Novel Mania – The King of the Battlefield
Capítulo 2 – Templo Azul (2)

Quase 100 Águias de Fogo estavam espalhadas pelo chão.
"Mas que porra é essa?”
"Merda, merda, merda."
"Waaaahhh, mamãe!"
Lamentos e praguejares eram ditos em toda parte.
Todas as Águias de Fogo foram mortas, mas muitos humanos também
morreram no processo.
Incluindo Muyoung, 51 pessoas haviam chegado ao Templo. No entanto,
apenas 38 sobreviveram. 13 haviam morrido na luta contra as Águias de Fogo.
'Muitos sobreviveram.'
Embora ele não pudesse se lembrar do número exato, não houveram muitas
pessoas que sobreviveram naquela época.
No máximo metade.
Era definitivamente diferente do passado.
Claro, foi principalmente porque Muyoung sozinho foi capaz de limpar cerca de
metade das Águias de Fogo...

◈ Seguindo as Leis de Salomão, aos sobreviventes, será dado o ‘Projetor de
Atributos'. ◈

Um relógio com uma forma estranha apareceu em suas mãos esquerdas.
Havia um pentagrama em todo o mostrador do relógio que não mostrava o
tempo.

◈ O 'Projetor de Atributos' mostra os Atributos da pessoa, bem como o registro
de atividades. ◈
◈ Cada vez que você o liga, ele é atualizado e todos seus registros são salvos
permanentemente. ◈
◈ Roubar o projetor de outra pessoa e ver seu registro é possível, portanto,
certifique-se de não perder o seu projetor. ◈

Projetores de Atributos eram muito importantes.
Se não for uma pessoa que você confia completamente, você nunca deve
mostrar-lhes o seu projetor.
Se você o perder, pode roubar alguém e substituí-lo, porém, vai perder todo o
histórico que já salvou.
Portanto, era melhor para você não o perder se puder.
Muyoung relembrou que olhava para o projetor das pessoas que tinha matado
no passado. Por alguma estranha razão, seu único hobby era colecionar esses
projetores.
Graças a isso... Ele tinha mais informações do que ninguém.
Ele até assassinou pessoas que eram consideradas impenetráveis.
Como ele girou a pequena coroa 1 na lateral do dispositivo, um holograma
apenas visível para o proprietário apareceu.
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NT: Coroa é aquele “botãozinho” de relógio de pulso que você gira.

◈ Competências2 ◈
◈ Habilidades ◈
◈ Histórico ◈
◈ Outros ◈

Ele primeiro olhou para as Competências.
E então, o holograma mudou para mostrar algo mais.

Como ele tinha equipado a Cimitarra da Força, sua Força aumentou em +1.
2

NT: Vale dizer que há diferença entre Competências (Abilities) e Habilidades (Skills):

Competências é referente as suas capacidades, suas características que podem ser
treinadas ou que você nasceu com elas, tal como você ter ótimos reflexos, aprender a
dançar mais rápido, ou até mesmo carisma pode ser uma competência, nessa parte
refere-se a todas características do ‘personagem’.
Habilidades são “Skills” dadas de Classes na novel, que são passivas ou ativas e não
verdadeiramente uma coisa do seu corpo, mas sim que são coisas das Classes ou de
forma ensinada como magia, encantamentos, ou artes marciais.
Estarei usando habilidades em letra minúscula quando se tratar de capacidades
(ability), tal como citado nesse capítulo, habilidade furtiva, não é uma (Skill) e sim uma
capacidade do Muyoung. Para Skills eu usarei Habilidade em letra maiúscula sempre.

Se não fosse pela Cimitarra, sua Força só teria sido 10.
Esses Atributos eram incomparáveis com os que ele tinha no passado.
Mas ele não se importava.
Se ele pudesse pensar no seu passado, ele sabia que poderia ficar mais forte
mais rápido do que qualquer outra pessoa.

◈ Seguinte: Anunciando o resultado da caçada. ◈
◈ O melhor caçador: Muyoung, 47 Águias de Fogo. ◈
Recompensa: Item Mágico Criador de Água, provisão de alimento para 5 dias
e item desconhecido (Será conhecido somente pelo proprietário).
◈ 2º melhor caçador: Kim Taehwan, 6 Águias de Fogo. ◈
Recompensa: Arma de Rank (E+) (opções disponíveis), provisão de alimentos
para 4 dias.
◈ 3º melhor caçador: Oh Juyoung, 4 Águias de Fogo. ◈
Recompensa: Arma de Rank (E) (Opções disponíveis), provisão de alimentos
para 3 dias.

'O sistema só mostrava o nome pelo que me lembro...?'
Muyoung era o nome designado para ele durante os dias que ele ainda era um
novato na Floresta da Morte.
Ele lembrou de usar um nome totalmente diferente quando ele era um
estudante universitário no passado.
Como um efeito colateral da lavagem cerebral contínua e das drogas, ele tinha
esquecido muita informação importante.
Ser jovem é suficiente.
Ele balançou a cabeça ligeiramente.
As escolhas que ele faria no futuro eram mais importantes.
O que ele tinha que fazer, o que ele iria conseguir.

O nome era uma parte secundária.
Um pouco depois, 3 itens apareceram acima de sua mão.

◈ 'Item Mágico Criador de Água', 'provisão de alimentos por 5 dias' e a
recompensa extra 'Paranormal' foram recebidas. ◈
◈ Em seu Histórico, 'Primeiro dia, melhor caçador' foi registrado. ◈

Esses Itens Mágicos eram Talismãs que continham diferentes tipos de
materiais e Habilidades misteriosas.
Abrir o Selo de Lemegeton não só libertou os 72 Deuses Demônios.
Com isso as leis que dominam este mundo mudaram e diferentes tipos de Itens
Mágicos foram criados em toda parte.
Isto foi organizado por Salomão.
Sendo a esperança da humanidade, criada forçosamente para conceder força
àqueles que lutam contra os 72 Deuses Demônios!
'Nada mal para os primeiros ganhos.'
O Item Mágico Criador de Água certamente será útil de agora em diante.
Não apenas no Templo Azul, mas no Mundo Inferior, sempre foi difícil
encontrar água fresca.
Muyoung concentrou-se no Talismã amarelo que tinha e a informação sobre o
objeto apareceram.

Mesmo que houvesse um limite de 10ℓ, ainda era muito para ele beber sozinho.
Todos os itens foram classificados com Ranks de: EX, S, A, B, C, D, E e F em
ordem do melhor para o pior.
Se um item tem Rank (D), então esse é um dos melhores que você pode
começar no início. Sem mencionar que era um Item Mágico.
O fornecimento de alimentos por cinco dias apareceu em uma pequena caixa.
Dentro haviam pães sob um feitiço de preservação.
Muyoung olhou para seu item bônus.
‘Paranormal. Um acessório com um feitiço... você era capaz de obter algo
assim no Templo Azul antes?’
Paranormal era um anel vermelho.

Enquanto olhava para a informação, ele acenou com a cabeça.
Dependendo de quando ele usar, poderia ser capaz de virar o jogo.
Em uma situação perigosa, o item poderia ser usado como o golpe decisivo.
O fato de que era muito mais difícil encontrar acessórios decentes do que as
armas fizeram com que o Paranormal fosse um tesouro incrível para agora.

Como ele usava o acessório em sua mão esquerda, as pessoas se
aproximaram dele.
"Com licença."
Duas mulheres e cinco homens.
Do grupo, o homem que estava parado na frente deles falou.
‘Já foi feito um grupo.'
Em uma ação digna de aplauso. O homem instintivamente sabia que deviam
ficar juntos para sobreviver e queriam que ele se juntasse a eles.
"Você parecia bem calmo. Você tem experiência?"
"E se eu tiver?"
"Isso é claro! Ah, meu nome é Kim Taehwan. E seu nome é?"
Kim Taehwan.
Eu sabia que o vi em algum lugar. Ele ficou em segundo lugar no ranking
anterior.
Olhando para a espada longa afiada que ele estava segurando, ele
provavelmente escolheu como uma recompensa nesta rodada.
"Você está se referindo a mim?"
"Sim, como não há ninguém na minha frente além de você."
Kim Taehwan riu desavergonhadamente.
Mas, Muyoung não sentia vontade de se envolver com eles.
Então ele respondeu brevemente.
"YongSa3.”
A expressão de Taehwan se endureceu.
Taehwan provavelmente pensaria que ele estava brincando com ele.
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NT: YongSa significa soldado e o Muyoung disse que ele era um, só que o Taehwan

entendeu que era o nome dele e que estava junto como um só nome e sem
sobrenome e fez aquela piada.

Mesmo que ele não fosse tratá-lo seriamente, ele pensou sobre a palavra
continuamente antes de responder ele.
No passado, Muyoung matou um número incontável de pessoas.
Dentre aquelas que ele matou, haviam soldados e pessoas que poderiam ter
sido reconhecidas como heróis. Por exemplo, o Soberano do Dragão que
domesticou um Dragão-Demônio e a Rainha do Vento Gélido, Kim Hannah, e
assim por diante.
‘Se essas pessoas estiverem vivas, a humanidade não será destruída tão
facilmente.’
‘Eles ainda devem estar vivos.’
‘Eles eram os poucos adversários mais difíceis que tive que assassinar.’
Especialmente o Soberano do Dragão, levou-lhe 3 enormes anos.
O Dragão Mágico que estava ao seu lado era um dos monstros mais fortes do
Submundo, com grande percepção. Até o próprio Soberano do Dragão era um
dos ‘Top 10 Humanos’ que viviam no Submundo. Portanto, mesmo 3 anos foi
considerado bastante curto contra alguém como ele.
De qualquer forma, ele não negaria as coisas que ele tinha feito no passado,
mas agora ele tem a chance de mudar.
Desde que ele tinha a chance, Muyoung decidiu viver uma vida mais
significativa desta vez.
“YongSa... Então, qual é o seu sobrenome? Lee YongSa? Park YongSa?”
‘Ele está dizendo isso para zoar comigo?’
Muyoung virou-se.
"Meu sobrenome é Yong. Primeiro nome é Sa."
Qualquer um que os visse saberia que ele o estava ignorando.
"Haha! Você é engraçado."
No entanto, Taehwan riu.
Muyoung agora o admirava a seu modo.
'Esse cara. Ele vai sobreviver um bom tempo.'

Mesmo nessa situação, ele decidiu rir.
Quando pensou nisso.
‘O Templo Azul no passado poderia ter tido alguém como ele.’
No entanto, Muyoung não se importava.
Mesmo desde o início, ele não era alguém que pudesse socializar bem com os
outros. Nem sempre teve tempo.
Dependendo de como eles usavam seu tempo no Templo Azul, ele poderia
mudar drasticamente seu ponto de partida fora do Templo Azul.
Somente as pessoas que usam seu tempo sabiamente poderiam sobreviver no
Submundo.
Também... Era a única maneira de esquivar das mãos da Floresta da Morte.
Ao contrário do passado, ele se recusava a ser sequestrado
desamparadamente.
Quando Muyoung começou a se afastar com frieza, as outras pessoas em
torno de Kim Taehwan começaram a ficar furiosas.
"Ei!"
"Yong Sa? Uau, Senhor Kim, deixe alguém como ele sozinho."
"É. Ele não tem noções básicas."
Visto que Kim Taehwan decidiu segui-lo, os outros membros do grupo tentaram
detê-lo.
Parecia que essas pessoas formaram um grupo com Taehwan como núcleo e
já tinham concordado em algumas coisas.
E como eles foram forçados para os seus limites, era necessário alguém para
eles colocarem seus ódios.
Quando Muyoung ouviu o barulho, ele balançou a cabeça.
‘Não é como se agrupar fosse melhor para eles.’
Se você não podia confiar um no outro, era melhor não se agrupar.
Na realidade, a maioria das Nove Grandes Guildas e os Cinco Grandes Clãs
não foram destruídos por causa de seus conflitos internos?

Eles foram incapazes de confiar uns nos outros e mais tarde foram incapazes
de confiar em si mesmos.
Se esse era o caso, então como um grupo de pessoas que acabaram de se
conhecer podem confiar uns nos outros.
À medida que o tempo passa, a intensidade dos julgamentos só ficaria mais
intensa e dentro dessas pessoas, haveriam alguns que atingiriam o fundo do
poço.
Ele preferia agir sozinho do que os ver nesse estado.
'Primeiro, preciso construir meu corpo.'
O corpo que ele tinha agora era muito ruim.
Com este corpo, ele não conseguiria nada.
O Muyoung, no passado, tinha visto um grande número de históricos de outras
pessoas para saber a maneira de atingir itens importantes apenas disponíveis
no Templo Azul.
'Classes Secretas.’
Pessoas normais só conseguiriam ter uma classe.
No entanto, Muyoung era capaz de obter 4 classes diferentes e com tendências
diferentes.
O chefe da Floresta da Morte o chamou de "Características do Tipo Universal",
o que lhe permitia agir livremente em qualquer situação.
No passado, através da política de líder, ele tinha adquirido as Classes de
Guerreiro, Mago, Arqueiro e Clérigo. Agora... se ele fosse adquirir 4 Classes
Secretas diferentes, ele seria um especialista sem fraquezas aparentes.
As Classes Secretas eram tão poderosas e perigosas que Salomão decidiu
ocultar suas existências.
E uma das Classes estava disponível no Templo Azul.
'Se bem me lembro, era a Classe Necromante.'
O Necromante Lunático, Kim Gilyoung.

Por si mesmo, ele matou milhares de pessoas, fez os mortos juntarem suas
forças e desenvolveu ainda mais força. Ao lutar contra um grande grupo de
pessoas, era uma Classe com uma vantagem absoluta.
Mesmo assim, Muyoung lhe cortou a garganta. Durante uma guerra, ele usou
suas habilidades extremas de furtividade para se aproximar dele e cortar sua
garganta.
Embriagado de sangue, era culpa dele não ser cauteloso.
Depois disso, Muyoung se lembrou de ter levado o projetor para ver seu
histórico.
'Primeiro, eu preciso pegar a Classe Necromante.'
Em vez de permitir que Kim Gilyoung obtivesse a Classe Necromante, era
muito melhor mantê-la para si mesmo.
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