Novel Mania – The King of the Battlefield
Capítulo 19 – A Torre Vermelho Sangue (1)

Dokkaebi.
Este Dokkaebi era diferente dos Dokkaebis virtuosos que apareciam em contos
populares. Havia uma variedade de Dokkaebis no Submundo, no entanto, todos
eles eram fortes, contudo muito selvagens e cruéis.
‘O avermelhamento da pele quando estão irritados é a trait especial dos Dokkaebis
Incendiários.’
Entre os Dokkaebis, os Dokkaebis Incendiários eram conhecidos por seu mau
temperamento.
Parecia que o Dokkaebi anteriormente morto era sua companheira.
O Dokkaebi estava mais furioso do que jamais tinha estado antes.
O Dokkaebi brandiu seu grande porrete.
Sem demora uma névoa negra formou-se acima do Dokkaebi.
Boosh!1
Uma chama criada a partir do nevoeiro veio na direção de Muyoung.
Já que ele estava ciente do tipo de ataque que ele ia fazer, não foi difícil evitá-lo.
No entanto, ele não tinha terminado com apenas um ataque.
Boosh! Booosshhh!
Em instantes, seus arredores tornaram-se um mar de chamas.
“Afaste-se.”
Muyoung agarrou Angústia. As chamas de um Dokkaebi Incendiário não eram algo
que poderiam ser facilmente apagadas.
Até que a ira do Dokkaebi Incendiário se extinguisse, as chamas iriam queimar
infinitamente tudo ao seu redor.
“Eu… ajudarei você.”
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NT: Boosh é a onomatopeia do fogo saindo/sendo lançado.

Muyoung olhou para a condição atual de Taehwan.
A mão segurando o seu escudo estava quebrada e seus músculos estavam
totalmente distorcidos.
Se ele se esforçasse muito nessa condição atual, seu braço teria que ser amputado.
Slam!
Muyoung chutou o corpo de Taehwan.
“Saia. Você não é de nenhuma ajuda.”
Esta era a verdade.
Por esforçar-se desnecessariamente, ele poderia acabar sendo um obstáculo na
batalha de Muyoung.
Além disso, era melhor enfrentar o Dokkaebi Incendiário sozinho do que em grupo.
Slash!
Muyoung cortou com força o pescoço do Dokkaebi fêmea com a adaga cravada em
sua cabeça.
Ele então segurou a cabeça do Dokkaebi fêmea em suas mãos.
“Você a quer?”
Grahh! GRAHHHH!
Como o cadáver da sua parceira foi profanado, a pele vermelha do Dokkaebi
Incendiário ficou incomparavelmente mais avermelhada.
Excluindo o Rei Dokkaebi, todos os Dokkaebis tinham companheiros ao longo da
vida.
Eles dedicavam-se um ao outro e passavam a vida juntos.
Se seu companheiro morresse, eles não procuravam outro. Eles tinham um lado
muito leal... seu inimigo era cruel.
“Então pegue-a.”
Muyoung jogou a cabeça do Dokkaebi fêmea.
Quando o Dokkaebi Incendiário se moveu para pegar a cabeça de sua
companheira, Muyoung lançou a adaga, prevendo onde a cabeça iria pousar e
rapidamente investiu.

Outras pessoas podiam olhar para isso e amaldiçoar e apontar os dedos, no
entanto, Muyoung mantinha a opinião de ‘fazendo de tudo para ganhar’.
Alguém que é apenas bondoso iria morrer.
Só porque Muyoung sabia usar qualquer fraqueza, ele foi capaz de sobreviver como
o melhor assassino.
Mesmo se você fosse dizer que seu fim não foi dos melhores.
O Dokkaebi Incendiário pegou a cabeça, de sua companheira, no entanto, uma
adaga perfurou-o em suas costas.
Ele propositadamente levou o golpe.
Se ele não entrasse na frente, a cabeça de sua companheira teria sido perfurada.
O lugar onde a cabeça cairia e a direção da qual a adaga voou cruzaram
completamente.
Somente sacrificando suas costas ele seria capaz de proteger o que ele queria
proteger.
‘Como esperado.’
Até este ponto, foi como ele tinha planejado em sua cabeça.
BBBBOOOOOOOSSSSSHHHHHHH!
Brevemente todo o corpo de Dokkaebi Incendiário estava queimando.
Depois de colocar cuidadosamente a cabeça da fêmea no chão, o Dokkaebi
Incendiário cerrou os dentes e investiu em direção a Muyoung.
Clash!
Angústia ricocheteou.
Imenso poder monstruoso!
No entanto, assim que Angústia ricocheteou, ele girou seu corpo e chegou no peito
do Dokkaebi Incendiário.
Chamas envolveram completamente Muyoung.
‘O Dokkaebi não será capaz de proteger seus pontos cegos.’

Como ele não foi capaz de seguir os movimentos instantâneos de Muyoung, o
Dokkaebi Incendiário foi incapaz de montar guarda. Usando esta abertura, Angústia
cortou violentamente no corpo do Dokkaebi Incendiário.
Kraahhhhh!
O problema eram as chamas.
Mesmo se fosse Muyoung, se ele fosse receber essas chamas diretamente, não
haveria nenhuma maneira que ele pudesse sobreviver.
A única razão pela qual ele foi capaz de durar tanto tempo foi devido ao aumento de
um Atributo depois de tomar o Medicamento Secreto do Sábio.
‘Resistência Mágica!’
O Medicamento Secreto do Sábio era um medicamento líquido que aumentaria
aleatoriamente um dos seus Atributos.
Já que era aleatório, ele baseava-se fortemente na sorte.
No entanto, Muyoung conhecia um método para reduzir as opções.
‘O Atributo aleatório do Medicamento Sagrado do Sábio diferia ligeiramente
dependendo do tempo e lugar.’
Felizmente, ontem foi lua cheia.
A noite de lua cheia era a mais abundante em Poder Mágico. Havia uma quantidade
especialmente grande de Poder Mágico refletida nos lagos.
Foi assim que Muyoung foi capaz de aumentar sua Resistência Mágica.
Resistência Mágica.
Assim como seu nome, ele era capaz de melhorar a resistência contra magia e
Habilidades especiais.
Era raro um equipamento comum ter um Atributo de Resistência Mágica. Até
mesmo Habilidades relacionadas eram raras e somente Clérigos e Classes de
suporte eram capazes de aumentar um pouco a Resistência Mágica por um tempo
limitado.
No entanto, era diferente se o Atributo básico de Resistência Mágica fosse
aumentado.

Dependendo do esforço de uma pessoa, era possível aumentar permanentemente o
Atributo de Resistência Mágica.
Ser um dos mais fortes dependia se eles usassem o Medicamento Secreto do Sábio
para aumentar sua Resistência Mágica, havia algo mais a dizer?
O problema era que era incrivelmente difícil de obter o Medicamento Secreto do
Sábio.
Como Muyoung estava satisfeito com quatro Classes, ele escolheu o Talismã do
Asura, caso contrário, ele teria escolhido o Medicamento Secreto do Sábio.
No entanto, ele foi capaz de obter o Medicamento Secreto do Sábio através de
Merlin.
‘É uma batalha de resistência.’
A adaga foi fortificada com uma neurotoxina forte.
Até o Dokkaebi Incendiário seria afetado por ela.
Além disso, Angústia estava incessantemente drenando seu sangue.
Kraaaaahhhhhh!
Ele tentou livrar-se de Muyoung de qualquer maneira possível, mas Muyoung
também desesperadamente estava aguentando.
Se era apenas uma batalha de resistência, era mais vantajoso para Muyoung.
Assim que força do Dokkaebi Incendiário enfraqueceu, Angústia cortou o peito em
uma linha vertical e perfurou a garganta dele.
Slam!
O Dokkaebi Incendiário caiu de joelhos.
Muyoung retirou Angústia e a embainhou.

◈ Você defendeu com sucesso contra a investida do casal de Dokkaebis. ◈
◈ Todos os sobreviventes serão recompensados dependendo de sua contribuição. ◈
◈ O nível de contribuição de Muyoung é de 98,7% ◈

◈ Maravilhoso. Você quebrou um novo recorde. ◈
◈ Você deseja deixar seu nome no Hall da Fama de Salomão? Se você recusar, ele
será exibido como ‘Sem Nome’. ◈

Na primeira Batalha contra o Chefe, Muyoung teve um nível de contribuição
aproximado de 80%.
Como o grupo deles era menor, era mais fácil monopolizar o nível de contribuição.
Era porque ele ficou incomparavelmente mais forte do que ele era há dez dias.
Assim como antes, Muyoung balançou a cabeça recusando.

◈ Você recusou deixar o seu nome no Hall da Fama de Salomão. ◈
◈ 1º Sem Nome – 98,7% ◈
◈ 2º Alexandro Quintart – 88,4% ◈
◈ 3º Lucien – 86,3% ◈

Alexandro já era o mestre da Guilda de uma das Nove Grandes Guildas, a Guilda
Solar, Lucien era alguém que esteve no Primeiro Lugar do Hall da Fama de
Salomão em ‘Mais Humanos Assassinados’ antes de Muyoung começar a
assassinar pessoas.
‘Rei Combatente, Lucien.’
Primeiramente, ele não estava muito certo, mas depois de olhar para os Rankings
de batalha de Chefe, ele estava certo.
Embora ele não fosse colocado no Top 10 Humanos, ele era um monstro que
chegou perto.
Seu título, ‘Rei Combatente’, mostrava que ele era um psicopata que lutava com
uma força inigualável, nunca deixando um inimigo vivo, um homem completamente
selvagem.

Os dois tiveram altos níveis de contribuição, no entanto, havia 10% diferença de
Muyoung.

◈ ‘Hall da Fama de Salomão: Templo Azul (2)’ foi adicionado ao seu Histórico. ◈
◈ Seguindo as Leis de Salomão, uma recompensa será dada a você. ◈
◈ Você obteve a Habilidade de ‘Criação de Talismãs’. ◈

Não havia escolha visto que ele obteve forçadamente uma Habilidade.
Como não havia escolha, iria ser uma recompensa útil.
Muyoung verificou a Habilidade com expectativa.

Era uma Habilidade que criava Talismãs!
Vendo como ela não era classificada, parecia que ela só poderia manter um efeito.
‘Nada mal.’
Dependendo de como a Habilidade fosse usada, era melhor do que a maioria dos
itens de Rank Alto.
Sua usabilidade era um pouco mais ampla do que a Algibeira Infinita.
No mínimo, a Algibeira Infinita tinha uma restrição de tamanho e não conseguia
conter criaturas vivas.
No entanto, Criação de Talismã poderia acomodar uma variedade maior.
‘Algo que contém Magia ou Poder Sagrado, acho que isso significa Habilidades?’
Esta foi a parte que recebeu a maioria de sua atenção.

Se fosse possível, significava que ele era capaz de converter a Bênção do
Sacerdote2 em um Talismã de uso único e usá-lo durante caçadas!
Além disso, seria útil para esconder coisas.
Simplificando, seus usos eram ilimitados.
Muyoung abaixou a cabeça e olhou para o Dokkaebi Incendiário.
A mão do Dokkaebi Incendiário caiu na direção do Dokkaebi fêmea.
Ele podia sentir a sua vontade de ficar juntos, mesmo na morte.
‘Eu vou fazer como você desejava.’
Um Dokkaebi Incendiário era o melhor material que ele podia usar atualmente.
Muyoung arrastou os dois cadáveres na tentativa de criar um Morto-Vivo.

Muyoung construiu uma cabana simples perto do templo e trancou-se no interior.
Não havia ninguém que iria incomodá-lo agora.
Na verdade, haviam muitos que estavam felizes com o retorno de Muyoung.
Neste lugar, não havia ninguém que pudesse matar o Chefe por si.
Não, até mesmo enfrentar a invasão dos monstros todos os dias era demais.
No entanto, Muyoung seria capaz de cuidar destes sozinho.
Se por um tempo, eles lutaram para viver, com Muyoung, eles seriam capazes de
ficar mais tranquilos.
Havia um monte de pessoas deixando comida na frente da cabana de Muyoung.
Indo além de depender de Muyoung, haviam alguns que começaram a venerar seu
poder.
Além disso, havia um rumor que Muyoung era capaz de manusear a ‘morte’.
NT: É um buff da Classe Sacerdote que aumenta possivelmente ‘Fé’, ‘Estamina’ ou
‘Perseverança’.
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Esse rumor começou a partir do esqueleto e do zumbi protegendo sua cabana.
A mistura de medo e pavor fez alguns idolatrarem Muyoung.
“Muyoung-nim! Eu matei a mulher perversa que caluniou Muyoung-nim.”
Tarde da noite.
Assim que Muyoung saiu de sua cabana, um homem ajoelhou-se e entregou-lhe um
pacote embrulhado em pano.
Um rosto familiar de uma mulher estava dentro do pano.
‘Kim Soyoung.’
Primeiramente, ela tentou seduzir Muyoung e falhou, em seguida, ela seguiu Oh
Juyoung, que morreu pelas mãos de Muyoung, uma mulher que seguiu um caminho
de uma puta.
Embora ele nunca prestou atenção a ela, parecia que ela estava difamando
Muyoung quando ela estava viva.
Parecia que ela pensou que fazer Muyoung o vilão era a única forma dela
sobreviver.
E então ela morreu para um homem que seguia Muyoung como se ele fosse um
Deus…
Os olhos de Soyoung estavam abertos.
Quão cruel foi sua morte que o seu rosto ainda tinha uma expressão dolorosa?
Muyoung franziu.
Nessa altura, um ser humano matar outro ser humano não era uma coisa estranha,
no entanto, alguém matar outro por causa dele o fez sentir diferente.
Ainda mais, ele não se sentia feliz com este tipo de atenção.
“Limpe tudo.”
“I-isso não o satisfaz? Por favor não nos deixe!”
O homem bateu sua cabeça no chão.
Sua figura mostrou que ele acreditava completamente que sem Muyoung no
Templo, todos morreriam.
‘Não era o que eu esperava.’

Seguir algo cegamente terminaria em apenas vendo as coisas em preto e branco.
E ver as coisas em preto e branco era o maior impedimento na unificação da
humanidade.
Enquanto a humanidade estava à beira da destruição, os clientes da Floresta da
Morte podiam ou não ter aumentado, mas eles definitivamente não diminuíram.
Ele agia para que ele não tivesse que ver isso mais uma vez, mas pensar que por
causa dele, esses mesmos eventos estavam acontecendo, fez ele se sentir terrível.
“Se não sair dentro de três segundos, eu cortarei sua cabeça.”
“Si… Sim!”
O homem soltou o pano e fugiu.
Taehwan irá puni-lo pela manhã.
Taehwan estava tentando manter regras e proteger os outros à sua própria maneira.
Muyoung estalou sua língua conforme ele olhava para o céu noturno.
Haviam uma grande quantidade de estrelas cadentes cortando o céu.
‘Daqui a dez dias.’
Este era o tempo restante até que os portões se abrissem e os teleportassem ao
Submundo.
E antes disso, havia uma coisa que ele tinha que conseguir.
‘Daqui cinco dias, eu subirei na Torre.’
No 25º dia, Torres surgiriam automaticamente nos centros de todos os Templos.
A Torre só permitia entrar aqueles que mataram seres humanos.
E uma vez que eles entrassem, até que eles completassem um objetivo especial,
ninguém estava autorizado a sair.
‘Eu tenho que obter Anel do Soberano Lunático de lá.’
A Torre estava ligada a cada templo.
A elite dos sobreviventes iria reunir-se lá.
E somente massacrando aproximadamente duzentas pessoas, que entraram, que
seria possível obter o Anel do Soberano Lunático.

Apesar de ser a condição mais selvagem, ele tinha que obter o anel.
O melhor tesouro possível, obtido do Templo Azul, era aquele anel.
Além disso, o Anel do Soberano Lunático era um dos itens essenciais para
despertar a arma Rank (S), ‘Diabolos’.
Uma arma acima do Rank (S) era quase inexistente no Submundo.
Não mais do que uma quantidade que você pudesse contar na sua mão.
Portanto… ele tinha que se tornar novamente um assassino para completar seus
objetivos.
Somente aqueles que mataram outros humanos eram permitidos dentro da torre.
Era o início de um festival sangrento para assassinos.
Os olhos do Muyoung se estreitaram.
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