Novel Mania – The King of the Battlefield
Capítulo 24 – A Torre Vermelho Sangue (6)

Angústia estava encharcada de sangue.
Por causa da quantidade sem fim de sangue, ela não conseguia absorver tanto
sangue.
Drip. Drip.1
O sangue escorria pela borda da espada e pingava no chão.
Com isso, uma poça de sangue já estava se formando no chão.
A aparência de Muyoung era semelhante de um vampiro.
Como se necessitasse de sangue, ele assassinou instantaneamente mais 5
pessoas.
Essas 5 ovelhas que estavam tremendo de medo e não eram capazes de
cooperar entre si não conseguiram fazer nada contra o lobo.
"Isso só pode ser um pesadelo..."
Muyoung brandiu sua espada para o homem que estava caído no chão e que
perdeu a vontade de fugir.
Slash!
Swish.
Naturalmente, Angústia foi embainhada mais uma vez.

◈ O 'Assassino' matou 200 pessoas! ◈
◈ Seguindo as Leis de Salomão, excluindo o 'Assassino', todos receberão uma
Bênção de 'Tenacidade'. ◈
◈ Após 2 horas e 31 minutos, o segundo andar fechará. ◈
◈ Total de sobreviventes: 257. ◈

1

NT: Onomatopeia para algo pingando no chão/gotejando.

Parecia que não satisfeito em rotular Muyoung como 'Chefe' teve que dar a
todos os outros uma Bênção.
Como se tentasse equilibrar.
Muyoung podia entender o porquê do Ben, o Matador, parar seu massacre
depois de 200 mortes.
'Ele provavelmente ficou com medo.'
Ele valorizou sua vida.
A Bênção de Tenacidade protege a pessoa de efeitos de Feitiços e Maldições e
também nega emoções negativas, como o medo.
Quando o medo desaparece, uma presa não é mais somente uma presa.
Se eles combinarem suas forças e usarem suas mentes agora claras, o
caçador poderia ser o único a ser mordido.
‘Eu já concluí a condição para receber o Anel do Soberano Lunático.'
Normalmente, uma pessoa geralmente pararia depois de atingir seu objetivo.
O objetivo principal de Muyoung ao entrar na Torre era receber o Anel do
Soberano Lunático e ele já tinha conseguido.
Se ele continuasse a progredir, ele não sabia o que eles tentariam fazer só
para matar o 'Assassino'.
Mas...
Muyoung estava interessado.
Se não houvesse uma condição para que o Assassino estivesse em
desvantagem, ele teria parado agora.
Ele particularmente não desfrutou de banhos de sangue inúteis.
No entanto, após a cada 50 mortes, a situação de Muyoung mudava ainda
mais desvantajosa.
O sistema estava simplesmente tentando balancear?
Ou porque eles não queriam que o Assassino matasse todos dentro da Torre?
De jeito nenhum!

A Torre ou o Submundo não eram lugares tão amigáveis assim.
'À medida que as condições se tornam mais difíceis, as recompensas também
se tornarão melhores.'
Uma lei imutável.
Neste mundo, uma pessoa era recompensada por superar dificuldades.
O problema era que a maioria morreria no processo, mas ainda valia a pena
tentar.
Mesmo que Muyoung voltasse com suas memórias intactas, não havia como
garantir uma vitória contra os Deuses Demônios seguindo um caminho fixo.
Muyoung olhou para os sobreviventes.
'257 pessoas.'
Havia presas suficientes.

'Is-isso é impossível.'
Collin não conseguiu voltar aos seus sentidos.
A situação atual era muito além do que ele tinha imaginado.
Verdadeiramente, algo impossível ocorreu.
'Eu vou morrer?'
As pessoas que ele havia conferido como Nobreza tinham virado as suas
costas e começaram a escapar.
As pessoas que ele tentou arduamente reunir, metade se dispersou ou
estavam mortas, e das 10 pessoas que seguiram Collin antes mesmo de entrar
na Torre, 3 já haviam escapado.
Essa era a pior situação. A morte estava se aproximando lentamente

Como Collin sempre foi um vencedor sua vida inteira, perder era algo
desconhecido para ele.
Nascido como o Príncipe da Inglaterra, ele sempre reinou sobre inúmeras
pessoas.
No entanto, autoridade ou quantidade de pessoas funcionava contra seu
inimigo.
Morrer pela condição da sua Classe ou morrer nas mãos do Assassino.
Mas, como ele enfrentaria um monstro se ele sequer conseguia pisar na
sombra dele?
'Escapar...'
Era fácil matar 5 homens.
Era uma decisão que um governante nunca tomaria.
Collin estava seriamente considerando uma opção que ele nunca fez em sua
vida.
No momento ele estava lambendo seus lábios nervosamente.

◈ O 'Assassino' matou 200 pessoas! ◈
◈ Excluindo o 'Assassino', todos receberão uma Benção de 'Tenacidade'. ◈

Swish.
O vento soprou.
Ao mesmo tempo, ele sentiu como se algo estivesse cobrindo seu corpo.
Seus batimentos cardíacos acalmaram lentamente até se estabilizar.
Seu cérebro, que foi preso pelo medo, começou a funcionar novamente.
"O que desejas fazer?"
Quando o homem que estava usando uma armadura de couro e segurando
uma maça perguntou, Collin falou.
"... Lorde Alberts, o homem está evitando nossa localização. Não estou certo?"

"Sim. As pessoas que ele matou até agora foram as que fugiram."
"Em outras palavras, significa que ele teme o nosso agrupamento."
"De fato."
"Reúna todos. Agora, vamos começar a caçar."
Eles foram pressionados por um momento devido à aparência dos Zumbis e
aos movimentos do Assassino, mas eles tinham números muito maiores do seu
lado.
Cerca de uma centena de pessoas.
Originalmente, eles tinham aproximadamente o dobro do seu número atual.
Mesmo que ele não fosse um cavaleiro, o fato de Collin ter conseguido juntar
essa quantidade de pessoas em pouco tempo provou sua capacidade.
Era possível.
Ele entrou em pânico porque nunca conheceu ninguém que ameaçasse sua
vida.
'Esse filho da puta. Como se atreve a me humilhar assim.'
Collin não podia aceitar o fato de que ele ficou assustado por um momento.
'Definitivamente irei te matar. Não importa o que aconteça, vou matar você com
toda certeza!'
Clench!
Collin cerrou os dentes enquanto projetava sua intenção assassina em direção
a onde o 'Assassino' pode estar localizado.

Os Zumbis estavam diminuindo rapidamente em números.
As pessoas que foram abençoadas com Tenacidade, tiveram seus medos
reduzidos até certo ponto e começaram a revidar.

‘Se reúnam.'
Se ele os deixassem em paz, os Zumbis seriam derrotados pelos inimigos um a
um.
Todos os 30 Zumbis que costumavam vagar pelo segundo andar começaram a
se reunir a Muyoung.
Com este processo, Muyoung percebeu que 'Collin' era o homem por trás da
caçada.
O amplo arranjo de pessoas começou a se mover envolta de Muyoung.
'Não é uma decisão ruim.'
Parecia que seu cérebro finalmente começou a funcionar.
No entanto, não era como se Muyoung os deixasse fazer o que quisessem
depois de ver suas intenções.
Usando o Talismã, Muyoung lembrou do Esqueleto de Fogo e Gelo.
Era possível convocá-lo onde quer que ele estivesse se Muyoung portasse o
Talismã.
Crack. Craaack.
O Esqueleto de Fogo e Gelo estava coberto por densas camadas de sangue.
Uma vez que matou dezenas de pessoas que tentaram atravessar a entrada,
parecia natural que vestígios fossem deixados.
Mas... naquele momento.

◈ A Habilidade 'Arte da Morte' teve o Rank aumentado de (E) para (D). ◈
◈ Você está preenchido com a Energia da Morte. ◈
◈ A mudança está começando. ◈
Clank.
Os Zumbis começaram a comer um ao outro. Em um piscar de olhos, o número
total de Zumbis diminuiu para 15.
Eventualmente, os corpos dos 15 Zumbis que comeram os outros estavam
inflados.

Suas peles também mudaram para a cor verde.
Unhas e dentes afiados foram criados e elas continham um forte veneno de
putrefação.

◈ Todos os Zumbis evoluíram para ‘Ghouls’2. ◈

Observando todo o processo, Muyoung ponderou por um momento.
'O Rank da minha Habilidade aumentou porque o número de mortes do
Esqueleto de Fogo e Gelo aumentou a minha pontuação?'
Muyoung não fez muito depois de entrar na Torre.
Tudo o que ele fez foi criar Zumbis e matar pessoas.
Parecia que as duas ações que ele fazia ajudaram elevar seu Rank. Morte e
arte, parecia que seus campos estavam divididos.
Muyoung apenas olhou para os Ghouls recém-criados.
Eles tinham cerca de 1,5 metros a mais em tamanho que um Zumbi normal e
por causa disso, seus Atributos melhoraram muito.
'Desculpe por isso.'
Ghouls eram incomparáveis aos Zumbis.
Se houvesse 10 Zumbis, então eles podem ser um pouco comparados.
Se os Zumbis eram apenas cadáveres andantes sem cérebro, os Ghouls
tinham um entendimento de combate.
Especialmente seus venenos imbuídos nas unhas e dentes que era capaz de
matar até um elefante.
Sem querer, um enorme potencial de luta foi dado para ele.
Todos os esforços e planos de Collin seriam convertidos em vergonha.
'Se assim for, então mesmo um único avanço não será necessário.'
Originalmente, ele estava planejando fazer um único caminho e matá-los
devagar.
Mas, com 15 Ghouls, não parecia necessário.

"Sigam-me. "
Geeeeek.
Kwaaaaak.
Enquanto Muyoung avançava, o Esqueleto de Fogo e Gelo e os Ghouls
seguiram atrás.

Clash!
Muyoung desviou uma maça que estava voando em sua direção com a
Angústia.
O homem que perdeu sua arma correu para ele sem uma arma.
Gaah!
Angústia cortou de modo limpo e completamente o peito do homem.
Um trabalho requintado onde até mesmo os ossos foram cortados de modo
limpo. O homem caiu no chão.
“Haaaaaaaa!”
Logo depois, um homem que usava uma armadura completa bloqueou-o com
uma espada longa.
Thump!
No entanto, a velocidade era horrível.
Depois Muyoung deu uma rasteira nele, o homem perdeu o equilíbrio e
Muyoung aproveitou a possibilidade de esfaquear a ligeira abertura entre a
armadura completa do homem.
Swish.
Quando Muyoung retirou Angústia, que tinha precisamente atravessado sua
cintura com um forte som de algo quebrando, a cintura do homem se partiu.

Muyoung continuou a caminhar enquanto cortava as pessoas que estavam em
seu caminho.
Ninguém podia impedir o avanço de Muyoung.
Se eles tivessem atacado com tudo de uma só vez, poderia ter sido diferente,
mas os Ghouls já estavam cuidando da situação circundante.
E a pessoa que estava tentando matar Muyoung, estava sendo protegido em
uma área segura.
'Collin.'
Com apenas um olhar, Muyoung poderia dizer que era ele.
Ele era o homem que foi responsável por reunir todas as pessoas e testá-lo até
agora.
Muyoung estava bem à sua frente, Collin desembainhou sua espada longa fina.
"Lorde Alberts, Sir Swin...!"
Enquanto ele estava parado e gritou os nomes de seus companheiros mortos,
ele se sentiu enraivecido.
"Você! Eu irei matá-lo com toda certeza!"
Ele sentiu companheirismo com aqueles que foram mortos?
Mas, ele era superficial.
Como água corrente, Muyoung naturalmente esquivou da espada longa.
Como se ele tivesse treinado bem suas habilidades, em comparação com os
poucos que lutaram antes, Collin tinha habilidades muito mais sofisticadas.
Mas, ele não teve muita experiência na vida real.
Por outro lado, Muyoung tinha mais experiência na vida real do que qualquer
outra pessoa.
Enquanto Muyoung se movia muito mais profundamente do que o comprimento
da espada longa, ele brandiu Angústia sem a mínima hesitação.
Slash!
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NT: Ghoul é um monstro folclórico associado com cemitérios e que consome

carne humana, comumente classificado como um tipo de morto-vivo.
Curiosidades:
Mitologia árabe: É um monstro canibal que habita debaixo da terra e outros
lugares desabitados. O nome de origem da criatura é ( الغولghūl), significando
demônio. O ghoul é uma espécie de gênio diabólico árabe que muda de forma.
Geralmente é traduzido para o português brasileiro como carniçal.
Mitologia iraniana: Ghouls são bestas parecidas com os humanos, apenas
maiores e mais ameaçadoras, mas não necessariamente más.
Vampiros e seus Ghouls: Ghoul são como os Vampiros denominaram os
mortais que bebem o seu sangue sem que antes tenham sido sugados tornamse. Essas criaturas podem andar à luz do dia, como os outros mortais, mas não
sentem fome, nem envelhecem enquanto beberem regularmente de sangue
vampírico. Podem até mesmo possuir força e reflexos sobre-humanos.
Embora os Ghouls demonstrem alguns dos poderes dos vampiros, retêm a
maior parte das fraquezas dos mortais.

