Novel Mania – The King of the Battlefield
Capítulo 18 – Arte da Morte (Fim)

Merlin colocou um feitiço no Mapa de Caça que Muyoung tinha.
Ele evoluiu para um Item que lhe permitia se mover sem se perder no Templo
Azul.
Depois disso, Muyoung saiu sozinho.
Embora ele pudesse sentir o olhar persistente de Merlin, ele sabia que se eles
ficassem juntos, eles só ficariam ainda mais afeiçoados um ao outro.
No seu caminho de volta, Muyoung matou alguns monstros e usou sua
Habilidade 'Arte da Morte' para aumentar seu nível de entendimento.

◈ O material é um pouco utilizável. ◈
◈ Pontuação de Arte: 5. ◈

Grr. Grrrrr.
O Morto-Vivo completado olhou para Muyoung enquanto agitava sua língua.
Depois de selvagemente misturar os cadáveres de Macaco e uma Salamandra
Vermelha, ele recebeu 5 na Pontuação de Arte.
'Apenas misturá-los não funcionará.'
Muyoung viveu os últimos 40 anos como um assassino.

Talvez a pouca compreensão artística que ele tenha tido no passado já tivesse
desaparecido.
Ele esfregou o queixo.
'Como conseguir uma pontuação maior...'
No entanto, quanto mais poderosa a Classe, mais difícil seria de dominar.
Se ele experimentasse com cuidado, ele poderia rir na cara de outros
necromantes.
'Eu deveria esculpir um Esqueleto com ossos.'
Em vez que conectar as partes dos corpos de outros monstros para criar um
zumbi, não seria melhor criar um Esqueleto esculpindo seus ossos?
Muyoung primeiro procurou materiais.
Se os materiais fossem bons, teria um melhor efeito de compensação.
E fazendo um soldado de ossos.
Ele não poderia usar apenas ossos aleatórios de monstros.
Ele precisava dos ossos mais resistentes possíveis.
'Se eu me lembro corretamente... haviam Elefantes Canibalescos por aqui.'
Ele pensou nos Elefantes que viviam na floresta do Templo Azul.
Esses Elefantes que tinham corpos robustos e grandes presas de marfim eram
muito difíceis de se encontrar, pois haviam apenas alguns.
Casos em que foram encontrados eram muito raros. Mesmo no caso de serem
encontrados, era muito difícil para alguém lutar sozinho.
Contudo, Muyoung tem o mapa que Merlin colocou um feitiço.
Além disso, Muyoung não é uma pessoa comum. No Submundo, ele até pode
ser considerado fraco, mas no Templo Azul, ele é um dos mais fortes.
Muyoung rapidamente se moveu e adentrou no território dos 'Elefantes
Canibalescos’.
Ele foi capaz de testemunhar quatro Elefantes bebendo água perto de um lago.
Ao contrário dos Elefantes comuns, os Elefantes Canibalescos não se moviam
em grupos. No máximo, eles se moviam em família.

Mas, eles eram agressivos e era sabido que amavam lutas.
Se você se aproximasse deles de forma descuidada, você poderia ser
repentinamente atacado por eles.
Muyoung cuidadosamente perseguiu a família de Elefantes e no momento que
um Elefante estava sozinho, ele correu para ele.
Tralala!
O Elefante que descobriu Muyoung gritou alto.
Foi porque Muyoung rapidamente se aproximou do Elefante para esfaquear
seu pescoço com a Angústia.
O Elefante constantemente sacudiu seu corpo, mas era inútil porque Muyoung
já estava preso nele como uma cola.
Thump!
Assim que a Angústia sugou todo o seu sangue, o Elefante colapsou para o
chão.
Muyoung limpou sua testa.
'Eu acho que precisarei de cartilagens e dos tendões.'
Ele não poderia fazer um esqueleto com apenas presas de marfim. Ele
precisava de cartilagem e tendões suficientes para conectar os ossos e fazer
uma forma apropriada.
No entanto, Muyoung não tinha tempo para dissecar o enorme Elefante por
partes, porque, os outros Elefantes poderiam descobrir e atacá-lo.
"Removam a pele."
Scrape.1
Grawl!
Muyoung não estava sozinho.
A Serpente Gigante e o Macaco-Salamandra seguiram a ordem de Muyoung e
começaram a se mover lentamente.
A Serpente mordeu um grande pedaço e arrancou fora, enquanto o macaco
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NT: Scrape é o som dele raspando a carne dos ossos, e os ossos sendo esculpidos.

usava sua espada enferrujada para cortar a pele.
Eles eram lentos, mas muito mais rápidos que o Muyoung fazendo isso
sozinho.
Muyoung começou a dissecar o Elefante e deixou as partes úteis de um lado.
Quando ele reuniu ossos suficientes para criar um Esqueleto, ele terminou
cortando suas presas de marfim.

Ele não podia terminar só porque tinha coletado materiais suficientes.
Foi necessário muito conhecimento e esforço para cortar as presas para fazer
um Esqueleto.
Foi afortunado que ele conhecesse a anatomia do corpo humano melhor que
qualquer outro, mas era um trabalho difícil esculpir nas presas e ossos.
Scrape. Scrape.
Depois de se mudar para uma área segura, Muyoung começou a cortar as
presas dentro de uma caverna vazia.
Se ele tivesse um cinzel afiado, teria feito o trabalho muito mais rápido e fácil,
mas tudo o que ele tinha era um machado que usou para esculpir
cuidadosamente as presas.
O machado era um dos itens que ele adquiriu enquanto massacrava os
monstros com a proteção de Merlin. Parecia um desperdício jogá-lo fora, mas
como ele realmente não precisava disso, apenas manteve na Algibeira Infinita.
A escultura não foi difícil de fazer.
Tudo o que ele tinha que fazer era concentrar sua força e raspar o material.
'Esta é uma experiência interessante.'
Ele gargalhou alto.
Algo que ele nunca tinha feito. Não foi um sentimento ruim.
Isso deve ser porque você se fortalece ao aprender coisas que você não

conhecia e dominando elas.
Não foi ruim para Muyoung experimentar essas coisas.
'Provavelmente seja melhor criá-lo um pouco diferente do que só na forma
humana.’
Será que ele não tinha que criá-lo um pouco mais bonito?
Para Muyoung, a arte era bela.
Ele pensou que seu conceito não era ruim.
Scrape! Scrape!
As mãos de Muyoung lentamente ficavam mais rápidas.
Quando ele começou a esculpir os ossos e juntou os pedaços, mais da metade
do dia havia passado.
Muyoung assentiu com a cabeça, ficando satisfeito com o trabalho acabado.
Um Esqueleto com pequenas asas estava colocado no chão.
Enquanto Muyoung ativava a Arte da Morte, uma aura negra foi emitida da mão
de Muyoung e envolveu o Esqueleto.

◈ O material é decente. ◈
◈ Pontuação de Arte: 15. ◈

Rattle. Rattle.2
O Esqueleto levantou-se estranhamente.
Quando Muyoung olhou para o Esqueleto, ele descobriu que a simetria bilateral
estava ligeiramente deslocada.
Foi a primeira vez dele fazendo algo do gênero. Ele não podia estar satisfeito
com sua primeira tentativa.
Como se fosse deficiente, o Esqueleto caminhava enquanto arrastava o pé
direito.
'Uma pontuação de 15.'
Não podia ser considerado como uma pontuação alta, mas comparada à
Serpente ou o Macaco-Salamandra, era muito melhor.
Suas estatísticas também eram bem decentes.
Talvez tenha sido porque ele fez isso com as presas do Elefante sua força era
alta.
Isso deve ser semelhante a um típico Morto-Vivo.
"Pegue isso. Foi o machado que usei para fazer você."
Muyoung entregou o machado que usou para esculpir as presas.
Como o esqueleto tinha um nível alto de força, era perfeito para ele.
Crack!
Ele fez barulhos estranhos quando moveu a mão para agarrar o machado.

O Templo estava calmo.
Os

sobreviventes,

incluindo Taehwan, engoliam sua

saliva

enquanto

bloqueavam a entrada do templo.
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NT: Rattle é aquele som de chocalho clássico de esqueletos quando se movem em
filmes/desenhos. Exemplo aqui.

Passaram-se vinte dias desde que chegaram pela primeira vez.
Ele tinha ouvido Muyoung falar que haveria uma batalha contra um Chefe a
cada dez dias.
Se isso fosse verdade, então hoje era o dia em que um forte Chefe faria
aparição.
Taehwan olhou envolta.
Quinze sobreviventes.
Quase ninguém morreu desde o décimo dia.
Era devido à liderança de Taehwan e seu escudo.
No entanto, hoje, Taehwan estava nervoso.
Thump! Thump!
Logo depois, um enorme monstro apareceu em direção a entrada enquanto o
chão sacudia.
"Um Dokkaebi...?"3
Todos ficaram intrigados depois de vê-lo.
Esse monstro tinha dois metros e meio de altura, caolho, com um pequeno
chifre em sua testa, segurando um grande porrete. Qualquer um que olhasse
para ele pensaria em um Dokkaebi.
Parecia ser uma fêmea considerando seus peitos grandes. Era a primeira vez
que enfrentavam um monstro humanoide.
Gaaaaaaaah!
A Dokkaebi correu para eles enquanto gritava alto.
"Vamos agir calmamente. Como de costume, apenas ataquem atrás de mim!"
O primeiro a agir foi Taehwan, com o seu Escudo da Erradicação.
A única razão pela qual não houve muitas perdas foi porque Taehwan ficou
parado e bloqueou a fronte.
Mas, as condições não eram boas desta vez.
O buff de Tenacidade do Escudo da Erradicação funciona apenas quando há
numerosos inimigos. Mas agora, só havia um Dokkaebi.

Thump!
"Gwagh!"
Foi apenas um único ataque.
Mas, fez sentir como se seu braço fosse quebrado.
Taehwan apertou os dentes. Como se fosse inesperado, a Dokkaebi inclinou a
cabeça. Naquele momento, uma chuva de flechas voou para ela.
No entanto, uma barreira parecida com neblina se formou no lado da Dokkaebi
e todas flechas foram repelidas.
'Ah...!'
Como esperado, um Chefe é diferente. Estava em um nível diferente dos
monstros normais.
Mesmo contra Rellaka, foi Muyoung quem matou o Chefe.
Thump! Thump! Thuuump!
Taehwan estava em seu limite depois de bloquear mais alguns ataques da
Dokkaebi.
Crack!
Ele não conseguia mais lidar com seus ataques e seu osso quebrou.
'MERDA!'
Ele sentia que ia desmaiar.
Segurando o braço direito, ele caiu no chão.
A Dokkaebi lentamente se aproximou dele.
'Se apenas hyungnim estivesse aqui...'
Embora ele tenha feito uma resolução para proteger os outros sozinho, havia
um limite para suas habilidades.
Logo após, a Dokkaebi tentou esmagar a cabeça de Taehwan com seu porrete.
Swaaack.
Ele só ouviu o barulho, mas sua cabeça não foi aberta.
Taehwan abriu os olhos e viu uma coisa estranha.

'Uma Serpente?!'
Uma enorme Serpente estava enrolada em torno da Dokkaebi!
Gwaah! Gwaaah!
A Dokkaebi furiosa segurou a Serpente pelo pescoço. Então jogou a Serpente
no chão e começou a rasgar o corpo com as mãos.
Swing.
Thump!
Naquele momento, uma adaga voou direto para a cabeça da Dokkaebi e
cravou-se na parte de trás da cabeça.
Como se a barreira não funcionasse corretamente, o corpo da Dokkaebi
começou a balançar.
E então ele apareceu.
Twak!
Abaixando seu corpo o mais baixo possível, ele correu a uma velocidade
incrível, e com um pulo ele cortou o pescoço da Dokkaebi.
"Hyungnim...!"
"Dokkaebis não podem produzir uma barreira se não conseguirem ver de onde
vem o ataque. Aponte sempre para as costas ou o pescoço dela."
"Você está de volta!"
Taehwan inclinou-se para a frente e tentou se levantar para cumprimentá-lo,
mas Muyoung o deteve.
"Não acabou aqui. O macho vai aparecer."
Gaaaaaaaaaaaaaaaaaahhh!
No momento em que Muyoung terminou de falar, um grito enfurecido soou.
O solo tremeu apenas com o som.
Quando viraram a cabeça, um Dokkaebi completamente vermelho bufava
violentamente enquanto encarava eles.
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NT: Dokkaebis são criaturas lendárias da mitologia e folclore coreano. Dokkaebi,

também conhecido como Goblin coreano, possui poderes e habilidades extraordinários
que são usados para interagir com humanos, algumas vezes fazendo truques e outras
vezes ajudando-os. A aparência física de um Dokkaebi é apresentada de muitas
maneiras diferentes e varia em diferentes períodos de tempo, mas sempre foram
retratadas como temíveis e inspiradoras. Há ladrilhos talhados mostrando suas
aparências. Diferentes de versões da mitologia dos Dokkaebis atribuem diferentes
Atributos para eles. Em alguns casos, eles são inofensivos, mas ainda, maliciosos,
geralmente brincando com pessoas e desafiando viajantes teimosos para uma partida
de ssireum (luta greco-romana coreana) pelo direito de passar. Dokkaebis são
extremamente habilidosos em lutas e não podem ser espancados, a menos que o lado
direito seja explorado.
Curiosidade: Goblins são criaturas geralmente verdes que se assemelham a
duendes. Em algumas mitologias os Goblins possuem grande força. Normalmente por
serem seres de pouca inteligência e hábitos selvagens, moram em cavernas ou
pequenas cabanas construídas com paus e peles de animais. Sua grande capacidade
de sobrevivência os faz seres presentes em quase qualquer ambiente, sendo possível
serem encontrados em montanhas, pântanos, desertos, pedreiras, florestas ou
cidades..

