Novel Mania – The King of the Battlefield
Capítulo 22 – A Torre Vermelho Sangue (4)

Ele estava em pé com os braços cruzados, esperando que as pessoas
caminhassem até a entrada.
As presas começaram a vir mais cedo do que ele esperava.
Mesmo que ele fosse identificado como o 'Assassino' e sua localização fosse
exposta por um ponto vermelho, nem todos tentaram evitá-lo.
"Eu vim esperando ver quão forte esse tal de 'Assassino' é, mas não é apenas
um fracote?"
Os tolos queriam provar sua força.
Haviam bastante pessoas que vieram, curiosas para ver o rosto do Assassino.
E a curiosidade matou o gato.
Slice!1
Com um corte limpo ele cortou o punho do homem musculoso que segurava
uma espada.
Em um instante, enquanto sangue jorrava, ele agarrou seu punho e berrou alto.
"GAAAAAAH! ES-ESSE BASTARDO!"
E quando seus olhos encontraram com os olhos frios de Muyoung, ele
rapidamente se calou.
Ele não podia mover seus pés. Era semelhante à quando você enfrenta um
leão e seus pés ficam atados.
"N-não, eu falei aquilo errado. Companheiro, por favor? Me dê apenas uma...
Gukk!"
Angústia, que se espremeu em seus órgãos, começou a sugar todo o sangue.
Logo, o homem secou como uma múmia e desabou no chão.
Como ele, havia outros que desconsideravam Muyoung por conta da primeira
impressão e lutaram contra ele. Normalmente, esses tipos de pessoas nem
1
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sequer durariam um minuto ou mudariam suas palavras depois que uma das
partes dos seus corpos fossem cortadas.
Em frente a Muyoung, os cadáveres se acumulavam perfeitamente.
À medida que o cheiro de sangue permeava os arredores e espalhado por todo
o chão, Muyoung cortou os cadáveres em partes menores, o melhor e tão cruel
quanto podia, e os organizou na frente da entrada.
'Aviso e divisão.'
Até mesmo Muyoung, não seria páreo se dezenas de homens começassem a
entrar.
Embora estivesse certo de que ele era o mais forte dentro da Torre, isso só
vale em um cenário um-contra-um.
Embora uma pessoa forte pudesse dominar 100 pessoas era a realidade no
Submundo, mas ele não estava nesse nível.
Muyoung reconheceu friamente a realidade.
O excesso de confiança era o veneno e o principal motivo da autodestruição de
uma pessoa.
Contra monstros, ele se transformaria em um animal para matá-los. No
entanto, contra humanos, que sabiam pensar, ele teria que usar isso para sua
vantagem.
As pessoas que veriam esses cadáveres pensariam que não seriam capazes
de avançar por si mesmas.
Então tentariam se juntar, mas seria assim tão simples?
'Se eu matar 5 pessoas, eu posso sair.'
Era uma das condições para sair da Torre.
Era a condição mais fácil para realizar e também a mais fácil para fazer as
pessoas se dividirem.
A menos que alguém que possuísse um carisma incomparável caísse como um
cometa, era certo que eles iriam se dividir.
Seria o mesmo na outra entrada.

E como o Esqueleto de Fogo e Gelo não era humano, eles provariam o gosto
do sentimento mais primitivo de medo.
Dentro dessas pessoas, haveriam alguns que tentariam de tudo para passar
por ele.
Embora

os

seres

humanos

fossem

racionais,

se

perdessem

essa

racionalidade, eles iriam agir imprudentemente.
'Então...'
Muyoung fechou os olhos enquanto se encostava na parede da entrada.
Isso era para saber se alguém aproximava dele.
De qualquer forma, era uma batalha contra o tempo a partir de agora.

Se passaram 36 horas desde que entraram na Torre.

◈ O 'Assassino' matou 100 pessoas! ◈
◈ Agora, se o 'Assassino' estiver próximo, um alerta soará no Projetor de
Atributos. ◈
◈ Após 11 horas e 56 minutos, o 2º andar fechará. ◈

A mesma mensagem apareceu na frente dos olhos de todos.
O Assassino estava bloqueando as duas entradas.
Não demorou muito para que todos percebessem que isso significava que
todas as pessoas corajosas foram mortas e que precisavam matar aquele
Assassino para passar pela entrada.
"Precisamos ficar juntos para viver."
Um oponente mortalmente forte.

Isso deu às pessoas uma razão para se agrupar.
Se alguém com uma trait especial aparecesse, era óbvio que eles iriam se
agrupar em torno dele.
E Collin era uma dessas pessoas que tinham uma trait especial.
Um Príncipe.
Uma Classe Única, mas ele também era o Príncipe da Inglaterra antes de ser
convocado para o Templo Azul.
No máximo, ele poderia conferir "Nobreza" sobre trinta pessoas no máximo e,
dependendo de sua Nobreza, suas competências seriam fortalecidas. A
lealdade era apenas um benefício extra.
'Se a maioria se tornar seu inimigo, você morrerá.' Essa penalidade existia,
mas mesmo com isso, definitivamente era uma Classe atraente.
Geralmente, quanto melhor a Classe, maior seria sua penalidade.
E Collin entrou na Torre com 10 subordinados leais.
No entanto, o Assassino era forte.
Mesmo que ele não o encarasse cara a cara, ele sabia o quão forte ele era.
Era logicamente impossível para ele matar 100 pessoas sozinho.
Collin acreditava que mesmo 10 pessoas não eram suficientes, decidiu
aumentar seus números um pouco mais.
"Eu não vou matar vocês, mas o contrário, trabalhem comigo."
Collin falou com um grupo de 5 pessoas caídas no chão.
Dos 5, aquele que parecia ser seu líder cuspiu no rosto de Collin.
"Puh! Pra que tipo de merda você está querendo nos puxar?"
"Seus bastardos! Vocês estão todos desesperados para morrer!"
Um homem ao lado de Collin, que estava usando uma armadura completa,
avançou.
Enquanto segurava sua espada, ele tentou cortar seus pescoços, mas Collin o
deteve.
"Sir Swin, estou bem."

"No entanto, Príncipe, esses bastardos ainda-"
Thump!2
O punho de Collin chocou contra o peito do homem chamado Swin.
Embora Swin estivesse vestindo uma armadura completa, a armadura foi
cravada com um punho quando ele foi jogado para trás.
Cough!
Quando Swin tossiu sangue, Collin disse.
"Sir Swin, eu disse que estava bem."
"...M-me perdoe."
O rosto de Swin estava repleto de medo.
Mesmo com a Classe Única, Collin sabia como e quando usar seu poder
corretamente para colocar os outros sob seu controle.
Pode-se dizer que ele nasceu com aptidão de governar os outros!
Portanto, na realidade, a penalidade era inexistente para ele, já que era
improvável que mais da metade de seus seguidores o traia.
Os 5 que testemunharam sua força apenas engoliram suas salivas.
E então, Collin retomou as negociações, com um sorriso enquanto os
persuadia.
"Trabalhem comigo. Se vocês fizerem isso, poderão desfrutar de toda a glória."

Primeiro, era apenas uma pessoa.
Muyoung cortou um homem que corria selvagemente para ele.
Em seguida, 2 pessoas vieram para ele.
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Depois, 5. Foi então, que Muyoung notou o que estava acontecendo.
'Alguém está me testando.'
Quem era essa pessoa?
Muyoung estava muito interessado.
Um homem com liderança considerável tinha aparecido.
Ele estava reunindo pessoas e colocando eles em uma situação mortal.
Somente para medir a força de Muyoung.
Ele poderia sentir lentamente a intenção de matar da pessoa que tentaria matálo depois de medir sua força.
'Suas competências foram fortalecidas; pergunto-me se eles têm alguém com
uma Classe Sacerdote.'
E aqueles que atacaram Muyoung eram todos consistentemente fortes.
Claro, mesmo que ele tenha dito forte, era o mesmo para ele. No entanto, eles
só estavam acima da média.
Ele estava certo que depois de ver como eles não estavam familiarizados com
suas

próprias

forças

e

estavam

somente

balançando

suas

armas

aleatoriamente.
Se fosse uma equipe completa com um Sacerdote, Muyoung teria que lutar um
pouco a sério.
Mas, Muyoung apenas deu um pequeno sorriso.
Era como se algo estivesse fazendo cócegas nele.
Era semelhante ao sentimento que ele tinha quando era encarregado de uma
missão difícil.
O hábito que ele ganhou enquanto vivia como um assassino durante o maior
tempo não desapareceu.
Não era o tipo de hábito que ele poderia corrigir se quisesse.
'Então...'
Era improvável que a pessoa aparecesse a menos que ele estivesse certo da
força de Muyoung.

Se ele tivesse um cérebro, seria mais provável que ele assistisse de longe.
Muyoung não conseguiria se aproximar dele.
Uma vez que ele se tornou um 'Assassino', um aviso soaria no Projetor de
Atributos se ele se aproximasse dele.
Se ele fizesse isso, o inimigo se esconderia ainda mais.
Pushh!
Depois que Muyoung matou 7 pessoas, o último sobrevivente perfurou o
abdômen de Muyoung com uma espada.
"Ah, ahhh...!"
Clink!
Como se o homem que perfurou Muyoung não pudesse acreditar, ele gritou um
som estranho, largou a espada e fugiu sem olhar para trás.
Logo depois que o homem desapareceu de sua visão,
Muyoung tirou a espada do abdômen.
'Meus órgãos não foram acertados.'
Ele foi perfurado pela espada propositadamente.
Ele se moveu para que a espada atravessasse o espaço entre todos os seus
órgãos.
Ele não poderia fazer nada sobre o sangue que estava se espalhando, mas
como havia muitos cadáveres nas proximidades.
Gulp! Gulp!3
Enquanto Muyoung cravava Angústia em um cadáver, ela começou a absorver
o sangue.
Sua ferida estava cicatrizando a um ritmo notável.
'Agora, o que você fará?'
Muyoung olhou para a direção que o homem correu.
Já que ele fez a pergunta, a resposta viria em breve.
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Não seria estranho se o homem decidisse fazer um ataque frontal completo
contra Muyoung depois de saber que Muyoung estava ferido.
Ele sabia que a batalha seria difícil se o número de pessoas fosse grandioso.
Contudo...
Muyoung reuniu todos os cadáveres dispersos.
'Sozinho, mas não completamente.'
A Classe Lorde.
Soberano da Morte!
Era isso.
Ele devia só criar aliados.
Soldados da Morte que nunca o trairiam e estavam dispostos a lutar com tudo
o que tinham por Muyoung.
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