbrio.
Foi por pouco, mas a espada de Muyoung conseguiu cortar um dos pescoços de
Rellaka.
Graaaahhh!
Rellaka, enquanto contorcia-se em agonia, recuou rapidamente.
Embora tenha sido um ataque crítico, surpreendentemente, o ferimento rapidamente
se recuperou.
‘Todas as cabeças precisam ser cortadas.’
Embora a cabeça que caiu no chão não fosse ser regenerada, ele sabia que ia ser
difícil causar um ferimento fatal com a maioria dos seus ataques.
‘Eu também sofri com isso.’
Quando ele inclinou ligeiramente sua cabeça, ele olhou para o seu ombro direito.
No instante em que Muyoung investiu para seu pescoço, uma das garras de Rellaka
deve ter ficado presa em seu ombro.
Sangue jorrava e era difícil para ele usar toda a sua força.
Se você pensar na quantidade de dano, Muyoung sofreu uma grande perda.
“Hyoungnim! Eu irei bloqueá-lo!”
Taehwan veio ao meio e fez uma parede.
Taehwan provavelmente queria que Muyoung parasse o sangramento.
Muyoung assentiu.
Esta será provavelmente uma longa luta.
Era tolice ignorar um ferimento durante uma luta.
Ele esfregou algumas ervas que eram boas para estancar sangue, que ele tinha
trazido.
Parecia que sua pele estava queimando, mas ele cerrou seus dentes e aguentou.
“Gaaaaaahh!”

Rellaka, enfurecido, começou a lutar mais agressivamente.
Mesmo se Taehwan continuasse tentando bloquear todos os seus movimentos, era
impossível.
E já faz um tempo desde que Baeksoo tinha sido nocauteado.
Muyoung agarrou Angústia novamente enquanto movia o ombro.
O que Muyoung sentia era frenesi.
Ele foi estimulado pelo fato de que ele poderia mostrar completamente tudo o que
tinha contra essa poderosa presa.
Gaaahh!!
Enquanto ignorava Taehwan, Rellaka saltou alto e foi direto para Muyoung.
Parecia que ele sabia que ia morrer se não matasse Muyoung. E, portanto, fez uma
tentativa desesperada para matá-lo.
‘Entendido. Então venha.’
Muyoung segurou firmemente Angústia.

‘Filho da puta. Como se atreve a me humilhar.’
Juyoung saiu do templo com um grupo de pessoas.
“V-vai ficar tudo bem?”
“Não é tarde demais para voltar…”
Exceto Juyoung, as 5 pessoas que estavam com ele estavam todas apreensivas.
Era porque eles não tinham certeza se o trabalho que estavam tentando realizar
enquanto abandonavam seus postos iria dar certo.
“Só cale a boca e siga-me. Tenho certeza que ele provavelmente já está exausto.”
Juyoung transbordava com confiança.

‘Aquele filho da puta disse que ele estava indo matar o Chefe. O Chefe é
provavelmente um adversário formidável, já que ele precisou preparar-se por dias.’
O filho da puta a quem ele se referia era Muyoung.
Muyoung se preparou continuamente por dias para a batalha de hoje.
O cara que continuamente massacrava monstros como se não fosse nada.
Isso significava que o ‘Chefe’ que eles tinham que matar hoje era muito mais forte.
Mas, não parecia que Muyoung fosse perder. No entanto, ele tinha que estar
exausto.
Juyoung estava planejando eliminar Muyoung quando ele estivesse cansado.
‘Eu vou matá-lo, pegar sua arma e o prêmio que ele deveria ganhar.’
Se Muyoung e Taehwan desaparecessem ao mesmo tempo, ninguém poderia
impedir o avanço de Juyoung.
Aqui era um ambiente selvagem.
Era o lugar onde o mais forte se tornava o justo.
Oh Juyoung.
Antes de chegar a este lugar, ele era um gângster.
Depois de ser expulso da escola por violência, ele saiu com péssimos amigos e
cometeu crimes.
Além de continuamente cometer atos violentos, ele roubou e ameaçou outros. Ele
era até mesmo um agente de uma casa de prostituição de menores de idade, por
usar suas colegas mais novas de sua antiga escola. Ele definitivamente não era um
cara que viveria obedecendo à lei.
Mas, Juyoung estava sempre cheio de insatisfação.
Ele estava insatisfeito que ele sempre tinha que rastejar no fundo da sociedade.
E então um dia.
Sua vida virou de cabeça para baixo e ele foi convocado para esse ‘Templo Azul’.
Sendo atacado por monstros, vivendo selvagemente onde a vida era considerada
inútil. Ele estava lá.
Tudo era perfeito.

Ele pensou que poderia finalmente viver como ele queria sem ninguém para detê-lo.
Kim Taehwan?
Ele era um novato.
Ele não tinha noção do mundo sujo e sangrento que ele viveu.
Mesmo que Taehwan tivesse experiência, Juyoung sabia que ele poderia se livrar
dele, se ele realmente quisesse.
Mas… Só uma pessoa.
Juyoung não podia fazer nada com essa uma pessoa.
Apenas por sua aparência, ele parecia ser como uma bomba.
Quando ele lutava contra monstros, ele não parecia um lobo, em vez disso ele se
parecia mais com um leão.
‘Muyoung. Eu só preciso matá-lo.’
Clash!
Ele ouviu sons de uma luta intensa nas proximidades.
Taehwan e Baeksoo, que estavam feridos, estavam ambos esparramados no chão.
Só Muyoung estava lutando contra o grande monstro.
Mas, a luta estava prestes a terminar.
Slash!
Muyoung tinha cortado a última cabeça do monstro.
Haaa! Haaa!
Muyoung caiu no chão e respirava pesadamente.
De longe, parecia que ele havia sofrido ferimentos em todo o corpo.
‘Hoje vai ser o último dia em que você vai agir como um cão louco.’
Um sorriso se formou no rosto de Juyoung.
Se ele estivesse tão exausto que ele tivesse que cair no chão assim, mesmo se ele
fosse o poderoso Muyoung, ele não teria chance contra seis homens.

Rellaka era forte.
Era estranho.
Quando ele pensou em suas memórias passadas, ele tinha certeza de que três
pessoas seriam mais do que suficientes, mas em vez disso eles poderiam ter sido
as vítimas.
‘As minhas lembranças estão erradas?’
Claro, ele não poderia ser capaz de lembrar tudo perfeitamente.
Mas, pelo menos eles venceram.
Ele usará esses erros, como um degrau, para subir ainda mais a partir de hoje.
Hoo! Hoo!
Muyoung sentou-se um pouco depois de cortar a última cabeça de Rellaka.
Não havia um lugar em seu corpo que não estivesse dolorido.
Haviam vestígios das garras de Rellaka em todo seu corpo.
No entanto, ele não podia simplesmente continuar descansando lá.
Ambos Taehwan e Baeksoo desmaiaram depois de receber lesões.
Não era bom deixá-los sozinhos.
Os ataques das Shambas não tinham terminado até agora.
“Eu voltarei logo.”
Ele tinha que matar todos as Shambas para ele ter a oportunidade de tratá-los.
Thump!
Ele levantou-se usando Angústia como apoio.
Mesmo que Angústia absorvesse o sangue de Rellaka, quem ele tinha matado, a
quantia era pequena.
Em vez disso, os ferimentos que ele tinha recebido dos ataques de Rellaka foram
muito maiores.

Talvez fosse porque Muyoung tinha perdido muito sangue, mas seu rosto estava
branco como uma folha.
No momento em que ele estava exausto demais para se mover adequadamente.
“Senhor! Tenha cuidado!!”
O grito urgente de Suzy atingiu os ouvidos de Muyoung.
Ele então olhou ao redor.
“Essa putinha de merda!”
“Morra!”
Os seis homens que estavam escondidos atrás de uma árvore próxima apareceram.
Era Juyoung e seu grupo.
Muyoung de uma certa forma entendeu por que eles apareceram lá.
Muito atrás de Juyoung, do outro lado, estava Suzy que parecia estar sem fôlego de
seguir Juyoung.
Se Suzy não o avisasse, ele teria sido emboscado sem poder fazer nada.
‘Ainda que meu corpo esteja neste estado…’
Ele não achava que ele não seria capaz de perceber pessoas que nem sequer
estavam adequadamente escondidas.
Era o limite para o corpo ao qual ele retornou.
Oh Juyoung.
Muyoung não achava que ele seria tão imprudente.
Muyoung achou que ele tinha pelo menos alguma consciência nele.
Sua sede de vingança era tão forte que ele havia perdido toda a razão?
Será que Juyoung realmente pensava que ele poderia ganhar dele só porque ele
estava exausto?
Stab!
Muyoung perfurou o peito da primeira pessoa que correu até ele.
Então, usando Angústia, Muyoung absorveu o sangue que fluía do corpo da pessoa.
Juyoung não sabia do efeito de Angústia.

Ele provavelmente pensou que era uma arma com um gume extremamente afiado.
Se ele soubesse que essa arma lhe permitia recuperar sua estamina assim, ele não
ousaria desafiá-lo.
Mesmo sem Angústia, como suas habilidades eram muito superiores aos dos seis
homens, provavelmente não havia nada que eles pudessem fazer.
Não se deve atacar um leão só porque ele estava ferido.
Gush!
Enquanto ele puxava Angústia, ele olhou para Juyoung.
“Pare de lutar e apenas morra silenciosamente. Seu filho da puta!”
Esta era provavelmente a última tentativa louca de Juyoung.
“Você primeiro.”
Muyoung posicionou-se novamente.
Ele ganhou a energia para se mover depois de matar o cara que imprudentemente
aproximou-se dele.
Então, ele falou lentamente.
“Eu arrancarei sua língua que não tem um pingo de responsabilidade.”
“Sua puta louca!”
Juyoung não estava tão sensato, quanto suas palavras o faziam parecer, enquanto
ele firmemente segurava sua espada em pé.
A razão pela qual os monstros eram uma ameaça era por causa de suas
velocidades rápidas e de seu poder de ataque. Eles eram especializados em
arriscar suas vidas a fim de matar o seu adversário.
No entanto, Juyoung não correspondia a nenhum dos critérios acima.
Ele era forte em termos de força, mas isso era tudo.
Clash!
Smack!
Depois que suas espadas se chocaram, Muyoung rapidamente virou os ombros
para bater o cotovelo contra o queixo de Juyoung.
“Kuk!”

Juyoung caiu no chão com uma concussão.
Muyoung enfiou a mão dentro das mandíbulas suspensas de Juyoung, que estavam
desarticuladas.
Stretch!
Incapaz de resistir ao forte aperto de Muyoung, sua língua foi puxada para fora.
Por causa da cena grotesca que acabou de acontecer, os outros quatro foram
incapazes de agir precipitadamente.
“GAHHHHHHHHHHHHHHHHHH!”
“Em seguida, eu cortarei o seu pulso, uma vez que você não precisa dele.”
Ele não iria matá-lo naquele momento.
Muyoung era o melhor assassino, aquele que completou até mesmo o treinamento
mais difícil.
Ele sabia como matar uma pessoa, permitindo-lhe sofrer e fazê-la sentir medo
extremo.
Não era a experiência mais agradável, mas desde que Juyoung estendeu a espada
contra ele, ele era um inimigo; Nada mais, nada menos do que isso.
Swish!
“AHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH!”
Juyoung retorceu-se em uma intensa agonia.
Seu pulso que estava segurando a espada foi cortado.
“Eu realmente não sou do tipo que se diverte com tortura. Por último, eu cortarei sua
cabeça fora.”
Dando-lhe um aviso antes de concluir a tarefa.
Juyoung estava em completo terror só por isso.
No

entanto,

Juyoung

balançou

sua

cabeça

conforme

ele

ainda

queria

desesperadamente viver.
Parecia que ele estava implorando por sua vida, mas Muyoung já havia lhe avisado.
Foi Juyoung quem ignorou seu aviso. Agora era hora de pagar por suas decisões.
Slash!
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