Novel Mania – The King of the Battlefield
Capítulo 14 – Necromante (3)

O Guia recuperou a compostura depois de mostrar uma expressão como se
tivesse visto o colapso do mundo naquele momento.
Logo depois, ele procurou em suas roupas, e tirou um pequeno Item Mágico
com sua mão e ofereceu-o para Muyoung.
"Aceite isso. Desde que você me venceu três vezes, você tem o direito de
receber isto."
Muyoung examinou o Item Mágico. Assim que ele aceitou, informações
surgiram.

Muyoung tentou se manter o mais calmo possível.
Ele acalmou seu espírito e recuperou a compostura.
Embora não pudesse emitir chamas sem fim como o Cálice de Fogo, para
Muyoung, o Cálice de Fogo era incomparável a este item.
"Para um lugar que lembro..."
Ele não poderia retornar à Terra, mas dependendo de como ele use isso,
poderá ser incrivelmente útil.
Era curioso que não tivesse limite de distância.

Se Muyoung fosse um iniciante, ele poderia não ter tido muito uso para este
Item. No entanto, como o atual Muyoung possuía suas memórias passadas, ele
poderia usá-lo melhor do que ninguém.
Ele poderia se teletransportar para um lugar atualmente inexplorado com a
Estrela de Davi e monopolizar as recompensas ou ganhar uma Classe Secreta
muito mais facilmente.
No entanto, a primeira coisa que veio à mente dele no instante que colocou os
olhos sobre o Item Mágico, não era nenhum dessas coisas.
'Hedley Kow.'1
Humanos eram convocados para o Submundo por um longo tempo, mas havia
mais áreas inexploradas do que exploradas.
Cinco anos a partir de agora, devido à previsão da Grande Calamidade, cada
Guilda e Clã começaria a organizar uma exploração em larga escala do
Submundo.
Durante esse tempo, eles encontraram Hedley Kow.
'Hedley Kow' era o nome de uma certa fada2.
Embora as fadas normalmente têm a aparência de uma rocha quadrupede3,
elas são capazes de se transformar.
Além disso, elas eram capazes de possuir as mesmas habilidades que o alvo
em que se transformaram.
E um desses alvos foi... a Fênix.
Uma vez que elas sentiam que sua vida estava sendo ameaçada, elas iriam
romper da rocha como uma Fênix.
No entanto, Hedley Kow era muito covarde e fugiu assim que se transformou.
Se ele pudesse só capturá-lo, ele poderia se tornar em um material necessário
para criar uma arma de Rank (S).

1

NT: Hedley Kow é uma criatura mágica de um conto, tratado como um elfo travesso
e capaz de metamorfosear-se.
2
NT: Entre as fadas não há distinção de sexo, então é tratado como ‘ela/elas’, mas
entre essa espécie há machos e Hedley Kow é um.
3
NT: Eu realmente não consegui entender essa explicação e até pedi para um
tradutor de coreano olhar a raw, mas o resultado deu no mesmo.

Mesmo se ele fosse absorvê-lo, ele antecipou um crescimento incrível para
suas competências, devido ao coração de uma Fênix ser uma fonte infinita de
Poder Mágico.
Embora a Fênix fosse um pouco mais fraca que um Dragão, seu coração era
comparável ao de um Dragão.
Se fosse uma Fênix comum, seria impossível capturar, mas como era o Hedley
Kow transformado em Fênix então ele poderia ser capturado até mesmo por
Muyoung.
Isso era bem melhor que a maioria das recompensas que ele poderia receber
de um lugar com a Estrela de Davi. O que era pior porque as provações foram
designadas para serem impossíveis de se concluir por uma pessoa.
O único obstáculo em capturar Hedley Kow era que a área a qual Hedley Kow
habitava era muito profunda dentro do território de um Deus Demônio então,
para atravessar secretamente o território, ele precisava ficar mais forte.
"Isso é tudo?" Perguntou Muyoung, tentando manter uma expressão tranquila.
Era porque para ele, que tinha um uso para esse Item, diferente de qualquer
iniciante comum, o Item teria sido uma recompensa insignificante.
Ao mesmo tempo, a expressão do Guia ficou rígida.
"O que você quer dizer com 'Isso é tudo?'! Poderia ser um Item salva vidas,
sabe."
"Toda vez que ganho, não ganho uma recompensa?"
Na primeira aposta, ele ganhou a orientação do Guia. Na segunda, ele ganhou
o Item Mágico de Teletransporte de Longa Distância e agora o Muyoung
parecia estar esperando para ver o que ele receberia pela sua terceira vitória.
"Você... é muito ganancioso!"
"Você foi o único que disse que me daria uma recompensa por cada vitória."
"Urgh. Está bem. Para a última recompensa, por que não me diz o que você
quer? Eu vou fazer o meu melhor para cumprir o seu pedido, desde que seja
algo que eu possa fazer."
Um compromisso enorme.

Era óbvio que ia recusar-se friamente aos pedidos difíceis.
Além disso, Muyoung não tinha nada de especial a lhe pedir.
"Garanta minha segurança por dez dias."
Muyoung estava certo de que o Guia não recusaria, pois, este pedido se
coincide com o pedido inicial de guiá-lo.
"Dez dias? Muito tempo. Três dias e nada mais."
"Então vamos nos contentar com três dias."
Muyoung assentiu com a cabeça.
Na verdade, um ou dois dias teria sido suficiente.
Como ele sabia que o Guia ia pechinchar, ele propositadamente pediu dez
dias. Três dias foi um resultado esplêndido.
O Guia ficou estupefato quando Muyoung concordou tão facilmente.
No entanto, Muyoung sabia que tipo de existência o Guia realmente era.
'O antigo assistente de Salomão, um Mago que só pode viver no Templo Azul.'
Um Mago Supremo com mais de mil anos de idade.
Ele era um guia e, ao mesmo tempo, um protetor.
Com sua existência, o Templo Azul era completamente protegido.
Mesmo os Grandes Deuses Demônios não eram capazes de invadir facilmente
o Templo Azul.
No entanto, ele era incapaz de deixar o Templo Azul, de certa forma, ele era o
Templo Azul.
Era porque ele tinha envelhecido a um ponto onde ele deveria ter morrido há
muito tempo.
No entanto, ele ouviu que o Guia revertia periodicamente o efeito do tempo em
seu corpo físico.
Era uma Magia que só era permitida no Templo Azul. Por isso que ele tem uma
aparência ingênua.
Como seu corpo físico e sua mente sempre retornariam no tempo, seu corpo
físico tinha que morrer para realmente despertar o poder do Mago Supremo.

'Isso foi descoberto através dos Deuses Demônios.'
Uma invasão em larga escala começou após a Grande Calamidade, onde
todos os humanos da Terra foram convocados para o Submundo.
E então, por causa da aglomeração massiva dos humanos, a barreira do
Templo Azul entrou em colapso.
Três dos Deuses Demônios de Rank Alto lançaram um ataque ao Templo Azul
e o corpo físico do Guia virou cinzas em um instante. No entanto, depois o
Mago Supremo começou a 'reanimar' a si mesmo.
A batalha durou por dez longos dias, mas o Mago Supremo acabou perdendo.
No entanto, ele foi uma existência incrível que foi capaz de lutar contra três
Deuses Demônios de Rank Alto ao mesmo tempo por dez dias.
Embora ele não fosse o Mago Supremo, o corpo atual do Guia era mais que
suficiente para garantir sua segurança dentro da floresta.
Já que, não importa qual foi sua condição atual, sua força estava na Magia.
"Então, onde você está planejando ir? Eu vou primeiro cumprir meu papel como
um guia."
Shiing!
Muyoung desembainhou Angústia.
E então, ele correu direto para a floresta.
"M-mas que maluco..."
Huuuuuaaagggghhh!
Depois de olhar a imagem fugitiva de Muyoung e ouvir os berros de vários
monstros, o Guia finalmente entendeu as intenções de Muyoung.
'Então foi isso o que ele quis dizer com garantir sua segurança!'
Era isso.
A razão pela qual Muyoung pediu para ele garantir sua segurança por três dias.
Se calar e caçar!
Ele planejava acabar com os monstros sem nem olhar para trás.

◈ Agilidade aumentou em 1. ◈
◈ Estamina aumentou em 1. ◈
……
Muyoung corria loucamente.
Como se fosse para mostrar o que significava correr loucamente, ele nem
sequer parou para descansar por um segundo.
Para qualquer coisa, ele pulava direto para o perigo e lutava com sua vida na
linha.
Ele sabia que a melhor maneira de aumentar seus Atributos era lutando contra
monstros.
Ao mesmo tempo, aquele que sentia vontade de morrer era o Guia.
"Grr. Você pediu para eu assegurar apenas sua vida, que tipo de pedido
impraticável é esse!"
O Guia agia somente quando Muyoung estava prestes a morrer.
No entanto, isso não era nada fácil. Do jeito que Muyoung lutava, não seria
estranho se ele caísse morto a qualquer momento.
Depois de tê-lo protegido com sua magia, ele foi agradecido com respostas
como, "Eu quase perdi minha vida e poderia ter acabado como uma pilha de
ossos", "Eu fui arranhado um pouco, mas não para o ponto que irei morrer."
Bastardo maluco.
Então ele não podia se dar ao luxo de desviar o olhar por um segundo.
O Guia observante estava exausto demais.
Depois de matar um Urso Negro, Muyoung disse: "Preciso lutar um pouco mais
arriscado."
"Hã?"

"Quando eu evito cada ataque pela largura de um dedo, minha Agilidade não
aumenta tão rápido quanto eu esperava. Preciso reduzir para a largura de meio
dedo."
"É uma distância que você pode reduzir apenas porque você quer?"
Sua técnica estava definitivamente acima de um especialista, mas sentia que
seu corpo não poderia seguir seu pensamento corretamente.
Se ele se forçasse a mover-se de determinada maneira, causaria uma morte
prematura.
Entretanto, quanto mais lutava, mais rápido seu corpo se adaptava a seus
movimentos.
'Mas que sujeito maluco, mas ainda assim, peculiar.'
Uma promessa era uma promessa.
O Guia tinha que cuidar de Muyoung durante o determinado período de três
dias.
E Muyoung definitivamente estava planejando maximizar a ajuda do Guia e
lutou com cada monstro que encontrou.
Depois de fazer isso por um dia e meio, uma mensagem apareceu.

◈ Incrível. Você quebrou o Recorde de Caça do Templo Azul. ◈
◈ Você deseja deixar o seu nome no Hall da Fama de Salomão? Se você
recusar, ele será exibido como 'Sem Nome'. ◈

Havia mesmo um Ranking para isso?
Mas, Muyoung negou com a cabeça.
Ele não tinha menor intenção de se revelar.

◈ Você recusou a deixar seu nome no Hall da Fama de Salomão. ◈
◈ 1º lugar: Lucien - 2578 Monstros ◈

◈ 2º lugar: Muller Lucas - 1956 Monstros ◈
◈ 3º lugar: Sem Nome - 1221 Monstros ◈

Terceiro lugar. Muyoung tinha matado mais de 1200 monstros desde a sua
chegada.
Era mais provável que apenas os monstros que eram oponentes adequados
foram contados.
Pouco depois, 'Recorde de Caça (3)' foi adicionado ao seu Histórico e um
'Mapa de Caça' foi dado como recompensa.
O Mapa de Caça mostrava qual território de monstros ele estava atualmente.
Não era um Item muito útil, mas salvaria algum tempo de Muyoung.
Muyoung decidiu não perder nem um segundo do tempo restante e continuou a
caçar.
Então seu Ranking começou a subir lentamente.

◈ Maravilhoso. Você quebrou um novo recorde. ◈
◈ Você se recusou a deixar seu nome no Hall da Fama de Salomão. ◈
◈ 1º lugar: Sem Nome - 2579 Monstros ◈
◈ 2º lugar: Lucien - 2578 Monstros ◈
◈ 3º lugar: Muller Lucas - 1956 Monstros ◈

Finalmente, ele foi capaz até mesmo de tomar o primeiro lugar.
'Armadura de Couro da Força Hercúlea' foi dada como recompensa.
Ele não esperava muito, pois não recebeu nenhuma recompensa pelo 2º lugar,
mas foi uma surpresa agradável receber uma armadura Rank (B+) com um
efeito que aumenta a Força do usuário em +3.
Embora ele fosse capaz de achar algum equipamento na floresta além de
outras recompensas, infelizmente nenhum desses Itens era útil para Muyoung.

Muyoung olhou para o seu Projetor de Atributos.
A Janela de Competências apareceu.

Mesmo considerando que a Armadura de Couro da Força Hercúlea
aumentasse sua Força em +3, ele podia ver que seus Atributos básicos
haviam aumentado consideravelmente.
Agilidade especialmente aumentou em muito.
Seus sentidos se tornaram mais nítidos.
Embora os Atributos de todos aumentassem rapidamente no início, não havia
ninguém que pudesse competir com Muyoung neste momento.
'Nada mal.'
Enquanto ele estava se sentindo satisfeito com sua melhoria, o Guia disse: "Os
três dias prometidos passaram. Não é hora de me dizer onde você quer ir?"
Muyoung respondeu imediatamente: "Para o Precipício da Agonia."
Finalmente, todas as preparações foram concluídas.
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