Novel Mania – The King of the Battlefield
Capítulo 16 – Arte da Morte

Uma área de solo plano e estéril.
Contra um exército de um milhão de Mortos-Vivos, mais de um milhão de seres
humanos lutavam.
A maioria dos humanos usavam espadas e lanças, enquanto alguns usuários
de energia sagrada e magia estavam misturados no teatro de operações.1
No entanto, haviam uma grande variedade de Mortos-Vivos.
Não, haviam tantos deles e pareciam extremamente bizarros, que era difícil
defini-los como Mortos-Vivos.
Zumbis com Asas de Anjos, Esqueletos com Chifres de Unicórnios perfurado
através de ambas as mãos, Vampiros com os corpos de Ursos, e Cérberos
com as 3 Cabeças de Sapos......
Eles não eram só diferentes em aparência, mas eles eram muito mais fortes do
que Mortos-Vivos típicos.
Eles ainda tinham uma incrível capacidade de pensar por si mesmos e tinham
capacidades cognitivas.
A crença comum de que Mortos-Vivos eram apenas cadáveres andantes
acabou ali mesmo.
Os seres humanos lutavam para proteger sua base, mas foi inútil.
Em um instante, havia uma montanha de cadáveres.
Massacre, não havia outra forma de descrever tal cena.
E no meio de tudo isso, havia um Lich2 enorme com uma capa vermelha
voando ao vento.
O Soberano da Morte.
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NT: Numa guerra, chama-se teatro de operações à área física em que se concentram
as forças militares, as fortificações e as trincheiras, e em que se travam as principais
batalhas.
O teatro de operações é formado por 4 ou mais grupos de exércitos chegando a ter 1
milhão ou mais soldados.

Quando o Soberano da Morte levantou sua mão, milhares de cadáveres foram
levantados do chão e foram completamente reconstruídos na forma de um
Gigante.
"A morte é uma coisa linda."
Gwahhhhhhhhhh!
O Gigante rugiu em voz alta.
Enquanto o Soberano da Morte olhava para o Gigante, tão grande que parecia
que podia tocar o céu, ele assentiu com a cabeça.
Não parece incrível para algo feito de meros humanos?
Conforme o Soberano da Morte caminhava, todos os cadáveres que por ele
passava, voltavam à vida.
Os camaradas que costumavam lutar com eles na batalha, agora há pouco,
agora estavam partindo e mastigando os corações de seus antigos camaradas,
enquanto manejavam suas armas na tentativa de cortar suas gargantas.
Foi uma cena grotescamente horrível.
Contra esse poder esmagador, os seres humanos estavam apenas impotentes.
"Já que sou o Rei da Morte, venerem a morte!"
O governante de todas as mortes.
Ele era o Soberano da Morte.

O corpo estava ardendo em febre.
Depois de Muyoung ter desmaiado, ele estava continuamente em um estado
hipnagógico3 durante todo o dia até que ele pudesse finalmente se levantar do
lugar.
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NT: Hipnagógico: que provoca o sono; hipnótico, sonífero e entorpecimento que
precede o sono.

'O que... foi esse sonho?'
Enquanto ele estava desmaiado, Muyoung teve um sonho que poderia ter sido
parte de um filme.
Ele sentiu como se tivesse visto um filme de guerra através de uma grande
tela.
No entanto, ele se sentia estranhamente vigoroso. Um sonho, mas não era
apenas um sonho.
Thump!
Ele tropeçou em suas próprias pernas e caiu de volta para o chão. Muyoung
estalou sua língua.
Parecia que ele precisava cuidar primeiro de seu corpo antes que ele pudesse
sequer pensar no sonho.
'Hmm, eu não fui capaz de remover completamente o veneno.’
Ele lembrou de usar ervas bem antes de desmaiar, mas parecia que não o
tinham curado completamente.
Muyoung encarou o anel em seu dedo.
"Paranormal."
A primeira recompensa que recebeu no Templo Azul ao matar monstros.
Mesmo que fosse limitado a 5 usos, ele concedia um efeito para aumentar
todos seus Atributos por +2 por dez minutos, castar Fluxo de Cura, ou Raio de
Fogo.
'Eu já usei duas vezes. Mas, não tenho certeza se 3 Fluxos de Cura serão
suficientes para o meu corpo se recuperar."
Ele usou duas vezes para lutar contra a Serpente Gigante.
Swaaaa!
Ele escolheu o Fluxo de Cura entre os efeitos oferecidos pelo Paranormal.
Imediatamente, uma luz verde foi emitida do anel.
A luz envolveu sobre ele e rejuvenesceu seu corpo.
Depois de castar mais duas vezes, ele estava de volta ao seu estado 'vivo'.

Seu corpo parecia ter se recuperado e ganhado resistência ao veneno.
'Está feito.'
Como não era um veneno poderoso, parecia que a pequena parte deixada em
seu corpo se recuperaria naturalmente por conta própria.
Swoosh!
Entretanto, já que ele usou o Paranormal ao máximo, o anel se partiu e tornouse poeira.
Ele sentiu como se ele tivesse desperdiçado ele, mas considerando a situação,
era a melhor escolha que ele poderia fazer para que ele não tenha nenhum
arrependimento.
'Por sinal... eu me lembro claramente que algumas mensagens surgiram antes
de eu desmaiar.'
Ele se lembrou de ver algumas palavras flutuando para ele.
Mas não conseguia se lembrar do que se tratava.
Depois que Muyoung tomou um gole de água usando seu Item Mágico Criador
de Água, então olhou para o Projetor para ver o que tinha mudado.
Primeiro, ele olhou Competências.

Não teve mudanças grandiosas em suas Competências.
Sua força era definitivamente a mais alta, mas desde que seus Atributos puros
fossem apenas 33 com um adicional de 11, pareceu estar muito elevado.
No entanto.... Algo que ele nunca tinha visto antes estava escrito depois de
'Efeito de Classe'.
'Soberano da Morte.'
O Governante da Morte!
Mas, foi a primeira vez que ele ouviu falar disso.
Também havia algo estranho.
'Classe Lorde?'
Não era nem mesmo uma Classe Secreta, mas sim uma Classe Lorde?
Não havia ninguém com uma Classe Lorde, pelo menos das pessoas que ele
tinha matado no passado. Mesmo Muyoung, aquele que sabia um monte de
informações classificadas, estava totalmente sem resposta.
'Não era para esse lugar que ele conseguiu receber a Classe Secreta,
Necromante?'
Muyoung encolheu os ombros.
Este era o lugar.
As provações foram os que ele teve que completar também.
Então, ele só podia acreditar que a causa era a quantidade de tempo que ele
gastou em passar nas provações.
"Aquilo claramente disse que os Mestres da Escuridão estavam me
examinando. Eu não tenho ideia do que isso significa.'
Mestres da Escuridão e Classe Lorde, tudo isso eram coisas estranhas para
Muyoung.
Por um momento, Muyoung franziu suas sobrancelhas.
A razão pela qual ele queria ganhar a Classe Necromante era porque era uma
Classe que se especializava contra um grande grupo de oponentes.

No entanto, se a Classe do Soberano da Morte se especializasse contra
apenas alguns oponentes, então ele não poderia dizer que tinha alcançado seu
objetivo.
Ele precisava examinar cuidadosamente as Classes que estava planejando
conseguir no futuro.
‘Habilidades.’
Muyoung virou o pentagrama do seu Projetor para olhar suas Habilidades.
Havia uma adição a suas Habilidades além da Habilidade do Rei Demônio da
27ª Legião.

Mesmo se ele tivesse apenas uma Habilidade, ele sentiu que entendeu o que
poderia fazer.
'Aquilo não foi apenas um sonho.'
Os Mortos-Vivos transfigurados em seu sonho.
Provavelmente era essa Habilidade capaz de fazer esses tipos de criaturas.
O Soberano da Morte liderou um exército de um milhão de Mortos-Vivos
transfigurados para massacrar os humanos.
Se fosse tão poderosa, então parecia suficiente para lutar contra as tropas dos
Deuses Demônios, a Legião dos Reis Demônios.
'Primeiro, isso era um tipo de Classe Necromante.'
Suas preocupações inicias desapareceram.
Parecia também uma Classe mais alta do que a Classe Necromante comum.

Se ele simplesmente polisse essa Habilidade, ele acreditava que poderia
reencontrar a cena que tinha visto em seus sonhos.
Além disso, à medida que ele aumentasse seu Rank, mais Habilidades seriam
adicionadas.
Muyoung aproximou-se da Serpente Gigante morta.
De todos os Cinco Guardiões, esse foi o monstro que mais o atormentou.
Ele não tinha quase morrido por causa dela?
Ele sentiu que seria benéfico transformá-la em um Morto-Vivo.
"Arte da Morte."
Quando você não sabia como usar uma Habilidade, se você apenas falasse
seu nome, geralmente funcionava.
Logo após, uma aura negra saiu das pontas dos dedos de Muyoung e envolveu
sobre a Serpente Gigante.

◈ O material não está em boas condições. ◈
◈ O Rank da Habilidade é muito baixo. ◈
◈ Não há vestígios de arte. ◈
◈ Pontuação de Arte: 0. ◈
◈ Todos os Atributos serão reduzidas em 50% comparado a quando isso
estava vivo. ◈

Swish.
A Serpente Gigante começou a mover-se lentamente.
'Se a Pontuação de Arte é 0, então a força dos Mortos-Vivos será reduzida?"
No início, nada parecia realmente diferente.
O movimento lento e padrões básicos.
No entanto, com um olhar, ele percebeu que era definitivamente mais fraco do
que antes.

Parecia apenas uma Serpente Gigante Morta-Viva. Isso era tudo o que ele
podia dizer.
Não era nada comparado aos Mortos-Vivos em seu sonho, que se moviam por
conta própria sem uma ordem, podiam pensar por si mesmos e esmagar os
humanos.
Sumble!4
Muyoung mal conseguia ficar em pé encostado na Serpente Gigante.
Talvez fosse porque ele tivesse usado uma Habilidade, ele sentia como se
estivesse se esgotando a um ritmo alarmante.
'De alguma forma parece que eu esgotei minha estamina.'
Deve ter sido uma Habilidade que não pode se abusar constantemente.
Do estado em que estava, parecia que ele poderia usar essa Habilidade no
máximo três vezes por dia.
Parecia que ele precisava usá-la com cuidado.
Para aumentar a Pontuação de Arte, eram geralmente necessários diferentes
tipos de materiais.
Se ele usasse o cadáver do chefe que ataca a cada 10 dias, ele pensou que
poderia ser capaz de obter uma pontuação melhor.
'Vamos descer.'
Depois de analisar cuidadosamente a Classe Soberano da Morte, ele começou
seu caminho de volta.
Ele desmaiou por um bom tempo. Então não havia tempo a perder.

Mesmo que a Serpente Gigante tivesse perdido 50% de seus Atributos, era
bastante útil.
4

NT: Ele tropeçou.

Seu couro grosso seria um bom escudo para Muyoung, enquanto ele descia o
penhasco.
Graças à Serpente, Muyoung conseguiu descer com segurança.
O Guia estava à espera de Muyoung no fundo do precipício.
Ele olhou para Muyoung com admiração.
"Huk. Huk. Não pensei que você realmente conseguiria."
Embora ele não tivesse qualquer má vontade, essas palavras poderiam ter
causado um mal-entendido, dependendo de quem ouvisse.
Muyoung encolheu os ombros e falou.
"Você queria que eu morresse?"
"Não, mas é difícil para mim acreditar que isso é real. E pela sua aura, você
não parece um homem comum. Parece que você ganhou uma recompensa
incrível..."
Muyoung assentiu.
O outro eu do Guia era o Mago Supremo.
Embora Muyoung não tentasse deliberadamente esconder a mudança, não
teria sido estranho que o Guia notasse essas mudanças.
'Mas que momento perfeito.'
Muyoung fez uma das perguntas que ele tinha sobre a Classe Soberano da
Morte.
"Quem são os Mestres da Escuridão?"
Como se fosse um assunto trivial, ele respondeu.
"Eles são os que não podem se tornar Deuses e pelas Leis de Salomão,
tornaram-se os que controlam a escuridão. Mas, como você sabe... ah, não,
você?"
"Eles disseram que um dos Mestres da Escuridão me escolheu."
"...!"
Os olhos do Guia se arregalaram.
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NT: Um Lich, é um tipo de morto-vivo que adquiriu a imortalidade. Geralmente

foram, em vida, magos poderosos. Suas características são meio ósseas e
também são, comumente, mas não sempre, apresentados fortes poderes
mágicos.

