Novel Mania – The King of the Battlefield
Capítulo 13 – Necromante (2)

Um gigantesco castelo.
Um homem estava sentado em um trono construído pelo derramamento de sangue
de inúmeros homens.
O homem, que tinha uma barba suja e estava usando uma armadura de prata, era o
líder da Guilda ‘Solar’ e também aquele que era colocado entre o ‘Top 10 Humanos’,
Alexandro.
Alexandro Quintart.
Haviam décadas desde que o Submundo começou a convocar humanos, mas mesmo
entre eles, ele era excepcional.
Ele tinha o maior número de conquistas no Hall da Fama de Salomão, depois do Orgo,
o Rei Aventureiro, e foi responsável por resolver sozinho alguns grandes dilemas no
Submundo.
Como um homem que começou a partir do zero, ele forjou um caminho por si mesmo,
e sua grandeza foi reconhecida por todas as pessoas no submundo como um líder de
uma das Nove Grandes Guildas.
No entanto, ele estava olhando para o seu Projetor de Atributos com uma expressão
séria.
“Alguém quebrou meu recorde.”
Não havia ninguém perto do trono.
Growl.
Claro, se a besta gigante ao lado dele que se assemelha a um leão, o Leo Gigante,
fosse excluída.
Somente as pessoas que tinham permissão de Alexandro podiam entrar na sala do
trono.
E Alexandro não deixaria ninguém entrar, a menos que fosse de extrema importância.
Basicamente, ele não confiava em ninguém.

Não importa o quão fiel era um homem que tinha feito um juramento, ele ainda era
‘humano’, por isso ele não confiaria nele.
O risco de uma tentativa de assassinato… era a sua maior preocupação.
Embora ele fosse classificado no top 10, isso não significa que ele era imune a
maldições poderosas ou Habilidades.
Como não fazia muito tempo desde que ele tinha se tornado o líder da Guilda, a Guilda
não estava completamente unida.
Eles estavam divididos em algumas facções diferentes, e se eles vissem uma chance,
eles iriam devorar Alexandro.
‘Eu posso usar isso.’
Ele não tinha certeza se ele era capaz de usar o ‘herói novato’ para sua vantagem.
O recorde que ele quebrou no Templo Azul não havia sido quebrado por mais de vinte
anos.
Mas agora alguém que tinha quebrado esse recorde apareceu…
Depois de avançar rapidamente, essa era a oportunidade de ouro para o indivíduo
talentoso ganhar a atenção de muitos.
Se ele pudesse usar essa pessoa para ganhar um pouco mais de tempo, ele
acreditava que ele poderia tomar o controle de sua Guilda.
‘Sem Nome.’
O problema era que o novo dono do recorde não revelou seu nome.
Em aproximadamente 20 dias, os indivíduos recém-convocados seriam sugados para
o portão e chegariam ao Submundo, mas ninguém será capaz de saber quem era o
dono do recorde.
Alexandro franziu suas sobrancelhas.
Era uma grande notícia que um novo herói tinha aparecido, no entanto, ele não podia
fazer nada, mas também sentir-se um pouco desconfortável.
Por qual razão ele não se revelou?
Isso era possível mesmo considerando o psicológico humano?
Era ‘normal’ as pessoas que se reuniam no Templo Azul revelarem seus nomes.

Era porque havia uma recompensa, uma recompensa que só seria dada às pessoas
que realizassem o impossível!
Os seres humanos tentariam deixar seu rastro para trás depois que eles superassem
algo.
Claro que haviam pessoas no Submundo que iriam esconder intencionalmente seus
nomes depois de uma conquista especial, mas aquele lugar não era o Templo Azul?
Era um lugar onde as pessoas eram recém-convocadas. Eles não sabiam nada.
Alexandro refletiu enquanto ele esfregava seu queixo.
‘Ootsuki Yuka. Aquela puta provavelmente já deve saber.’
O Hall da Fama de Salomão apenas revelava os donos dos top 3 recordes, se os
recordes fossem quebrados, eles seriam notificados em seus Projetores de Atributos.
Ootsuki Yuka, quem liderava os ninjas, teria notado a chegada de um novo talento.
Ela iria definitivamente acompanhar os movimentos dessa nova muda.
O homem que estava colocado em 3º já tinha morrido, então não havia necessidade
de preocupar-se com ele.
Se, por acaso, Ootsuki fosse capturar secretamente o talento, isso tornaria as coisas
difíceis.
No entanto, mesmo para o Grande Alexandro, era difícil ganhar uma ‘batalha de
informação’ contra os ninjas.
‘Se ele está tentando se esconder intencionalmente, eu acho que eu vou ter que fazer
essa cerimônia de boas-vindas especialmente grande.’
Alexandro decidiu mudar seus planos.
Alguém que escondeu seu nome.
Isso significava que ele não queria se revelar.
No entanto, se ele fosse publicamente anunciar essa informação, não importa o
quanto essa pessoa tentasse, ela seria incapaz de se esconder por mais tempo.
Não havia nenhuma maneira de capturá-lo abertamente, mas se ele pudesse atrasar
Yuki por um tempo, ele seria capaz de exercer o seu direito de falar para capturar
esse Sem Nome.

Depois de organizar seus pensamentos, seus ombros relaxaram.
‘A chegada de um novo herói, hein.’
Smirk!
Alexandro sorriu maliciosamente.
Ninguém esperava isso.
Nenhum dos que tinham influência no Submundo esperavam por isso.
Era apenas uma coisa que eles poderiam utilizar quando necessário…

Antes de Muyoung deixar o Templo, ele deixou vestígios em torno da floresta.
Esses vestígios eram para que ele pudesse encontrar o caminho de volta, mesmo se
as áreas mudassem.
Com o olfato extremamente apurado do Kking Kking e a experiência de Muyoung,
eles foram capazes de explorar a floresta com facilidade.
Depois de três dias de caminhada, ele chegou ao seu destino.
“Faz muito tempo que um humano veio aqui.”
Dentro da vegetação coberta, havia uma pequena casa de madeira.
Um homem de pele escura, de orelhas compridas, que estava na frente da casa,
olhou para Muyoung.
“Elfo Negro.”
“Sim. Eu sou um Elfo Negro e você é um ser humano. Você perdeu o seu caminho na
floresta? Mas você veio muito fundo na floresta para que este seja o caso.”
“Guia. Eu vim procurar por você.”
Ele não se perdeu.
Muyoung vagou precisamente pela floresta para encontrar esse Elfo Negro.
O Elfo Negro alargou seus olhos.

“Eu? Hmm… isso é estranho. É normal que os que acabaram de chegar ao Templo
não saibam a existência de um guia. Gostaria de saber se você tem uma Habilidade
especial? Ou você veio aqui usando seus sentidos.”
Ele olhou para Muyoung por um segundo antes de encolher os ombros.
Não era da conta dele para se importar com isso.
Assim como seu nome, o Guia, seu papel era simplesmente orientar as pessoas.
‘Esta é a melhor maneira de economizar tempo.’
Somente este Elfo Negro conhecia a geografia da floresta.
O primeiro Necromante encontrou coincidentemente o precipício, mas Muyoung não
tinha tempo de esperar por coincidências.
Então sua solução era o Guia.
Se fosse o Guia, ele seria capaz de levar Muyoung de forma eficiente e muito
rapidamente para esse precipício.
“Bem, se você sabe sobre mim, você também deve saber das regras, certo?”
“Você está falando sobre as três apostas?”
Ele respondeu como se fosse algo insignificante.
Houveram algumas pessoas no passado que foram capazes de encontrar o Guia, que
vivia no centro da floresta.
Geralmente eles o encontrariam acidentalmente enquanto exploravam a floresta ou
quando se perdiam nela.
A existência do Guia era bastante conhecida no Submundo.
O Guia bateu palmas.
“Oh, você realmente sabe muito. Está certo. Se você for capaz de vencer qualquer
uma das três apostas que eu sugerir, eu irei levá-lo para onde quiser. Ah, e com ‘leválo a qualquer lugar’, eu quero dizer dentro dos limites da floresta e do Templo.”
Isso significava que se o Guia quisesse, era possível ser guiado para os outros
Templos também.
A enorme floresta estava conectada a cada Templo.
No entanto, não havia necessidade de viajar para outro Templo.

Os sobreviventes restantes se encontrariam quando eles atravessarem o portão1 de
qualquer maneira.
A verdadeira competição então começaria.
“Eu não tenho objeções.”
Contudo, as apostas eram sempre diferentes.
Ele só poderia aceitar e se adaptar às seguintes circunstâncias.
Enquanto Muyoung o olhava, o Guia disse: “É bom que você seja tão mente aberta.
Então devemos começar com a caça? O vencedor será quem pegar primeiro um
‘Esquilo Anão’, que vive em toda a floresta. O limite de tempo será pela meia-noite."
“Isso não é muito vantajoso para você?”
“Eu começarei 6 horas depois de você.”
O Guia declarou com facilidade.
Ele parecia confiante, como se ele nunca pudesse perder.
A caça era uma segunda natureza para ele.
Ele era um dos poucos predadores que caçava dia e noite.
Era de dia no momento, mas devido às características de Elfos Negros, o Guia seria
capaz de ver claramente no escuro. Ele tinha que pegar o esquilo o mais rápido que
podia.
‘Eu tenho que usar sua atitude serena para minha vantagem.’
Muyoung começou a se mover depois que ele assentiu com sua cabeça.
Desde que o Guia disse que ele iria começar 6 horas mais tarde, Muyoung planejava
encontrar o esquilo antes disso.
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NT: Significa o portão para o Submundo.

Embora o esquilo vivesse em toda a floresta, assim como seu nome, ele tinha o
tamanho em torno de apenas um polegar.
A menos que alguém tivesse sentidos e visão extraordinários, seria muito difícil caçálos.
No entanto, Muyoung sabia o que Esquilos Anões gostavam de comer.
‘Os Esquilos Anões gostam de comer ovos de Formigas Lutadoras Negras.’
Não foi difícil.
No passado, ele costumava pegar um monte deles para assassinatos.
Já que esses esquilos eram pequenos e rápidos, eles eram muito úteis para as
guerras de informações.
Muyoung procurou um formigueiro e acendeu um fogo. Uma vez que as formigas
estavam confusas, ele rapidamente tirou os ovos.
Ele então fez uma armadilha simples e esperou por um Esquilo Anão vir.
‘Agora.’
Thud!
Depois de esperar cerca de 2 horas, um Esquilo Anão covarde aproximou-se
lentamente dos ovos.
Muyoung não perdeu essa chance e deixou cair a cesta de grama entrelaçada. Ele
tinha capturado com sucesso o esquilo.
Muyoung esperou as 6 horas passarem antes de retornar ao Guia. Quando ele
chegou, o Guia arregalou seus olhos amplamente e tremeu.
“Is-isso… é inválido. Eu nem comecei!”
“Eu também tenho os mesmos pensamentos. Minha sorte foi boa.”
“Claro que foi assim! Haha, que companheiro nobre. Então, vamos esquecer a caçada
e fazer uma caça ao tesouro. Eu coloquei algumas tiras de tecido vermelho em torno
deste lugar. Se você for capaz de encontrar 3 delas antes do amanhecer de amanhã,
será a sua vitória. Se você falhar, será minha vitória.”
“Tudo bem.”
“Então eu acho que vou preparar meu jantar. Huhu.”

Desta vez, o Guia estava certo de que Muyoung ia falhar e se sentia confiante.
‘Felizmente é uma aposta que eu conheço.’
Muyoung tinha conhecimento passado suficiente sobre esta aposta.
‘Se eu vencer duas vezes, a memória dizia que ele me daria um tesouro útil.’
Havia uma razão pela qual ele não terminou na primeira aposta.
Uma vez, ele assassinou um homem que ganhou duas apostas contra o Guia.
Em seu Histórico, haviam informações detalhadas sobre os acontecimentos que se
desenrolaram e uma vez que o homem ganhou duas vezes, ele recebeu o ‘Cálice de
Fogo’.
O Cálice de Fogo continha um espírito de fogo intermediário que poderia cuspir uma
quantidade ilimitada de chamas.
No entanto, o que aconteceria se ele ganhasse as três apostas?
Como não havia sequer rumores sobre quem ganhou três vezes, até Muyoung estava
um pouco curioso.
Muyoung pegou um Item Mágico e invocou Kking Kking.
“Kking Kking, evite lugares com muita mana e encontre o odor do Elfo Negro que está
no chão.”
Kking. Kkiiiing.
O homem que ganhou esta aposta no passado usou uma Habilidade de rastreamento
para procurar o tecido, mas Muyoung tinha o Imperador Musaranho, Kking Kking.
Kking Kking era sobretudo especializado em rastreamento e em encontrar
localizações mágicas.
Seu nariz era mais avançado do que o de um cão e era capaz de distinguir até a
menor diferença de odores.
Foi, em grande parte, graças ao Kking Kking que ele foi capaz de chegar a este lugar
em segurança.
‘O problema eram as armadilhas mágicas explosivas. Se eu lidar com elas
indevidamente, eu morrerei.’
O que o Guia mais odiava era perder.

Ele preferiria ver Muyoung morrer do que perder.
Infelizmente para o Guia, Kking Kking foi capaz de evitar esses lugares e só encontrou
as tiras de tecido vermelho.
Knock knock.
Depois de uma hora, Muyoung bateu na porta da casa de madeira.
“Hã? Você está desistindo já?”
“As três tiras. Eu as encontrei.”
“O quê…?”
O Guia piscou seus olhos e encarou a mão de Muyoung.
Haviam exatamente três tiras de tecido vermelho.
“Hu…”
“Você também vai chamar esta aposta de inválida?”
“Nã-não, não é isso, mas eu castei2 uma magia de ocultação nas tiras. É apenas
surpreendente ver que você já as encontrou.”
“Se você quiser, eu também posso realizar a próxima aposta .”
“Isso é verdade!”
O Guia comemorou.
Seu orgulho não o deixaria perder assim.
“Quando o sol nascer amanhã, vamos nos esconder e vou tentar encontrar você.”
“Você não pode usar magia? Deve ser fácil me encontrar.”
“Eu juro em nome de Salomão que eu não usarei magia durante esta aposta! Eu irei
simplesmente usar minhas capacidades físicas para procurar por você.”
“Quanto tempo eu tenho que esconder?”
“Eu admitirei a derrota se eu não puder encontrá-lo pelo pôr-do-sol. Que tal?”
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NT: Esse é um termo bem popular usado em jogos MMORPG ou RPG, Cast é o tempo
que as magias ou habilidade levam para serem realizadas. As que não tem tempo de
carregamento, são chamadas "instant cast", ou cast instantâneo. Logo, "castando" ou
“castar” é utilizado quando alguém está utilizando Magias ou Habilidades, então imagine
que castando é lançando ou conjurando.

“Tudo bem.”
Era praticamente esconde-esconde e Muyoung estava mais confiante neste campo.
Não será tão perfeito quanto o que ele podia realizar antes, mas ele definitivamente
tinha capacidade para enganar um Elfo Negro.
Assim que o dia se passou, Muyoung entrou na floresta.
Depois de subir uma árvore adequada, ele fechou seus olhos e diminuiu o ritmo
cardíaco.
“Torne-se um com a natureza.”
Haviam diferentes estágios de invisibilidade.
Se alguém praticasse a um extremo como Muyoung, eles seriam capazes de se tornar
um com a natureza à vontade.
No entanto, sem um corpo praticado, era incerto se ele poderia se esconder do Elfo
Negro por um longo tempo.
Cinquenta cinquenta.
Ele estava jogando tudo naquela oportunidade de cinquenta cinquenta e ele até
constringiu os movimentos de seus órgãos.
Ele até controlou os movimentos inconscientes que qualquer criatura viva faria.
No passado, ele podia se mover neste estado, mas atualmente, se ele fizesse até o
menor movimento, ele seria pego pelo Guia.
Ele estava imóvel como uma grama balançando pelo vento.
Passaram-se algumas horas.
E… a hora do jantar chegou.
Thud!
Assim que o tempo combinado tinha passado, Muyoung caiu da árvore.
Depois disso, ele entrou na casa do Guia e começou a comer a comida pronta quando
o Guia abriu a porta.
“Por quê você está aqui…!”
Gulp!

Depois de engolir a carne que ele espetou com um garfo, ele respondeu: “Dizem que
é fácil não ver o que está na sua frente.”
Ele agiu como se ele tivesse deixado a área central, mas na verdade, ele nem sequer
saiu do centro.
Desde o início, ocultação era o campo em que Muyoung estava mais confiante.
O Guia nunca pensou que ele perderia devido as traits3 especiais dos Elfos Negros,
mas assim que ele escolheu esta aposta, sua perda estava determinada.
Sem saber disso, o Guia procurou na área onde ele esperava que Muyoung se
esconderia.
Quando ele percebeu isso, suas pernas vacilaram.
“…E-eu perdi.”
Só então ele reconheceu a completa derrota.
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NT: Trait(s) É uma característica distinta de um personagem. Pode ser a capacidade de
um personagem de lutar melhor do que a maioria ou talvez a pessoa tenha habilidades de
liderança excepcionais. Não precisa ser positivo - uma trait ruim pode ser uma fobia ou
ganância incontrolável. Alguns jogos dão vantagens / desvantagem para traits. As traits
podem ser definidas por meio de um valor numérico ou textual para indicar a competência
da habilidade que está sendo descrita na trait. Quando numérico, isso é normalmente
chamado de Ability(Capacidade/Competência) - Tipicamente: Força, Agilidade, Destreza,
Inteligência, Espirito).

