Novel Mania – The King of the Battlefield
Capítulo 17 – Arte da Morte (2)

“Os Administradores das Leis 'escolheram' você?”
Foi difícil para o Guia acreditar. Como se isso fosse impossível.
O Guia perguntou novamente.
Muyoung acenou com a cabeça e começou a falar.
“É realmente estranho?”
Ele estava honestamente curioso.
Foi por isso que Muyoung perguntou tão bruscamente.
O Guia era alguém que era inteiramente dedicado a este lugar, mesmo antes do
colapso dos humanos.
Ele podia até ser a única pessoa que sabia mais do que Muyoung.
Se o Guia não tinha as respostas, também não havia nenhuma maneira de
Muyoung descobrir.
Sua expressão estava séria.
“Eu não sei dos detalhes. Quantos administram as Leis da Escuridão, quem faz
parte dela e etc. Só sei de uma coisa, eles têm padrões muito elevados. Mesmo que
alguém realizasse o impossível, era raro para eles escolherem alguém…”
Então ele olhou Muyoung novamente e esfregou seu queixo.
Parecia que até o Guia não tinha as informações sobre o Soberano da Morte ou a
Classe Lorde que Muyoung realmente queria saber.
O Guia continuou a falar.
“Mas, você foi escolhido, certo?”
Assim como uma criança que acabou de encontrar um brinquedo novo, seus olhos
começaram a brilhar.
Grande entusiasmo.
Ao mesmo tempo, um leve sorriso apareceu em seu rosto.

“Como esperado, você realmente não é um ser humano comum. Provavelmente foi
por isso que você conseguiu ganhar as três apostas contra mim.”
Enquanto ele parecia estar particularmente obcecado com apostas, Muyoung não
poderia refutar suas palavras.
Antes que Muyoung percebesse, o Guia estava segurando um Cajado Orc.
Até mesmo o humor parecia ter mudado.
A Aura Mágica em torno deles era tão densa que sufocou Muyoung.
Muyoung franziu suas sobrancelhas.
Enquanto Muyoung moveu lentamente sua mão em direção à bainha da Angústia, o
Guia começou a falar novamente.
“Ah. Ah, me desculpe. Eu fiquei extremamente emocionado. É isso mesmo, eu
provavelmente disse que eu ia lhe dizer meu nome, se você voltasse vivo. Se for
você, você merece saber meu nome.”
Tsk.
Muyoung estalou sua língua enquanto tirava a mão da bainha e retornava a mão
para onde estava antes.
“Faça como quiser.”
Para ser honesto, não é como se Muyoung estivesse realmente curioso sobre seu
nome.
O que poderia acontecer ao saber letras de um nome.
Vendo como o Guia estava obcecado com isso, Muyoung achou que ele realmente
queria se apresentar.
“Eu sou um Druida.”
Os Druidas eram conhecidos por serem aqueles que lidavam com a natureza e
espíritos.
Swish.
De repente, o vento soprou.
Os espíritos do vento começaram a vir e cercar o Guia.
Muyoung engoliu sua saliva.

“Eu pensei que você era um Mago.”
“Ao mesmo tempo, eu também sou o Mago Supremo. Você não estava errado.
Embora eu seja filho de um Íncubo1 das Trevas, eu fui batizado logo para que eu
não fosse infectado pelo mal. Em vez disso, eu fui capaz de obter uma quantidade
enorme de poder. Claro, não há nenhuma maneira que eu possa mostrar meus
poderes verdadeiros nesta forma falsa.”
Como se ele estivesse se gabando, ele continuou a falar.
“O sistema de ‘Competências’ que os humanos são capazes de usar foi feito por
mim. Assim, desde que você soubesse o encanto, não seria difícil castar o feitiço ou
exercer a magia.”
Apesar do Guia ter dito que ele ia compartilhar o nome dele, ele estava se gabando
sobre sua identidade.
Mas, Muyoung não se importava muito com a sua identidade.
“Você está me pedindo para fazer vinte perguntas?”
O Guia parecia um pouco decepcionado.
“Você ainda não sabe quem eu sou?”
Como se a identidade dele deveria estar óbvia por agora, o Guia claramente achou
chocante.
“Eu ainda não sei.”
“Merlin2.”
“Merlin?”
Muyoung olhou para o guia.
O Guia não parecia estar brincando.
Finalmente, havia um sorriso no rosto do Guia.
“Eu sou o Merlin que você está pensando.”
Finalmente, algumas palavras apareceram na frente de Muyoung.

◈ O Supremo Mago Merlin identificou-se. ◈
◈ Sua Inteligência foi permanentemente aumentada em +2. ◈

Por um momento, uma luz azul envolveu em torno do corpo do Muyoung.
Só de saber o nome do Guia, suas competências com Magia aumentaram.
Isso significava que o ‘nome’ tinha muito valor, mas isso foi a primeira vez que algo
como isso aconteceu com Muyoung, então era natural que ele estaria um pouco
confuso.
“Como esperado, você realmente é talentoso! Só porque alguém ouviu meu nome
não quer dizer que ele obteria alguma coisa. Um desenho pode ser apenas um
rabisco para alguém, mas para outra pessoa, pode ser uma obra de arte.”
Sem preocupar-se com nada, Merlin tornou-se mais entusiasmado com Muyoung.
“É minha primeira vez ouvindo que Merlin segue o Rei Salomão.”
“Não seria correto dizer que eu o segui. Nós não tivemos escolha, além de combinar
a nossa força. Se o Selo de Lemegeton fosse quebrado... O falso se tornaria real e
o real se tornaria falso. Era muito óbvio que em um estado onde tudo se tornasse
caótico, os seres humanos seriam aniquilados.”
Ele também parecia ser a razão porque os humanos da terra estavam sendo
convocados aqui.
Muyoung não podia mais tomar isso como uma piada.
Agora mesmo, Merlin estava contando-o a história deste mundo.
Ele sabia que os 72 Deuses Demônios seriam libertados quando o Selo de
Lemegeton fosse quebrado. Mas, até Muyoung não tinha conhecimento dos
detalhes sobre esse acontecimento.
“Você quer dizer que a convocação dos humanos para este Submundo já estava
decidida há muito tempo?”
Merlin acenou com a cabeça.
“Sim. E para ser honesto, isso também não era muito promissor. Os Deuses
Demônios eram muito fortes e, portanto, mesmo se os humanos fossem se preparar
para eles, havia sempre um limite. Por isso, nossa única esperança era o potencial
ilimitado do ser humano, mas…”
Ele ficou em silêncio.

No entanto, mesmo se ele não ouvisse o resto da história, Muyoung tinha entendido.
Afinal de contas, no final, a humanidade não foi capaz de parar os Deuses
Demônios.
Em vez disso, devido a conflitos entre os humanos, muitos humanos com potencial
foram mortos.
E, até Merlin, ele mesmo não foi capaz de considerar os desejos do ser humano e
seu egoísmo.
Não, mesmo se ele soubesse, assim como uma Ânfora de Pandora3, ele ainda
podia ter acreditado firmemente neles como sua última esperança.
“No entanto, se for você, a pessoa que foi escolhida pelos Mestres da Escuridão, eu
acredito que você tem o potencial de se tornar um verdadeiro herói.”
O olhar ardente nos olhos de Merlin estava fazendo ele se sentir desconfortável.
No entanto, Muyoung realmente não gostou de como ele estava persuadindo-o.
Muyoung colocou muita pressão em seu pescoço antes de falar.
“Então qual é o seu objetivo?”
“Torne-se meu sucessor.”

◈ O Supremo Mago Merlin fez uma oferta. ◈
◈ Se você aceitar, você terá sucesso em obter a Classe Secreta ‘Mago Imperial’. ◈

Muyoung pensou ter ouvido isso em algum lugar.
Que uma pessoa talvez pudesse receber uma Classe de Seres Supremos.
Ao contrário de outras pessoas, Muyoug era capaz de aceitar quatro Classes.
A partir de agora, desde que ele adquiriu uma Classe Secreta, não era uma má
ideia adquirir outra.
Entretanto…
‘Soberano da Morte é uma das Classes usuária de Magia.’
Muyoung estava pensando em obter especificamente Classes distintas.

E só pelo nome, ele podia dizer que a Classe Mago Imperial era uma das Classes
usuárias de Magia.
“Eu me recuso.”
“Você… recusa?”
Em um instante, a expressão de Merlin tornou-se estranha.
Era uma expressão como se ele nunca esperasse ter sua oferta recusada.
Muyoung falou calmamente.
"Se tornar seu sucessor significa que eu precisaria ficar aqui por muito tempo,
certo?"
Merlin era um ser incapaz de sair deste templo azul.
Para aprender com ele significava que muito tempo seria gasto aqui.
"Dez anos seriam mais do que suficiente. Você será um grande Mago..."
Muyoung só balançou a cabeça a partir da resposta esperada.
Se tornar um grande Mago parece ser legal, mas em dez anos, ele poderia ganhar
muito mais vivendo no Submundo.
Ele precisava ser a primeira pessoa a recuperar tesouros específicos.
"Estou mais curioso sobre o mundo além destes portões."
"Mesmo se você for lá, não existem muitas coisas boas a se ver. É muito melhor
aprender comigo agora e ir contra os Deuses Demônios mais tarde."
"Se eu me tornar seu sucessor, significa que eu posso matar com certeza os
Deuses Demônios?"
"Isso..."
Claro, seria impossível.
Como ele disse, tudo o que Muyoung poderia fazer era lutar contra eles.
Muyoung sabia o fim de Merlin.
Mesmo quando ele voltou para seu antigo eu, tudo o que ele pode fazer foi restringir
três Deuses Demônios de Rank Alto por dez dias. Isso foi tudo.
Mesmo se Muyoung fosse tomar tudo que Merlin tinha para oferecer, significava que
havia um limite.

Claro, só isso por si só era uma coisa incrível. Era o suficiente para Merlin ser
chamado de Mago Supremo.
No entanto, Muyoung sabia muito sobre o passado.
Seria tolice para ele perder dez anos aqui.
Portanto, ele calmamente respondeu.
"Conforme os humanos são confrontados com provações, ao superá-las, eles ficam
mais fortes. E um sistema que o recompensa adequadamente é excepcionalmente
agradável. Já que, você será recompensado pela quantidade de esforço feito."
"O egoísmo dos seres humanos foi longe demais. Se você passar os portões,
monstros e os Deuses Demônios não são os únicos para se preocupar, mas
também vai enfrentar os desejos doentios dos humanos, a mesma raça que você.
Vai considerar isso como uma provação também?"
"Se eles me pararem, eu os destruirei. Eu não estou disposto a permitir nada que
fique no meu caminho."
"Ha..."
Conforme Merlin ouvia as respostas do Muyoung, ele suspirou.
Era porque ele sabia que tudo o que ele tinha a dizer, não seria aturado por
Muyoung.
A determinação de Muyoung era tão firme assim.
“Que pena, é realmente uma pena.”
“Por que você não procura um sucessor você mesmo ao invés de apenas esperar.
Existem muitas pessoas que são mais talentosas do que eu.”
Não era como se Muyoung fosse excepcionalmente talentoso em Magia.
Entretanto, considerando quantos verdadeiros Magos ‘gênios’ apareceram no
Submundo, não era como se Merlin não conseguisse encontrar um sucessor.
Mas, Merlin não se movia do centro da floresta.
Mesmo se um gênio aparecesse, como ele poderia encontrar um sucessor se ele
apenas se senta e espera?
"Eu não estou apenas olhando para as habilidades. Mas você tocou um bom ponto."

Merlin suspirou alto.
"Eu basicamente desisti de confiar nos humanos. Só gostava de apostar com alguns
humanos que vinham me ver, no entanto… Depois de ver você, eu queria tentar
mais uma vez."
"Você certamente encontrará alguém."
Finalmente, Merlin retirou uma pequena garrafa do seu lado.
“Pegue. É o Medicamento Secreto do Sábio.”
No interior da garrafa, havia um líquido que tinha um brilho vermelho.
O Medicamento Secreto do Sábio!
Era um item reconhecido como o auge da alquimia.
Era uma das escolhas que ele tinha quando ele entrou ao Hall da Fama de Salomão
por matar o Chefe. Mas, infelizmente, foi uma recompensa que ele teve que desistir.
No entanto, Muyoung rejeitou-lhe diretamente.
"Eu não estou interessado em tornar-me seu sucessor".
Mesmo assim, Merlin não recuou sua mão.
“Eu não estou dando isso a você por causa disso. Minha função principal é fazer
heróis e guiá-los. Já que eu vejo esperança em você, eu não posso somente
mandar você embora, eu posso?”
Por um longo tempo, Merlin olhou para Muyoung sem dizer uma palavra.
Muyoung não tentou desviar o olhar também.
Se Merlin estava disposto a dar-lhe o Medicamento Secreto do Sábio, sem
quaisquer restrições, não havia nenhuma razão para ele recusar.
Enquanto Muyoung agarrava a garrafa, Merlin falou como se ele estivesse
preocupado.
“Eu espero que sua força vontade não seja quebrada.”
“Nada será capaz de quebrar minha força de vontade.”
Muyoung esperou quarenta anos para ter essa chance.
Uma chance de realmente viver dessa vez!

Nunca, não importa o que aconteça, Muyoung não estava disposto a desperdiçar
esta chance.
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1

NT: Íncubo é um Demônio-Lilin na forma masculina que se encontra com pessoas
fragilizadas emocionalmente, a fim de ter uma relação sexual com elas. O íncubo drena a
energia da vítima para se alimentar, e na maioria das vezes deixa-a viva, mas em condições
muito frágeis. A versão feminina desse demônio é chamada de súcubo.
Curiosidade: Na demonologia Mesopotâmica, Lilin eram espíritos noturnos hostis que
atacavam homens. Eles tinham menos poderes que deuses. Esta era também uma palavra
hebraica usada para ambos espíritos Súcubo e Íncubo de outras lendas como um único
conceito. No entanto, essa palavra incluiu apenas os filhos e filhas de Lilith ou uma criatura
semelhante a Lilith. Os espíritos mais velhos, com um físico e mentalidade mais madura
eram conhecidos como Lilitu na mitologia hebraica.
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NT: Merlin ou Merlim é um mago, profeta e conselheiro do rei Artur nas lendas e histórias
do Ciclo Arturiano.
Curiosidade: Godofredo (cronista medieval, e criador do personagem Merlin) misturou as
lendas galesas sobre o bardo Myrddin com a história de Ambrósio, contada por Nênio na
Historia Brittonum, com origem no século IX. Segundo a Historia Brittonum, Ambrósio era
uma criança com poderes proféticos, que não tinha pai humano e que fora trazida pelo rei
britânico Vortigerno para ser sacrificada na base de um edifício em construção. Ambrósio
escapa da morte ao mostrar ter mais poderes que os magos do rei. Já na História dos Reis
da Bretanha, Godofredo diz que Ambrósio é outro nome para Merlin e que o mago era filho
de um íncubo, o que explica porque seu pai não era humano.
Literatura posterior: Robert de Boron (escritor francês do século XII), foi um dos que mais
desenvolveu o personagem de Merlin. Em sua obra, Robert diz que o pai de Merlin era um
demônio, e que o bebê era destinado a ser um profeta do mal. Porém, graças à virtude da
mãe os planos do demônio são frustrados, e os poderes de Merlin passaram a servir boas
causas.

NT: Estava “Caixa de Pandora” mas sei que não é o nome correto, por ser um erro de
tradução original do mito, e sim que era uma ânfora ou jarro.
História resumida: A Ânfora de Pandora que outrora lhe haviam dado os deuses como
presente de casamento, que continha todos os males. Pandora abriu a ânfora,
inadvertidamente, e todos os males escaparam, exceto a esperança. Filósofos e
historiadores avaliam o significado de porquê haver esperança dentro de uma ânfora de
males, a conclusão que se chegou diante desse contexto é: a esperança nesse contexto era
um mal também, se o homem e o mundo estão destinados a sofrer, ter esperança prolonga
o sofrimento do homem, então, a esperança é uma ilusão.
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