Novel Mania – The King of the Battlefield
Capítulo 20 – A Torre Vermelho Sangue (2)

Ele sentou com as pernas cruzadas e meditou.
Silenciosamente se reavaliando, Muyoung sempre meditava quando ele queria
contemplar a vida e os erros que ele cometeu.
E desta vez, ele fechou os olhos para algo.
Ele estava avaliando a forma e o uso do Morto-Vivo que ele criaria dos
cadáveres do casal de Dokkaebis.
Para Muyoung, esse tipo de esforço em si era novo para ele.
O contemplativo Muyoung abriu os olhos.
"Esses Dokkaebis parecem tão infelizes."
Suzy,

que

estava

brincando

silenciosamente

com

o

Imperador

dos

Musaranhos, Kking Kking, disse diretamente.
A única pessoa que entraria na residência de Muyoung sem hesitação era
Suzy.
A Suzy, que ficou com medo, vendo Muyoung cortar a cabeça de Juyoung,
parecia ter mudado, e viria sempre que quisesse brincar com Kking Kking.
Muyoung não recusou ela.
No entanto, era raro que alguém deixasse outro entrar em seu espaço pessoal.
Muyoung, ele mesmo, pensou que era estranho e chegou a uma conclusão.
'Deve ser uma trait específica da Valquíria da Alvorada.'
Suzy recebia cuidados de todos no Templo.
Se fosse antes, isso teria sido inimaginável.
Todo mundo teria escolhido ignorar a jovem Suzy por suas próprias
sobrevivências.
Talvez... a Valquíria da Alvorada tenha um efeito que faz com que os seres
humanos circundantes sejam amigáveis.
Seu efeito era semelhante ao que o Santo 'Snow', tinha no passado.

"Os Dokkaebis estão infelizes?"
Enquanto ela não fosse hostil, não havia motivo para que Muyoung a
afugentasse.
Se ela era uma perturbação, poderia ser diferente, mas sempre que ele faria
alguma coisa, Suzy iria até mesmo diminuir sua respiração e ficar em silêncio.
Depois de perguntar de novo, Suzy respondeu.
"O casal queria ficar junto."
Ela apontou para os cadáveres do casal.
O Dokkaebi Incendiário definitivamente queria estar com a cabeça da Dokkaebi
fêmea até na morte.
"Eles não estão juntos?"
"Não é isso... Um pouco mais perto... ummm."
Parecia que ela estava tendo dificuldade em pensar nas palavras certas.
No entanto, ele entendeu a essência da intenção nas palavras dela.
Muyoung encarou sem emoção os dois Dokkaebis.
'Existem árvores que se fundem para formar uma única árvore enquanto seus
galhos emaranham-se.'
As pessoas chamam esse fenômeno de inosculação.
'Fundi-los juntos?'
Combinar as estruturas dos Dokkaebis semelhantes não parecia que resultaria
em um Morto-Vivo especial.
No entanto, em vez de substituir certas partes do corpo, se ele os conectar,
isso resultaria em um resultado melhor?
Ele tinha que fazer com que dois corpos se movam como um.
Ele pensou que este era um desafio que valia a pena encarar.

Os esqueletos expostos dos Dokkaebis estavam de costas um para o outro.
Depois de retirar os sulcos1 de suas colunas com uma serra, ele os interligou.
Se, por alguma chance, dois indivíduos forem combinados dessa forma, eles
nem mesmo poderiam caminhar corretamente.
Somente depois de conhecerem o ritmo um do outro e forem próximos o
suficiente, eles poderiam se mover.
No entanto, estes dois eram um casal.
Mesmo na morte, o Dokkaebi Incendiário não hesitou em usar seu corpo para
proteger o cadáver de sua parceira.
Embora os Dokkaebis fossem agressivos e cruéis, sua lealdade em relação ao
parceiro era melhor que a dos humanos. Mesmo quando um deles morresse,
eles só se envolveriam com um único Dokkaebi.
'Farei como você deseja.'
Embora fosse um trabalho simples, ele estava satisfeito.
De acordo com os desejos dos Dokkaebis, Muyoung colocou-os o mais
próximo possível.
A cabeça da fêmea estava cravada em seu peito.
Pouco depois, Muyoung levantou as mãos e castou a Habilidade 'Arte da
Morte'.

◈ O material é bom. ◈
◈ O Rank da sua Habilidade é muito baixo. ◈
◈ Os dois Dokkaebis têm Atributos completamente diferentes. No entanto, sua
combinação é perfeita. ◈

1

NT: Sulcos – Termo Médico: Canal; nos ossos, ponto de implantação dos músculos,

ou local de passagem de feixes neurovasculares importantes.

Finalmente, uma curta cena tocou na cabeça de Muyoung.
A história dos dois Dokkaebis se desenrolou como um filme. Um campo de
batalha.
Centenas de Dokkaebis Incendiários e Dokkaebis Glaciais estavam lutando
selvagemente um contra o outro.
Os dois se encontraram como inimigos.
No fim, os Dokkaebis Incendiários perderam e morreram. No entanto, por
algum motivo, a Dokkaebi fêmea escondeu o macho quase morto.
Ela cuidou dele devotamente por um longo tempo. O macho foi tocado
sinceramente por ela e propôs a ela. Mesmo enfrentando a oposição de suas
tribos, eles prometeram cuidar um do outro durante toda a vida.
No entanto, eles só podiam correr e fugir da perseguição de suas tribos.
Talvez fosse inevitável que eles acabassem no Templo Azul.
Embora tinham morrido pelas mãos de Muyoung, eles estavam em paz.
Seu amor um pelo outro continuaria na morte.

◈ Amor completado através da morte! O Soberano da Morte está muito
contente. ◈
◈ Pontuação de Arte: 71! Uma surpreendente obra de arte foi feita! ◈

◈ O Rank da Habilidade aumentou do Rank (F) para o Rank (E) ◈

Muyoung leu e releu as palavras por um longo tempo.
Este trabalho foi incomparável com os trabalhos anteriores que ele criou.
Creaaak.
Logo, o Esqueleto de Fogo e Gelo começou a passar por uma transformação.
As órbitas vazias do Dokkaebi Incendiário encheram de chamas enquanto todo
o corpo da Dokkaebi Glacial cobriu de gelo.
'Huh.'
Honestamente, os pensamentos de Muyoung sobre os Mortos-Vivos eram
simples demais.
Quantidade acima de qualidade!
Qualquer um seria pressionado pela crescente quantidade de Mortos-Vivos
durante a guerra.
No entanto, os Mortos-Vivos na sua frente eram suficiente para esmagar o
entendimento de Muyoung.
Usando apenas uma Habilidade de Rank (F) e alguns materiais decentes, ele
conseguiu criar algo além de sua imaginação.

'A história é importante.'
Ao contrário dos outros Mortos-Vivos, havia uma história para os dois
Dokkaebis.
Essa história foi refletida na Pontuação de Arte.
As combinações dos Mortos-Vivos que ele viu em seu sonho pareciam ter sido
uma armadilha.
'Se eu conseguir uma pontuação alta, o Rank da minha Habilidade aumenta?'
Parecia que não importava quantos Mortos-Vivos ele fizesse; não seria muito
eficaz.
Ele achou que era difícil, mas agora ele percebeu que estava pensando dentro
da caixa.
Os Mortos-Vivos eram monstros que brilhavam dependendo do que eram
quando vivos.
Obviamente, o foco deve ser colocado na história de quando estavam vivos.
'Parece que será de alguma ajuda.'
Muyoung olhou para o Esqueleto de Fogo e Gelo e assentiu com satisfação.
Seus Atributos não eram muito diferentes das dele.
Ele sentiu que eles poderiam ser de vital importância na Torre.
Embora fosse lento, não era uma grande preocupação.
Como ele poderia transformá-lo em um Talismã e usá-lo quando precisasse.
'Criação de Talismãs.'
Muyoung colocou a mão no Esqueleto de Fogo e Gelo e ativou a Habilidade.
O Esqueleto de Fogo e Gelo rapidamente encolheu e se tornou em um único
Talismã.
Agora, sempre que ele quisesse, ele poderia convocar o Esqueleto de Fogo e
Gelo com este Talismã.

Então, no 25º dia, desde que chegaram, chegou a hora.
E, ao mesmo tempo, que o sol estava subindo, o chão tremia enquanto uma
torre gigante surgiu.
A Torre era estranha.
Seu brilho vermelho afigurava a imagem de sangue quando um gemido
desconhecido soou.
Uma tabuleta feita de pedra ergueu-se na entrada da torre.
◆ Somente aqueles que assassinaram podem adentrar. ◆
◆ Aquele que adentrar só poderá sair se sobreviver por 5 dias ou matar 5

pessoas. ◆
◆ Uma recompensa será dada dependendo do número de pessoas que você

matar. ◆

As regras eram simples.
A menos que alguém estivesse obcecado com assassinato, eles não entrariam.
Na realidade, todos estavam olhando para a Torre.
Apenas Muyoung entrou naquele lugar.
"Se você não quer morrer, então não venha."
Esta foi a única advertência que Muyoung poderia dar.

Muyoung apagou completamente sua expressão inexpressiva.
Seus olhos eram como abismos e só havia intenção assassina dentro deles.

Ele foi o único que matou inúmeras pessoas há 40 anos.
Embora ele tenha decidido viver uma vida diferente, o passado não era algo
que poderia desaparecer.
O sangue da Floresta da Morte ainda fluía nele. Frio e sem coração.
Ele era um monstro que mataria outros sem um momento de hesitação.
Além disso, como seus alvos eram todos assassinos, e aqueles que
voluntariamente entraram na Torre para matar, não havia nada a esconder.
A Torre era como uma primeira entrevista.
Eles se encontrariam depois de se transferissem para o Submundo.
Se fosse como qualquer outro dia, Muyoung teria usado uma máscara para
esconder sua identidade.
No entanto, Muyoung simplesmente desembainhou Angústia e avançou
calmamente.
Não havia necessidade de uma máscara já que ele mataria todos que ele
visse.
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