Novel Mania – The King of the Battlefield
Capítulo 12 – Necromante (1)

Não houve sequer a menor hesitação.
Em um piscar de olhos, a cabeça de Juyoung foi separada de seu corpo.
A cena era como um filme B, sua falta de realismo deixou os homens ao redor
sem palavras.
Clank!
Crash!
No entanto, eles logo perceberam que isso era a realidade e todos eles
derrubaram suas armas.
Então levantaram suas mãos e tentaram provar suas inocências.
"E-eu fui obrigado por Juyoung, esse bastardo, para participar nisso."
"O mesmo comigo... Você não sabia? Se você não seguisse Juyoung, não
haveria escolha a não ser morrer de fome..."
Ha!
Muyoung riu como se achasse toda essa situação ridícula ao extremo.
"Guardem suas desculpas esfarrapadas."
Como eles já levantaram suas armas contra ele, não havia necessidade de
desculpas.
No passado, Muyoung sabia a razão pela qual a Floresta da Morte foi capaz de
sobreviver em meio a toda hostilidade que sofria.
A Floresta da Morte nunca deixou um inimigo ir.
Era o mesmo para aqueles que tinham a possibilidade de mais tarde tornar-se
um inimigo.
Foi uma das poucas coisas que Muyoung concordava com a Floresta da Morte.
Era tolice deixar aqueles que mais tarde poderiam se tornar um obstáculo.
"Levantem suas armas."

Muyoung cerrou os olhos.
Os homens estremeceram diante daquela visão.
E, ao mesmo tempo, perceberam.
Eles nunca deveriam ter se envolvido com ele.
Mesmo ferido, um leão era um leão.
Se eles continuassem em pé sem fazer nada, eles sabiam que iriam morrer.
Seus instintos lhe disseram para se mover, então eles pegaram suas armas
caídas.
"MERDAAA!"
O homem, que foi o primeiro a apresentar uma desculpa, correu em direção a
Muyoung.
Swish!
Thud!
Uma troca foi suficiente.
Terminar com isso rapidamente era a única misericórdia que Muyoung podia
dar.
Como um ato de piedade, Muyoung rapidamente acabou com suas vidas.
Swish!
Swish!
Conforme ele movia continuamente como um fluxo de água, suas cabeças
caíram ao chão.
Muyoung recuperou um pouco da sua estamina enquanto Angústia absorvia o
sangue deles.
As feridas recebidas pela batalha contra Rellaka lentamente começaram a
fechar.
Embora não estivesse totalmente recuperado, ele ainda se recuperou o
suficiente para caçar as Shambas restantes.
Pouco depois, ele embainhou Angústia e começou a se mover.
"Ah..."

Como a pessoa que observou tudo de longe, Suzy ficou assustada quando
Muyoung apareceu na frente dela.
Suzy viu muitas mortes, mas foi a primeira vez vendo um humano morrendo
pelas mãos de outro ser humano.
Era natural que ela temesse Muyoung.
"Siga-me."
Mas Muyoung não se importava.
Se ela aprendesse algo de suas ações hoje, ela viveria, senão, ela morreria.
O Submundo não era um lugar amável para uma criança.
Quando Muyoung tomou a liderança, Suzy baixou a cabeça e o seguiu.

◈ Você teve sucesso em defender contra Rellaka e as Shambas. ◈
◈ Para os sobreviventes, dependendo de suas contribuições, uma recompensa
apropriada será dada. ◈
◈ O nível de contribuição do sobrevivente 'Muyoung' é de 80,4%. ◈
◈ Maravilhoso. Você quebrou um recorde. ◈
◈ Você deseja deixar o seu nome no Hall da Fama de Salomão? Se você
recusar, ele será exibido como 'Sem Nome'. ◈

Depois de partir ao meio o crânio da última Shamba, as palavras acima
apareceram.
O Hall da Fama de Salomão.
No passado, ele teve seu nome lá. Ele estava no Primeiro Lugar do Ranking de
"Mais Humanos Assassinados".

Parecia que este era um Ranking de pessoas com o mais alto nível de
contribuição em uma raid de chefe no Templo Azul.
'Se eu deixar meu nome no Hall da Fama de Salomão, os Deuses Demônios
também aprenderão o meu nome.'
Isto era um fato conhecido pelo único que teve o nome mais gravado no Hall da
Fama de Salomão, 'Orgo, o Rei Aventureiro'.
Embora não se saiba da relação exata entre Salomão e os Deuses Demônios,
a história de como o 9º assento, Paimon, saiu para procurar e matar o próprio
Orgo era famosa.
Havia até mesmo um rumor secreto por aí de que se alguém tivesse muitas
conquistas no Hall da Fama de Salomão, essa pessoa receberia algo que
poderia prejudicar até mesmo os Deuses Demônios.
Além disso, torna-se mais fácil de ser aceito em uma das Grandes Guildas ou
reunir mais pessoas para seu lado. Dependendo da situação, pode até
desbloquear uma 'Missão Secreta', no entanto...
Muyoung recusou.
Ele poderia ter se tornado famoso muito rapidamente, uma vez que ele
revelasse seu nome, mas não era isso o que ele queria.
Afinal, revelar seu nome tinha muito pouco a ver com a recepção de Missões
Secretas.
Além disso, não havia nada de bom que poderia vir se Deuses Demônios
aprendessem sobre ele.
Naturalmente, não se sabia se isso não o ajudaria a tornar-se um Rei Demônio
sob Gremory, mas as desvantagens ultrapassam as vantagens.
'Eu recuso.'
Ele nem se incomodou de dizer sua decisão em voz alta.

◈ Você recusou deixar seu nome no Hall da Fama de Salomão. ◈
◈ 1º lugar: Sem Nome - 80,4% ◈
◈ 2º lugar: Alexandro Quintart - 78,7% ◈

◈ 3º lugar: Ootsuki Yuka - 72,8% ◈

Os nomes dos 2º e 3º lugares eram ambos muito famosos.
Eles já haviam estabelecido sua influência e haviam crescido a um ritmo
assustador.
Isso foi especialmente o caso de Alexandro que já havia se tornado o líder de
uma das Nove Grandes Guildas anos atrás.
'Monstros influentes.'
O que significava que, pelo menos durante dez anos, ninguém tinha quebrado
seus recordes e Muyoung era finalmente o primeiro a quebrá-los.
Mesmo que ele provavelmente não tivesse quaisquer experiências passadas
como Muyoung, a diferença foi inferior a 2%.1
Embora os resultados não fossem tudo no Templo Azul, Alexandro
definitivamente tinha o direito de ser classificado no ‘Top 10 Humanos’.

◈ 'Hall da Fama de Salomão: Templo Azul (1)' foi adicionado ao seu histórico. ◈
◈ Seguindo a Lei de Salomão, uma recompensa será dada a você. ◈
◈ Você pode escolher dois dos seguintes Itens: Algibeira2 Infinita, o
Medicamento Secreto do Sábio, Espada do Tirano, Escudo da Alma de
Avalokitesvara3, Talismã do Asura4, Lâmina dos Nove Dragões5, Botas de
Hermes6 e Mil Faces. ◈
"...!"
Suas pálpebras tremiam ligeiramente.

1

NT: O que significa: Alexandro era um monstro pois, o Muyoung conseguiu essa
conquista porque tinha experiencias passadas de assassino, mas não se sabe do
Alexandro, pois, se ele não tiver nenhuma então, ele é um verdadeiro monstro desde
aquele tempo.
2
NT: Algibeira é uma pequena bolsa/saco separada da roupa que é colocado na
cintura.

Havia alguns itens que ele tinha ouvido falar dentro da lista. Espada do Tirano,
Escudo da Alma de Avalokitesvara e as Botas de Hermes eram especialmente
famosos.
Estes eram itens usados por mestres.
O Medicamento Secreto do Sábio era conhecido como o epítome7 da alquimia
e a Algibeira Infinita falava por si mesma.
Não havia simplesmente nada a descartar.
Mas o item que mais atingiu seu interesse foi o Talismã do Asura.
'Talismãs dos Oito Devas8 Guardiões do Budismo.'
Havia Oito Guardiões que serviram sob Buda.
Entre eles, havia um chamado Asura.
Não era este um dos itens que os Cinco Grandes Clãs procuraram dias e
noites!
Muyoung não sabia ao certo, mas lembrou-se de ler um documento secreto
que dizia que se alguém coletasse todos os oito Talismãs, Buda desceria.
A descida de Buda, poderia ser difícil de acreditar, mas realmente poderia ter
uma calamidade significativa.
'Eu escolho a Algibeira Infinita e o Talismã do Asura.'
Não havia necessidade de agonizar sobre isso.
Angústia era suficiente para ele como uma arma e a Algibeira Infinita era um
tesouro que ele talvez não tivesse a chance de obter novamente.
Para alguém que estava tentando mudar tudo sozinho, esse era um item vital.
Não escolher o Medicamento Secreto do Sábio, que poderia elevar o limite de
um ser humano, era uma perda lamentável, no entanto, seu crescimento seria
determinado pelas quatro Classes Secretas que ele escolheria.
Não muito tempo depois, uma algibeira do tamanho de dois punhos e um
Talismã flutuou acima de suas mãos.

7

NT: No caso seria o que a alquimia buscava, o símbolo daquela doutrina/ciência, o

modelo ideal.

Embora a Algibeira Infinita tinha um limite para o tamanho do item que poderia
armazenar, era ilimitado em termos da quantidade que podia armazenar.
Muyoung estava bastante interessado no Talismã do Asura.

Aha, Muyoung acenou com a cabeça.
Depois de ler a explicação, ele entendeu.
Os Cinco Grandes Clãs tinham algumas armas excepcionalmente incríveis.
Elas provavelmente foram reforçadas pelos Talismãs dos Oito Devas
Guardiões do Budismo.
‘Inesperadamente, também pode reforçar Habilidades.’
Não era que não havia Itens Mágicos que pudessem reforçar Habilidades.
No entanto, havia apenas um número minucioso desses Itens. Se alguém não
tivesse uma sorte celestial, não seria capaz de obter um.
Além disso, o Talismã do Asura não tinha limitações, então as possibilidades
eram infinitas.
"Droga, todos se movam! Por quanto tempo vocês vão ficar fora do lugar?"
"Alguém dá uma mão aqui!"
As pessoas começaram a carregar os cadáveres.
Embora venceram a batalha, o dano foi devastador.

Muyoung embalou algumas ervas medicinais e saiu para trazer de volta
Taehwan e Baeksoo.

17 pessoas.
Das 28 pessoas, 17 sobreviveram.
Mas mais da metade das mortes foram causadas por Muyoung.
5 morreram na raid das Shambas enquanto 6 morreram por suas mãos.
Todo mundo sabia desse fato, mas não discutiram sobre isso.
Foi porque algumas pessoas viram as 6 pessoas fugindo da batalha para matar
Muyoung.
Havia alguns que pensavam que as consequências foram muito extremas, mas
eles valorizavam suas vidas.
Não era como se os monstros parassem de atacar agora que eles estavam em
poucos números.
Para sobreviverem, eles tinham que ficar mais fortes e agora, mais do que
nunca, eles procuraram unir-se como um grupo.
A morte de Juyoung realmente resultou em todos se unindo como um grupo.
As pessoas começaram a seguir Taehwan como seu líder e a exploração foi
interrompida.
No entanto, Muyoung não pretendia explorar mais.
'Necromante.'
A Classe Secreta que sozinha era capaz de matar milhares de pessoas no
passado.
Depois de se preparar completamente para obter a Classe, ele avançou direto
para a floresta.
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NT: Avalokiteshvara ("Aquele que enxerga os clamores do mundo") é o/a bodisatva

(bodhisattva) que representa a suprema compaixão de todos os Budas. Um
bodhisattva é aquela criatura que está adiantada ou pronta para alcançar o estado de
Buda; contudo faz voto de só alcançá-lo plenamente quando nenhum ser estiver mais
no samsara, ou na roda de encarnações neste mundo.
(Samsara pode ser descrito como o fluxo incessante de renascimentos através dos
mundos.)

4

NT: Budismo Japonês: Os Asuras, são deuses demoníacos muito poderosos e

temidos entre os seres humanos. Sua aparência parece um pouco o aspecto
humanoide, porém as maiores diferenças são; sua pele avermelhada, força
descomunal e altura, e principalmente, em seus múltiplos braços e faces. Na maioria
das vezes, o budismo japonês representa os Asuras com três faces e seis braços,
cada face detêm uma feição e humor diferente das outras, e seus braços portam
armas, sejam espadas, arcos, flechas, lanças, e até mesmo bolas de fogo e outras
representações de magia.
Na cultura hindu, Asura significa antideus.

5

NT: Os Nove Dragões vem da lenda que se baseia nos nove tipos de dragões

existentes e nos nove filhos do rei dragão.
A "Parede dos Nove Dragões" é uma parede com imagens de nove dragões
diferentes, e é encontrada em palácios e em jardins imperiais.
Nove tipos de dragões:

Tianlong (天龍: "Dragão Celestial") – O soberano dos dragões.
Shenlong (神龍: "Dragão espiritual") – Controla o tempo.
Fucanglong (伏藏龍: "Dragão dos Tesouros Escondidos") – Guardião de metais
preciosos e de joias enterrados.
Dilong (地龍: "Dragão da Terra") – Controla as estações do ano.
Yinglong (應龍: "Dragão Alado") – Imortalização do imperador Huang em dragão.
Jiaolong (虯龍: "Dragão Chifrudo") – Simboliza força.
Panlong (蟠龍: "Dragão Espiralado") – Habita nos lagos do Oriente.
Huanglong (黃龍: "Dragão Amarelo") – Símbolo de sabedoria, este dragão é
representado sem chifre.
Rei Dragão (龍王: "Dragão Majestoso") – Segundo a mitologia existem 4 dragões
majestosos que governam os quatro mares: do Leste, do Sul, do Oeste, e do norte.
Curiosidade: Na cultura chinesa o número nove é considerado de sorte na China
porque é o único dígito maior possível, e os dragões chineses são relacionados
frequentemente com ele. Por exemplo, um dragão chinês é descrito normalmente nos
termos de nove Atributos e tem geralmente 117 escamas- 81 (9x9) masculino e 36
(9x4) feminino.
Isto também é porque há nove formas do dragão e o dragão tem nove filhos.
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NT: Filho de Zeus com Maia, filha do gigante Atlas, que foi condenado por Zeus a

segurar o céu em seus ombros (God of War tem essa parte), Hermes é conhecido
principalmente como o mensageiro dos deuses. Em segundo lugar, ele foi
encarregado de transferir as almas humanas para o Submundo. Os gregos antigos
acreditavam que ele era um homem alegre e jovem, que gostava de se envolver em
brincadeiras complicadas e fraudes. Como mensageiro dos deuses, ele se locomovia
com muita velocidade e dizia-se ele conseguia voar como o vento. Para os gregos
antigos, Hermes encarnava rapidez, flexibilidade, fluidez, e até mesmo a tendência de
cometer erros. Entre suas características humanas, dizia-se que Hermes era um
mentiroso, um enganador e até mesmo ladrão.
Hermes teve grandes papéis em ajudar heróis e até mesmo ao salvar Hades dos Titãs
gêmeos Aloíades que o tinha apreendido dentro de um caldeirão.
Dois exemplos de ajudas dadas por Hermes:
Primeiro: Na Odisseia, no episódio em que Ulisses e seus marinheiros atracam na
ilha da feiticeira Circe, famosa por gostar de transformar todos os seus visitantes em

animais. Hermes alertou Ulisses e deu-lhe uma poção que inibia os poderes da bruxa
contra ele que fez com que ele consiga sair em segurança com todos membros da
tripulação
Segundo: Hermes também ajudou outros heróis em suas empreitadas. A Hércules foi
dada uma espada encantada que lhe ajudou a superar várias batalhas. Já com Perseu
ele emprestou suas sandálias aladas para matar a Medusa e conseguir retornar
gloriosamente para a casa.

8

NT: O termo deva não se refere a uma classe natural de seres, mas é definida de

modo antropocêntrico para incluir todos os seres mais poderosos ou mais bemaventurados que os humanos. Ele inclui vários tipos bem diferentes de seres, seres
estes que podem ser alinhados hierarquicamente. As classes inferiores desses seres
são mais próximas em sua natureza com os humanos que com as classes superiores
de devas.
Os devas se enquadram em três classes, dependendo de em qual dos três dhātus ou
"reinos" do universo eles nascem.
Às vezes incluídos entre os devas e outras vezes colocados em uma categoria
diferente são os Asuras, os oponentes dos dois grupos precedentes de devas, cuja
natureza é estar continuamente envolvidos em guerra.
Nesta obra, foi dito 8 Devas, isso significa que são referentes aos 8 infernos,
possivelmente uma mistura do budismo japonês e hindu.

