Novel Mania – The King of the Battlefield
Capítulo 15 – Necromante (Fim)

Monstros parecidos com pássaros gigantes voavam ao redor do precipício íngreme.
Havia um número incontável de monstros, incluindo um que era um pequeno
pterodátilo conhecido como, ‘O Pássaro de Bico de Espada’, e outro cujo corpo era
meio transparente, ‘Morcego Transparente’.
A única coisa que esses monstros tinham em comum era seu apetite voraz em relação
à presa.
Você tinha que se preparar para dar sua vida se você quisesse escalar este precipício.
“V-Você… está pensando seriamente em subir este precipício?”
O Guia falou lentamente com um rosto pálido.
Mesmo enquanto vinham até aqui, Muyoung constantemente caçava.
Para mostrar a alguém o caminho, significava que aquele alguém tinha que estar vivo.
Muyoung maximizou esse sutil raciocínio e viajou tão lentamente quanto podia.
Mesmo que o Guia tivesse entendido suas intenções e viajasse em lugares onde não
houvessem monstros, Muyoung sempre encontraria uma maneira de atrair monstros
para ele.
Como dizem, ele pagou com dor.
E graças a isso, o único a sofrer foi o Guia.
Eles só chegaram dois dias mais tarde do que eles esperavam, mas a aparência do
Guia fez parecer que ele envelheceu alguns anos.
“Eu vou escalá-lo.”
Muyoung respondeu como se não fosse uma grande coisa.
Ao contrário do Guia, ele usou Angústia para continuamente recuperar estamina,
assim ele não estava tão cansado quanto ele pensou que estaria.
O rosto do Guia enrijeceu e ele abriu sua boca, “Dentro dos limites do Templo e da
floresta, este é um dos lugares mais perigosos aqui. Já que estamos aqui, eu até
posso levá-lo todo o caminho até o topo, mas…”

“Não, obrigado.”
Era como se o Guia estivesse oferecendo-lhe uma última parte do serviço, mas
Muyoung recusou firmemente.
O Precipício da Agonia.
No topo, encontra-se a Classe Secreta, Necromante.
E uma das poucas condições para receber a classe Necromante era que ‘ele mesmo’
devia escalar o precipício.
Se ele fosse aceitar a ajuda do Guia, todos os seus esforços seriam sem sentido.
“Você realmente tem um espírito completamente aventureiro.”
O Guia balançou a cabeça de um lado para o outro.
Embora ele tenha tido este pensamento inúmeras vezes enquanto vinham aqui, o
humano na frente dele definitivamente não era normal.
Ele realmente não sabia dizer o que Muyoung estava pensando.
Parecia que ele estava correndo impulsivamente em direção ao seu objetivo, mas
desde que ele agia como se tivesse doze vidas, o Guia achou um pouco contraditório.
As pessoas que têm objetivos claros valorizam suas vidas.
Para atingirem seus objetivos, eles não hesitariam em usar qualquer método
necessário, mas eles pelo menos valorizariam suas vidas.
No entanto, ao olhar para as ações de Muyoung, parecia que ele estava se movendo
na premissa de que ele iria morrer.
‘Ele não se importa com a vida dele?’
Ao vir aqui, Muyoung enfrentou situações em que, se não fosse pelo Guia, ele teria
morrido pelo menos cinquenta vezes.
Se ele cometesse o menor erro, Muyoung teria perdido a vida.
Embora ele tivesse prometido mantê-lo vivo, ainda era imprudente.
Além disso, o Precipício da Agonia era conhecido como um dos lugares mais
perigosos mesmo na floresta.
Logicamente falando, era difícil resolver este assunto até mesmo com o nível atual de
Muyoung.

Mas ele ainda queria tentar?
E sem qualquer ajuda.
Ele estava completamente louco.
Devido a isso, o Guia estava animado.
Até onde esse insano poderia ir?
Parecia que fazia muito tempo que ele não se sentia assim.
Embora suas memórias estivessem incompletas, ele percebeu que faziam poucas
décadas que ele sentia esse tipo de sensação.
‘Se ele voltar vivo…’
O Guia imaginou um cenário impossível.
O Templo Azul era um lugar onde as pessoas que tentam o impossível serão
devidamente recompensadas.
Se por acaso, Muyoung voltasse depois de escalar o precipício, o Guia não teria
escolha, mas admitir que Muyoung não era louco, ele era apenas diferente.
Isso mesmo. Diferente.
Aqueles que andam em um caminho completamente diferente dos outros eram
conhecidos como ‘Heróis’.
Embora houvessem muitas pessoas que diziam ser heróis, nos olhos do Guia, todos
eram incompetentes.
No entanto, o humano bem à frente dos seus olhos parecia ser fora do comum.
“Se você conseguir passar na provação do precipício, eu vou lhe dizer meu nome.”
Um pequeno turbilhão de emoção apareceu nos olhos do Guia.
E Muyoung olhou para os olhos dele como se ele estivesse sendo puxado.
Agora que você mencionou, o Guia e o Mago Supremo eram simplesmente títulos,
não havia ninguém que sabia seu verdadeiro nome.
Aparentemente nem mesmo os Deuses Demônios sabiam seu nome.
‘Que estranho.’
Até agora, ele nunca pensou nisso.

Ele sequer estava curioso.
O fato do Guia ser capaz de lutar contra os Deuses Demônios por dez dias era
importante, seu nome não era realmente tão importante.
É claro, a pergunta era, haveria alguma mudança sabendo seu nome.
“Eu realmente tenho que saber?”
“Não haverá nenhum mal em sabê-lo.”
A expressão do Guia estava extremamente séria.
Muyoung encolheu os ombros e se virou.
“Faça como quiser.”
Não havia razão para ele recusar se ele insistia em dizer-lhe.
No entanto, era mais importante escalar o precipício.

Whooooshh!
Os fortes ventos atacavam Muyoung.
Como um galho balançando, ele escalou perigosamente o precipício.
‘A única coisa confirmada pela leitura de seu Histórico foi que ele havia escalado este
precipício.’
O Projetor de Atributos que ele leu depois de matar o Necromante não estava muito
detalhado.
O fato que a Classe Necromante foi adquirida por escalar o precipício e matar os
Cinco Guardiões era tudo o que ele sabia.
Claro, era impossível para Muyoung saber os métodos que o necromante anterior
tinha usado.
Foi por isso que ele aumentou seus Atributos o mais alto que ele podia. Para se
preparar para qualquer situação.

Caww!
Um Pássaro de Bico de Espada atacou as costas de Muyoung com seu bico afiado.
Muyoung imediatamente usou Angústia para cortar seu bico ao meio.
O aumento de Agilidade realçou os sentidos de Muyoung.
Cuidar de um pássaro que faria um som enquanto investia à sua presa era simples.
Caww!
Cawwww!
No entanto, no momento em que um morria, como se eles estivessem se vingando
de seu falecido camarada, dez Pássaros de Bico de Espada investiam nele.
‘Desde o início, eu nunca pretendi esquivar.’
Não havia nada mais bárbaro, mas o método que Muyoung escolheu foi um confronto
direto.
Ele planejava esmagar todos os obstáculos e tentar escalar o precipício diretamente.
Ele respirou fundo, puxou seu corpo para perto do precipício e empunhou Angústia.

Quão alto ele escalou?
As nuvens tocavam o topo de sua cabeça.
‘Quase lá.’
Todo o seu corpo estava uma bagunça.
Se ele não tivesse recebido a armadura de couro por quebrar o Recorde de Caça, ele
teria alguns ferimentos fatais.
As centopeias gigantes que saltavam entre as rochas eram especialmente perigosas.

Muyoung quase foi esmagado até a morte por uma centopeia que se envolveu em
torno de seu corpo.
Outras pessoas teriam jurado que ele estava completamente louco e que ele tinha
perdido a cabeça, mas para Muyoung, estas situações não eram particularmente
estranhas.
Visto que, escalar um precipício interminável fazia parte do regime de treino da
Floresta da Morte.
Se você não escalar, você morre.
Mesmo se eles escalassem, eles morreriam de fome ou cairiam para suas mortes.
Metade de seus colegas, recrutas, morreram só de simplesmente escalar um
penhasco.
‘Um Orc Vermelho…’
Ele rapidamente terminou seus pensamentos conforme ele subia no topo do
penhasco e olhava ao redor.
Havia uma única caverna no centro do cume.
E na entrada da caverna, havia um Orc, de pele vermelha, de guarda.
Parecia ser um dos Cinco Guardiões, no entanto, ele não parecia normal.
Aura de Combate estava sendo emitida de seu corpo!
Seus músculos resistentes e físico faziam parecer que ele nasceu para lutar.
Kuruk?
O Orc Vermelho encarou Muyoung
“Vem.”
Kadakkadakk!
Muyoung acenou com o dedo.
Kururukk!
O Orc Vermelho agarrou seu grande machado e investiu na direção de Muyoung.

Seu ombro estava deslocado.
A força bruta do Orc era maior do que ele tinha imaginado.
Se a batalha tivesse se tornado em uma batalha de força, era impossível para ele
ganhar.
Ele conquistou sua vitória completamente através de suas habilidades requintadas.
Stab!
Quando ele esfaqueou o centro da carcaça do Orc, Angústia começou a absorver o
sangue.
Ele foi capaz de recuperar de volta um pouco de sua energia esvaziada, mas este
método era temporário.
Ainda assim, Muyoung imediatamente começou a se mover.
Kegehgek!
O próximo adversário que ele enfrentou foi um ‘Gnoll Ladino1’.
Fiel ao seu nome, ele era incrivelmente rápido.
Ele mirava para o pescoço de Muyoung com sua adaga envenenada.
Infelizmente, a disputa foi péssima.
Muyoung era um assassino inigualável. Ele era capaz de prever todos os movimentos
do Gnoll Ladino.
A luta se concluiu em cinco minutos.
“Isto está me deixando louco.”
O vencedor era obviamente Muyoung.
No entanto, ele gemeu depois de matar o Gnoll Ladino.

NT: ‘Ladino’ é uma classe de RPG (conhecida como ‘Ladrão’), é uma classe
extremamente ágil e focada para o assassinato e o stealth(furtividade), com alto dano e
agilidade, também esperteza e agudeza.
1

Sua perna estava envenenada.
Ele definitivamente devia ter esquivado, mas a adaga alongou-se e cortou sua perna.
Era totalmente culpa dele.
No entanto, cada Guardião que ele lutou deixou um ferimento.
Era como se fosse predeterminado.
Era como se para cada Guardião, o desafiante tivesse que ser infligido com um
ferimento.

◈ Você subiu o Penhasco da Agonia e matou o Último Guardião. ◈

Muyoung não parou.
Para expelir o veneno restante, levariam mais cinco dias, mas ele não tinha tempo.
Como resultado, suas ações ficariam mais grosseiras quanto mais feridas ele
recebesse.
Assim como os ferozes guerreiros nórdicos, ele entrou no modo berserk2.
No final, ele foi capaz de matar o Último Guardião.
Huff! Huff!
Ele arfava pesadamente enquanto contemplava os pedaços do que costumava ser
uma Serpente Gigante.
‘Acho que eu vou morrer.’
Sua aparência estava mortalmente pálida.
Ele não conseguia colocar nenhuma força nos dedos.
A luta foi intensa até este ponto.

2

NT: Em inglês existe uma expressão que é: to go bersek, o que significa: ficar violento,

enlouquecido.
Extra: Berserkir (plural para Berserker) foram guerreiros nórdicos ferozes, que estão
relacionados a um culto específico ao deus Odin. Eles despertavam em uma fúria
incontrolável antes de qualquer batalha.

Ele por pouco saiu vitorioso na batalha de vida ou morte.
Muyoung caiu no chão.
Parecia que ele realmente tinha se esforçado muito.
Poderia ter havido uma maneira melhor de fazer isso.
Como havia apenas um Guardião por luta e não havia nenhum limite de tempo.
Talvez se ele não tivesse se apressado, ele teria sido capaz de vencer mais
facilmente.
A pessoa anterior que obteve a Classe Necromante deve ter passado dias pensando
em formas de derrotar os Cinco Guardiões.
No entanto, Muyoung tolamente forçou seu caminho.
Ele esmagou tudo com um ataque frontal.
Foi realmente um intenso ataque surpresa.
‘Superar o perigo me torna mais forte.’
Ele só sabia como ficar mais forte esforçando-se aos seus limites.
Mesmo que alguém gentilmente lhe ensinasse um método diferente, o Muyoung atual
ainda trilharia esse caminho.
Esforçar-se assim era definitivamente perigoso, mas ele acreditava firmemente que,
se aguentasse, ele daria um passo em direção ao seu crescimento.
‘Eu aguentei desta vez e vou continuar aguentando.’
Muyoung cerrou seus dentes.
Ele não vai morrer.
Viver da maneira que quiser e alcançar seus objetivos!
Em pouco tempo, sua visão ficou nublada.

◈ Você subiu o Precipício da Agonia e derrotou os Cinco Guardiões em um dia. ◈
◈ Para você que realizou o impossível! Seguindo as Leis de Salomão, uma
recompensa especial será dada. ◈
◈ Os Mestres da Escuridão estão examinando o usuário. ◈

◈ ‘O Soberano da Morte’ escolheu o usuário. ◈

Tradução: Wolf e Heilong | Revisão: Ana Paula
Edição: Heilong
QC: BravoEd
Visite-nos: https://www.novelmania.com.br

