Novel Mania – The King of the Battlefield
Capítulo 23 – A Torre Vermelho Sangue (5)

Estamina era consumida para criar Mortos-Vivos.
No entanto, isso era apenas quando ele fazia esforço na criação de Mortos-Vivos.
Como o Rank da Habilidade aumentou, seu consumo de Estamina diminuiu
ligeiramente, entretanto, Muyoung só se concentrou em fazer Mortos-Vivos dos
cadáveres, do jeito que estavam.
Ele não se importava em quantos porcentos seus Atributos originais diminuiriam.
O desconhecido era assustador. Neste mundo, não ter conhecimento era realmente
um crime.
Embora as pessoas que entraram na Torre tenham sobrevivido os 25 dias lutando
contra monstros diferentes, eles não tinham conhecimento sobre os Mortos-Vivos.
Como não sabiam como enfrentá-los, não seria fácil para eles saírem vivos.
Foi por isso que alguns dos Mortos-Vivos estavam vagando à volta da Torre
procurando por ‘comida’.
“Qu- você? Você não morreu?”
No momento em que o companheiro de Collin, que foi enviado ao Assassino, voltou,
as pessoas vieram para cumprimentá-lo.
As pessoas reuniram-se em torno de seu companheiro, que estava mancando na
direção deles, e cada um falou.
“Por que esse desgraçado não responde?”
“Deixe-o em paz, ele parece estar com ferimentos graves.”
Eles realmente não tinham a menor dúvida.
Eles não notaram o cheiro incomum de seu corpo ou qualquer coisa estranha sobre
sua aparência.
Era porque… Eles nunca tinham experimentado.
O medo de Mortos-Vivos.
O horror de ter seu outrora-camarada mordendo seu pescoço!

Crunch!1
“Gaaah!”
“E-esse moleque está louco?”
“Ei, afasta-se, afasta-se dele!”
No momento em que o Zumbi mordeu a pessoa mais próxima dele, três pessoas
tentaram ajudar, mas foi inútil.
Mesmo o nível mais baixo entre os Mortos-Vivos, a única arma útil de um Zumbi era
a poderosa força da mordida de suas mandíbulas.
A menos que alguém arrancasse suas mandíbulas, ele nunca soltaria sua presa.
Só quando o Zumbi decidiu soltar, o homem caiu no chão com sangue jorrando de
seu pescoço mordido.
Gawr.
Conforme o Zumbi fazia um som meio borbulhante, como se ele estivesse os
ridicularizando, todos os 3 agarraram suas armas.
Swing!
“Isso é um monstro! E não um humano!”
Só então eles entenderam a magnitude do problema.
Depois, a luta foi monótona.
Até que eles percebessem que a fraqueza do Zumbi era sua cabeça, eles furaram
continuamente seu corpo até que seu corpo se tornasse uma colmeia.
“Hah… Hah…!”
“Monstro maldito.”
Mesmo quando o Zumbi parou completamente de se mover, eles continuaram
chutando o cadáver para soltar sua raiva.
Apesar de pensarem que tinha acabado, eles não perceberam que esse era, na
verdade, o momento mais perigoso.
Grab!

1

NT: Crunch é o som de mastigar/morder algo com muito ruído/barulho; Exemplo: comer
cereal.

“Gaaaah!”
O homem que foi mordido pelo Zumbi até a morte, tinha voltado a vida.

◈ Você matou 131 pessoas. ◈
◈ Assassino Diabólico! Você quebrou um novo recorde da ‘Torre’. ◈
◈ Você deseja deixar seu nome no Hall da Fama de Salomão? Se você recusar, ele
será exibido como ‘Sem Nome’. ◈

Muyoung balançou sua cabeça.
‘131 pessoas.’
O recorde de Muyoung aumentava até quando os Mortos-Vivos matavam os
humanos.
Depois que ele tinha chegado ao 3º lugar por matar mais de 90 pessoas, parecia
que ele tinha quebrado um novo recorde.
Se Muyoung pudesse se lembrar corretamente, a maior pontuação foi feita por Ben,
o Matador, mas o período de tempo foi diferente.
‘Ben, o Matador, ainda não foi convocado.’
Ele precisava esperar mais 3 anos por Ben, aquele que recebeu o 'Anel do
Soberano Lunático' por matar mais de 200 pessoas, ser invocado.
No entanto, como Muyoung já tinha atingido a pontuação máxima, ele estava
planejando continuar a aumentar a sua contagem de mortes. Assim, Ben o Matador
provavelmente não será capaz de definir um novo recorde.

◈ ‘Torre Vermelho Sangue’ foi adicionado ao seu Histórico. ◈
◈ Você se recusou a deixar seu nome no Hall da Fama de Salomão. ◈

◈ 1º lugar: Sem Nome – 131 pessoas ◈
◈ 2º lugar: Wung Chunglin – 130 pessoas ◈
◈ 3º lugar: Lucien – 111 pessoas ◈

A recompensa será dada uma vez que ele saia da Torre.
Mesmo que não houvesse nenhuma mensagem extra, ele não se importava.
‘Wung Chunglin...!’
No entanto, ele não podia fazer nada, fora franzir no momento em que esse nome
apareceu nos recordes.
Wung Chunglin.
Era o verdadeiro nome do chefe que liderava a Floresta da Morte.
Das centenas de assassinos, Muyoung era o único que sabia o verdadeiro nome do
chefe.
Ele era realmente uma sombra que só existe nos limites deste mundo.
Se Muyoung não tivesse acabado com a lavagem cerebral, ele não saberia o nome
verdadeiro do chefe em toda sua vida.
Crunch!
A partir da lista atual de pessoas que Muyoung tinha que matar, Wung Chunglin era,
obviamente, sua prioridade máxima.
Mesmo agora, ele está desenvolvendo a Floresta da Morte, enquanto as pessoas
que ele tinha matado com as mãos eram incapazes de descansar em paz e
estavam em sofrimento sem fim.
Assim como Muyoung no passado, haveria um aumento contínuo de pessoas que
seriam sequestradas e forçadas a realizar essas tarefas infernais.
‘Me aguarde.’
Por enquanto, não era a hora certa.
Só foi dada uma chance a Muyoung.

Ele não era tão descuidado a pensar que seria dada outra oportunidade para ele
retornar ao passado.
Como suas memórias estavam claras, não havia como Wung Chunglin evitar a
morte.
Muyoung acalmou sua fúria. Em um instante, sua respiração voltou ao normal e seu
batimento cardíaco tornou-se regular.
Não era como se ele pudesse cumprir a sua vingança imediatamente.
Em vez disso, ele precisava concentrar-se em obter o Anel do Soberano Lunático.
‘Os Zumbis têm uma grande chance de infectar sua presa.’
Ele não podia dizer que os Zumbis eram fortes.
O tempo que eles podiam se mover era curto e eles apodreciam rápido se eles não
continuassem consumindo humanos.
No entanto, por causa de sua contagiosidade, as pessoas precisavam estar alertas.
Mas aqueles que desconheciam os Mortos-Vivos eram apenas boas presas.
Os Zumbis estavam continuamente aumentando em números.
“Collin, aquela puta arrombada. Ele nos usou sabendo que iríamos morrer?”
“Para o 3º andar! É impossível no 2º andar!”
“O Projetor de Atributos está soando o alerta.”
“A outra entrada está sendo bloqueada por um esqueleto. E o tal Assassino tem um
ferimento grave! Nós temos uma chance.”
Muyoung podia sentir 5 pessoas razoavelmente perto.
Os desafiantes aproximaram-se, sabendo que Muyoung, o Assassino, estava
naquele local.
Eles pareciam ter feito um desvio depois de ver o Esqueleto de Fogo e Gelo na
frente da outra entrada.
‘Eles estão começando a se dividir.’
Ele podia sentir que o grupo, que estava reunindo pessoas, tinha começado a se
separar.
E também que a pessoa no meio de tudo isso era um homem chamado ‘Collin’.

Nunca imaginariam que seus companheiros que foram mortos por Muyoung
poderiam voltar a vida como Mortos-Vivos só para atacá-los.
Parecia impossível para Collin ganhar a confiança das pessoas.
Era como Muyoung tinha planejado.
Ele silenciosamente desembainhou Angústia.

◈ O ‘Assassino’ matou 150 pessoas! ◈
◈ Seguindo as Leis de Salomão, dependendo do nível de contribuição, uma
recompensa será dada àqueles que matarem o ‘Assassino’. ◈
◈ Após 4 horas e 49 minutos, o 2º andar fechará. ◈

Era uma medida de segurança?
O nível de alerta sobre Muyoung iria mudar em intervalos de 50 mortes.
E no momento em que ele chegasse em 150 pessoas, ele seria reconhecido como
‘Chefe’.2
Como se a Torre não quisesse que Muyoung matasse mais.
No entanto, o número de pessoas que vieram à entrada para matar Muyoung tinha
diminuído ao longo do tempo.
Não se podia fazer nada.
Não havia como as pessoas virem rastejando ao lugar que significaria suas mortes.
Era porque todos entraram na Torre para caçar, não para serem caçados.
Muyoung esperou pacientemente.
Eles não gostaram dos Zumbis, Muyoung, ou o Esqueleto de Fogo e Gelo.
2

NT: No caso, ‘Chefe’ é realmente como um Chefe que eles enfrentam a cada 10 dias.

Então ele se perguntou, que tipo de decisão as pessoas fariam?
‘Escapar.’
Matando 5 pessoas, eles podiam sair da Torre.
Era a proposta perfeita e a única saída deles.
Conforme as pessoas se reuniam, seu egoísmo tendia a crescer mais forte.
Por enquanto, eles iriam se agrupar por causa de Collin, mas era apenas uma
questão de tempo.
‘Eu deveria começar a me mover.’
Não havia mais nenhuma razão em bloquear a entrada.
Collin provavelmente tentaria deixar o lugar para salvar a si mesmo ou tentaria
organizar um ataque com tudo em Muyoung, já que ele era agora reconhecido como
‘Chefe’.
Era tolice continuar a bloquear uma entrada.
Os Zumbis estavam agora espalhados por todo o segundo andar, e através deles,
ele era capaz de descobrir a localização das pessoas.
Muyoung só tinha que se movimentar.
A confusão deles só vai aumentar se ouvirem que o Assassino começou a caçar.
As decisões e os destinos daqueles que estavam encurralados já estava decidido.

Beep – Beep – !
Um alerta soou do Projetor de Atributos.
O ponto vermelho no mapa estava se movendo rapidamente.
Os movimentos do Assassino, que só guardava a entrada, deixaram as pessoas
nervosas.
“Gaaah!”

As pessoas que enfrentaram o ponto vermelho certamente morreram.
As pessoas que ainda estavam vivas só podiam ouvir gritos de morte das vítimas.
As pessoas começaram a perder o juízo de tanto medo que estavam.
A combinação de Zumbis e o Assassino era suficiente para fazer eles perderem
suas almas.
Stab!
No final, alguém tomou uma decisão drástica.
“Cough! Você…!”
“E-eu sinto muito. Se eu te matar, vou ter 5 mortes. Eu não quero morrer.”
Eles se reuniram por causa de Collin, mas suas prioridades era sobreviver.
Uma luz brilhante enrolou ao redor do corpo do homem que esfaqueou seu próprio
companheiro.
E assim como se fosse uma ilusão, o corpo do homem logo desapareceu.
As pessoas que assistiram à cena sentiram como se a ‘linha’ que estavam
segurando tivesse sido cortada.
A primeira vez era sempre difícil, mas depois, aos poucos ficaria mais fácil.
Beep – Beep – Beep…
Ainda assim, o ponto vermelho continuou se movendo.
“Morra!”
“Aahhhh!”
O grande grupo composto de dezenas de pessoas só poderia ser abalado pelo
medo da morte.
Mas, havia algo que ele não conseguia entender.
Eles disseram claramente que o Assassino estava gravemente ferido.
Que ele foi esfaqueado com uma espada e seu sangue jorrava.
No entanto, o Assassino nem se importou com os Zumbis e continuou se movendo.
Por causa dele, muitas pessoas haviam morrido.
Só havia um pensamento que surgiu na mente de todos.

‘Ele é um monstro?’
Um pensamento em que era possível ele não ser humano!
Uma suspeita de que ele pode até estar controlando os Zumbis em pessoa.
“Quem diabos é o Assassino!”
Finalmente, alguém gritou.
Era óbvio.
A pessoa que disse a todos que o Assassino estava gravemente ferido acabou
tendo uma morte horrível.
As mensagens que apareciam na frente das pessoas eram a única forma de
aprenderem sobre o Assassino.
As palavras que diziam quantas pessoas ele tinha matado.
No final, ninguém sabia se ele era um ser humano ou um monstro.
Ninguém…
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