Novel Mania – The King of the Battlefield
Capítulo 21 – A Torre Vermelho Sangue (3)

Ele tinha matado todos eles.
25 dias se passaram desde que ele tinha sido convocado para este mundo
estranho.
Há poucos dias atrás, havia cerca de 4 pessoas que tinham sobrevivido. Mas
mesmo os poucos sobreviventes foram mortos por ele há dois dias.
‘Eu matei todos eles.’
Tang Shaolei sorriu sinistramente.
Só de pensar nas expressões que as pessoas fazem antes de morrer, era o
suficiente para deixá-lo excitado.
Os gritos e súplicas de suas vítimas.
O lamentável olhar em seus olhos o excitavam.
Já que ele agia tão furtivamente quanto podia, ninguém sabia que Tang Shaolei era
o assassino, mesmo em seus últimos momentos.
Quando havia apenas 4 pessoas sobrando, foi um pouco difícil já que as pessoas
tinham suas dúvidas, mas até isso era divertido à sua maneira.
De qualquer forma, todos morreram no final.
‘Mais… Eu posso matar mais.’
Com olhos brilhantes, ele lambeu sua adaga.
Ele ainda podia lembrar a emoção que ele sentiu quando ele descobriu que havia
outros dentro da Torre.
Uma Torre cheia de assassinos, exatamente quando ele estava chateado porque
não havia mais ninguém para matar?!
Ele era como um peixe na água. Este era realmente o lugar onde ele estava
destinado a estar.
‘Ninguém pode me parar.’
Foi no momento em que ele havia matado 10 pessoas?

Em seguida ele recebeu a Classe Rara chamada ‘Algoz’ 1 , que lhe convinha
perfeitamente.
Era como um presente perfeito que Deus tinha preparado para ele matar outros
humanos.
A Classe Algoz permitia aumentar ‘todos os Atributos em +3’ quando ele enfrentava
outros humanos.
Portanto, ele sabia que, quando ele enfrentava outros humanos, ele tinha a certeza
de que ele não perderia para ninguém.
Não, era impossível para ele perder!
Na Terra, ele era apenas um entre os bilhões de chineses.
No entanto, as coisas mudaram agora.
O ceifador que traria a morte sobre os seres humanos.
O ceifeiro da morte.
Thump. Thump
Naquele momento, ele podia ouvir passos nas proximidades.
Como uma pessoa que encontrou algo delicioso para comer, Tang Shaolei correu
pelo corredor, babando ansiosamente.
“Kwahahahaha! Seja a minha primeira vítima!”
O adversário era um homem.
Um homem de cabelos escuros com uma longa espada na mão.
A arma parecia bastante decente, ele apareceu bem a tempo.
Ele ia matá-lo e tomar a arma dele.
Isso é o que ele pensava quando ele se aproximou dele e perfurou seu corpo com
sua adaga.
Crunch!
Tumble…

1

NT: Algoz é Indivíduo responsável pela execução de penas, castigos físicos ou morte;
carrasco. Também é uma pessoa cruel, desumana, capaz de realizar atos abomináveis ou
terríveis; torturador.

Tang Shaolei percebeu que sua visão estava enfraquecendo rapidamente.
Era estranho.
O homem estava inexpressivo.
A adaga nem o alcançou em primeiro lugar.
Ah!
Só então Tang Shaolei viu o rosto do ceifador que estava atrás do homem.
O verdadeiro ceifador que sentenciou inúmeras mortes, um número incomparável a
ele mesmo, estavam lá.
‘Essa pessoa… Essa pessoa é real…’
A lamentação de milhares de almas!
Foi a última coisa que Tang Shaolei ouviu antes de morrer.
Muyoung subiu a Torre.
A Torre tinha um total de cinco andares. O primeiro andar era muito grande e tinha
muitos caminhos que levavam para cima, era inconveniente procurar por todos eles.
E não é como se ele tivesse tempo.

◈ O número total de pessoas na Torre foi atualizado. ◈
◈ Total de sobreviventes: 1.337 ◈

Foi a mensagem que apareceu no momento em que ele matou o chinês que estava
correndo em sua direção.
O Projetor informou-lhe o número de pessoas que entrou na Torre.
No entanto, o número estava diminuindo rapidamente.
Quase uma pessoa morria a cada dez segundos.
‘Duzentas pessoas entre eles.’
Não ia ser fácil.

Até ‘Ben, o Matador’ teve que trabalhar com dez pessoas, ajudando uns aos outros
até obterem duzentas mortes cada, e assim ele obteve o Anel do Soberano
Lunático.
Ele tinha ouvido falar que ele usava as nove pessoas para atrair as presas, e Ben as
matava em seguida.
Era muito demorado para alguém encontrar e matar duzentas pessoas por conta
própria.
No entanto, Muyoung não se importava.
Muyoung era um assassino.
Com sucesso, ele tinha assassinado pessoas melhor do que ninguém.
Sua especialidade era sentir as pessoas nas proximidades e atacá-las furtivamente.
Até mesmo a menor agitação no ar, ou uma pequena vibração.
Se ele não deixar passar nem mesmo o menor rastro, ele acreditava que podia
matar duzentas pessoas dentro de 5 dias.
Muyoung fechou os olhos.
Logo, não muito longe de onde ele estava, ele foi capaz de detectar sua próxima
presa.
“Por favor me ajude!”
Um homem e uma mulher estavam fugindo.
Eles

estavam

suando

consideravelmente

enquanto

assassinos

estavam

perseguindo-os.
Mesmo se eles gritassem, ninguém estava disposto a ajudá-los.
Por trás, eles só podiam sentir as pessoas vindo para matá-los.
“O-oppa, estou cansada.”
“Não. Nós não podemos parar agora.”
“Como isso aconteceu? S-se nós não matássemos aquelas pessoas naquela
época…”
“Pare com isso! Então nós devíamos deixá-los fazer o que quiser? Eles mereceram
morrer.”

O homem e a mulher eram amantes.
Eles foram convocados juntos e mal tinham sido capazes de sobreviver até agora.
No entanto, a beleza dela era o problema.
Tarde da noite, dois homens tentaram estuprá-la, mas antes que pudessem ter
êxito, o homem os encontrou e matou um dos dois homens com uma pedra. E o
outro homem foi morto pela mulher.
Como resultado, os dois foram marcados como assassinos no Templo Azul e foram
forçados a entrar na Torre.
Se alguma coisa era injusta, era a situação… Mas, não é como esses assassinos
estavam dispostos a ouvir.
“De-deixe-me atrás, eles estão atrás de mim. Se continuarmos assim, ambos
morreremos.”
A mulher percebeu que ela estava segurando ele.
No entanto, o homem ainda podia lembrar-se da aparência daqueles bastardos
loucos assassinos, como eles ficaram ansiosos quando viram o rosto dela.
Seu rosto agitou-se.
“Eu disse para não dizer coisas assim!”
“Então, você quer morrer?”
“Se você está exausta, então suba nas minhas costas. Ainda podemos fugir.”
Não havia tempo a perder.
Naquele momento, eles podiam ouvir muitos passos aproximando-se deles.
A mulher mordeu os lábios e subiu em suas costas.
A velocidade era um pouco lenta, mas eles não tinham outra escolha.
Naquele momento.
Clash!
“Gahhh!”
“Mo-monstro!”
Um grito ecoou atrás deles.

“Oppa, esse barulho é…”
Era o som das pessoas que tentaram matar o casal.
Não poderia ter sido um erro.
“Alguém deve estar lutando contra eles. Não deveríamos voltar e ajudar?”
A mulher cautelosamente deu uma opinião.
Se alguém realmente estava os ajudando, então era melhor ajudar essa pessoa.
Mas, também havia o perigo que eles poderiam ser caçados se os assassinos
vencessem.
O homem ponderou por um momento e assentiu com a cabeça.
Ele achou que eles tinham uma melhor chance de sobreviver se eles combinassem
suas forças com essa pessoa para lutar contra eles.
E além do mais, era a natureza humana ajudar uma pessoa que estava em perigo.
Eles viraram seus passos.
E… em um momento, o casal podia presenciar uma cena que era difícil de acreditar.
“Me-me salve! Por favor!”
“Meu braço, meu braço!”
Os assassinos estavam em um grupo de 7.
Apenas um único homem estava lutando contra eles.
Assim como há um ditado que diz que todas as coisas se submetem aos números,
uma minoria não poderia vencer contra a maioria.
No entanto, nenhum senso comum funcionava nele.
Ele era forte.
Em um instante, ele acabou com todos os 7 assassinos.
Depois, ele olhou para o casal.
Gulp!
Os corpos, com seus braços e pernas cortados, estavam alinhados no chão.
No momento quando seus olhos se encontraram, os dois foram incapazes de se
mover.

Eles tinham se encontrado com um incontável número de pessoas, mas eles nunca
tinham visto um homem com esse tipo de aura.
O homem ao lado da mulher tentou varrer seus medos e começou a falar.
“V-você está bem?”
“Por que você não fugiu?”
“Viemos para ajudá-lo.”
Não era como se eles estivessem mentindo.
Eles não perceberam como o homem sabia que eles estavam fugindo de
assassinos.
Eventualmente, Muyoung, esfregou os olhos.
‘Afeição só poderia ser dada pelo forte.’
Era uma verdade que eles devem ter percebido sobrevivendo os 25 dias.
O afeto que poupou os fracos poderia piorar a situação.
Também, vendo as condições do casal, não parecia que eles poderiam durar os 5
dias.
A mulher tinha torcido o pé e mesmo se o homem tentasse não mostrar, seu rosto
estava azul como se seus órgãos internos estivessem retorcidos.
Provavelmente tinham entrado na Torre porque eles mataram alguém, mas aqui,
havia um monte de pessoas loucas, ansiando matar. Se eles fossem capturados por
essas pessoas, eles experimentariam todos os tipos de terrores antes de morrerem.
Encontrar Muyoung naquele momento, era difícil dizer se era sorte ou azar…
‘Matar todos.’
Foi a razão pela qual ele decidiu não usar uma máscara.
Ele pensou que não havia necessidade, visto que ele mataria todo mundo que ele
enfrentasse.
Pelo menos nesta Torre, ele planejava ser um ceifador.
Isso significava que ele não estava disposto a voltar atrás em seus pensamentos.
Swish!
Angústia assobiou.

Muyoung mantinha uma expressão gelada.

◈ Você matou 50 pessoas. ◈
◈ De agora em diante, um ponto vermelho mostrará a todos o local do ‘Assassino’. ◈
◈ O local pode ser rastreado usando seu Projetor de Atributos. ◈

Você pode encontrar um mapa da Torre com o Projetor de Atributos.
E no mapa, a localização do Muyoung aparecia como um ponto vermelho.
Por volta de agora, todo mundo teria recebido uma mensagem de aviso similar.
‘Eu não posso apenas correr cegamente.’
Uma pessoa normalmente tentaria evitar o local onde um ponto vermelho aparecia.
Depois de 24 horas, pela primeira vez desde que ele entrou na Torre, uma nova
mensagem apareceu.

◈ Se passou um dia. ◈
◈ O primeiro andar irá agora fechar. ◈
◈ Total de sobreviventes: 895 ◈

Um sorriso sombrio apareceu no rosto de Muyoung.
A Torre tinha um total de cinco andares.
Todos os dias, um piso será enchido com água e fechado.
Se você não quisesse se afogar, você tinha que subir até o andar de cima.

Mesmo que a localização de Muyoung fosse exposta pelo ponto vermelho, mesmo
se alguém quisesse evitá-lo, haviam secções onde não havia nenhuma outra rota de
fuga.
‘As entradas que levam ao 3º andar.’
Haviam duas entradas que levavam para o 3º andar do 2º.
E Muyoung estava planejando bloquear uma das duas entradas.
A outra entrada estaria livre, mas ainda não seria fácil passar.
‘Esqueleto de Fogo e Gelo.’
Muyoung pegou um Talismã. E no momento em que ele o sacudiu como ele
estivesse sacudindo poeira, o Esqueleto de Fogo e Gelo apareceu.
Crack. Craaack.
O Esqueleto chacoalhou enquanto seus ossos rangiam.
Muyoung apontou para uma entrada que tinha cerca de 5 metros de largura e falou
calmamente.
“Mate todos que tentarem passar.”
Duas entradas.
E uma das duas estava sendo bloqueada pelo Esqueleto de Fogo e Gelo.
As pessoas precisavam fazer uma escolha.
Enfrentar Muyoung ou enfrentar o Esqueleto.
Ou morrer de afogamento!
Seja o que for a decisão que eles fizerem, não seria uma decisão fácil de tomar.
‘Agora, eu só preciso esperar.’
Assim como um pescador que espera pacientemente depois de lançar a sua linha.
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