Novel Mania – The King of the Battlefield
Capítulo 25 – A Torre Vermelho Sangue (Fim)

◈ O ‘Assassino’ matou 300 pessoas. ◈
◈ Excluindo o ‘Assassino’, todos receberão uma Bênção ‘Guardiã’. ◈
◈ O ‘Assassino’ não pode sair até que a última pessoa seja morta. ◈
◈ O segundo andar será fechado. ◈
◈ Total de sobreviventes: 102 ◈

O número de sobreviventes diminuiu rapidamente.
Como Collin, a pessoa que tinha arranjado o maior grupo tinha morrido, sem uma
exceção, a maioria das pessoas tentaram matar umas as outras para escapar.
No entanto, ainda havia alguns que decidiram ficar.
A bênção da Torre permitiu que os sobreviventes perdessem seus medos e
ficassem juntos.
Em 200 mortes, eles receberam uma Bênção de ‘Tenacidade’, em 250 mortes, eles
receberam uma Bênção da ‘Determinação de Ferro’, e finalmente, em 300 mortes,
eles receberam a Bênção ‘Guardiã’.
'Está ficando complicado.’
Muyoung estalou levemente sua língua depois de ler a mensagem sobre a Bênção
‘Guardiã’.
Era uma bênção que só poderia ser usada por Sacerdotes de Rank Alto.
Uma penalidade que não era realmente uma penalidade foi dada.
Ou Muyoung morria ou todos os outros morriam para esta luta acabar.
Agora, ele não podia nem desistir.
Claro, ele não estava planejando desistir… Mas mesmo assim, ele estava indo aos
extremos.
‘O vencedor fica com tudo.’

O último em pé iria ficar com tudo.
Muyoung já estava acostumado com este método.
Não era originalmente este tipo de mundo extremo.
Ele virou-se e olhou para os Ghouls.
Enquanto isso, o número de Ghouls aumentou para 30.
Havia algo único sobre estes Ghouls, eles tinham um pouco de Aura Sombria
misturada em sua pele.
E no meio deles, havia um Ghoul que era particularmente mais sombrio.
‘Ghoul Sombrio. O Príncipe e seus vassalos.’
De fato, depois de fazer Collin em um Morto-Vivo, ele transformou-se naquela
criatura.
Uma Habilidade, para reforçar os 30 Ghouls sob sua supervisão, tinha sido criada
quando sua cabeça foi colocada de volta.
Quando Muyoung olhou para o Ghoul Sombrio criado a partir do corpo de Collin,
informações sobre ele apareceu no Projetor de Atributos.

Até o Ghoul Sombrio tinha seus Atributos aumentados em +5.
Já que os números na frente dos parênteses eram os números finalizados, se ele
apenas considerasse os Atributos básicos, os números eram maiores do que os de
Muyoung.
Embora os Atributos não fossem tudo em uma batalha, era pelo menos o indicador
principal das capacidades de alguém.
‘Eu ganhei algo inesperado.’
Muyoung nunca adivinhou que Collin poderia ser transformado em um ótimo MortoVivo.
Isso significava que Collin tinha uma grande história.
Não só isso, mas já que ele foi reconhecido como ‘Príncipe e seus vassalos’ não
um, mas muitos, ele poderia agora colocar os 31 Ghouls em um Talismã.
Era agora uma questão se toda a bênção dada à todas as pessoas na torre, para
contrabalançar Muyoung, seria capaz de parar estes Mortos-Vivos.
Grrr.
Embora ele tivesse perdido sua visão, ele, em vez disso, ganhou um sentido de
audição melhorado, e era capaz de escutar até mesmo os menores ruídos.
Geeeek!
Ao contrário dos Zumbis, o Ghoul Sombrio era capaz de tomar decisões por si
mesmo, e logo começou a correr em direção a sua presa soltando um grito
horripilante.
Os 30 Ghouls seguiram logo depois.
‘Então…’
Muyoung não podia simplesmente perder tempo.
Chegou a hora de acabar com esta batalha.

Depois de 350 mortes, nenhuma outra bênção foi dada.
Talvez a Torre tivesse assumido que ninguém poderia massacrar mais de 300
pessoas?
Ele só podia saber quantos sobreviventes restavam e quantas pessoas ele tinha
matado.
Mesmo assim, Muyoung ainda estava calmo.
Para entrar na torre, a exigência era que a pessoa tinha que ter ‘assassinado’
alguém.
Além disso, a maioria das pessoas entraram para matar outra pessoa.
Mesmo que houvesse alguns que não entraram porque queriam, ele não tinha
tempo para cuidar deles.
Ele não podia mais hesitar.
Não era suficiente só dar um passo para a frente.
Haviam muitos inimigos fortes que Muyoung tinha que enfrentar.
‘396 pessoas.’
Swish!
Com uma grande sacudida, Muyoung limpou uma grande quantidade de sangue em
Angústia.

◈ Total de sobreviventes: 0 ◈
◈ O ‘Assassino’ venceu. ◈

Ninguém mais sobreviveu.
Muyoung estava caminhando entre os cadáveres.
‘Faltam quatro pessoas.’
Por alguma razão, ele se sentiu triste.
Os números não estavam exatamente perfeitos.

Ele pensou que, assim como a bênção, a recompensa poderia ter sido decidida a
cada 50 mortes.
No entanto, ninguém foi deixado vivo.
Em tristeza, enquanto ele embainhava Angústia, letras começaram a aparecer e se
combinar.

◈ Para você, que quase alcançou o impossível! Seguindo as Leis de Salomão, uma
recompensa incrível lhe será dada. ◈

‘Que quase alcançou o impossível?’
Era definitivamente diferente da última vez que ele ganhou a Classe Soberano da
Morte.
Naquela época, ele tinha recebido uma recompensa especial em vez de uma
incrível.
Como esperado, era porque ele não tinha conseguido 400 mortes?
Já que parecia que ele receberia uma recompensa a cada 50 mortes, e já que ele
tinha matado 396 pessoas, ele achou que ele iria obter a recompensa por 350
mortes.
Muyoung estalou sua língua.
Ele esperou pela recompensa, mas então uma história que ele nunca imaginou
apareceu diante de seus olhos.

◈ O ‘Soberano da Morte’ se opôs. ◈
◈ Os Mestres da Escuridão estão avaliando de uma perspectiva diferente. ◈
◈ O Imperador da Vida Após a Morte, o Espírito Soberano, a Estrela dos 12
Zodíacos e o Assassino de Reis aprovaram. Os outros 6 decidiram retirar-se. ◈
◈ Um número foi adicionado dependendo do número de Mestres da Escuridão
apoiando (396 + 4). ◈

◈ Para você que realizou o impossível! Seguindo as Leis de Salomão, uma chance
de ganhar uma recompensa especial será dada. ◈

A recompensa mudou.
O ‘que quase alcançou o impossível’ foi alterado para ‘realizou o impossível’.
Isso nunca tinha acontecido em todos os seus 40 anos.
Ainda mais, pelo fato que os ‘Mestres da Escuridão’ eram os responsáveis por esta
mudança na recompensa.
Além do Soberano da Morte, eles eram nomes estranhos para ele.
‘Os Mestres da Escuridão, os quais não podiam se tornar Deuses.’
Salomão tinha morrido e em vez disso, as Leis foram deixadas para trás.
E

através

da

conversa

com

Merlin,

Muyoung

sabia

que

aqueles

que

supervisionavam as Leis eram reconhecidos como os Mestres da Escuridão.
No entanto, Merlin nem sabia os detalhes sobre os Mestres da Escuridão.
Possivelmente porque os Mestres da Escuridão eram seres superiores a Merlin?
Através desta oportunidade, Muyoung descobriu quantos eram parte dos Mestres.
‘Onze seres.’
Aqueles que apoiaram eram 4 e aqueles que renunciaram eram 6. E se você
adicionasse o Soberano da Morte, por simples cálculos, havia 11 no total.
No

entanto,

não

parecia

que

os

Mestres

da

Escuridão

eram

simples

administradores.
Mesmo que suas identidades estivessem em uma névoa, assim como Muyoung foi
escolhido pelo Soberano da Morte e foi dado uma Classe relacionada a ele, era
provável que outros Mestres também poderiam igualmente escolher alguém.
Soberano da Morte, a Classe Lorde.
Os Mortos-Vivos feitos pela Habilidade Arte da Morte eram muito mais fortes do que
os Mortos-Vivos normais.
Dependendo do Rank, ela deve ter mais poder destrutivo do que a maioria das
Classes Secretas.

As Classes oferecidas pelos outros 10 Mestres provavelmente seriam do mesmo
jeito.
Ao colocar um pouco de força em seus olhos, ele se concentrou nas letras que
apareceram.

◈ Você recebeu o ‘Anel do Soberano Lunático’. ◈
◈ Você recebeu o ‘Elmo do Soberano Lunático’. ◈
◈ Você recebeu a ‘Capa do Soberano Lunático’. ◈
◈ O Assassino de Reis ofereceu o seu cavalo favorito como presente. ◈

Logo depois, um anel vermelho, elmo, e capa apareceram em cima da mão de
Muyoung.
Swish!
Neeeigh!
E ao lado dele, um cavalo enorme, cerca de 3 metros de altura, apareceu.
Seus cascos, cauda e crina estavam queimando violentamente em fogo azul.
O cavalo tinha pele escura e grandes asas como um Pegasus, mas Muyoung quase
puxou sua espada instintivamente, depois de olhar para a criatura.
‘Um monstro de Rank Superior…!’
Até no submundo, não havia muitos monstros classificados como Ranks Superiores.
Normalmente, as pessoas identificavam Dragões e suas linhagens mistas, Gigantes,
Hidras e outras criaturas como monstros de Ranks Superiores.
E o Cavalo Infernal que apareceu diante de Muyoung tinha o Poder Mágico que era
comparável ao de um Dragão.
Só de encarar a criatura fez todo o corpo de Muyoung formigar. Tornou-se difícil
para ele respirar e todos os seus poros estavam gotejando de suor.
Mesmo que os monstros que apareciam no Templo fossem fortes, eles eram
meramente de Rank Baixo.

Algo como um Ghoul Sombrio mal passaria o limiar dos Ranks Médios.
Mas, de repente, um monstro de Rank Superior apareceu.
Se fosse alguém além de Muyoung, essa pessoa já teria desmaiado.
O Cavalo Infernal desdenhava Muyoung.
Neigh!
Depois, ele bufou pesadamente.

◈ O ‘Cavalo Infernal’ não reconhece alguém que é mais fraco do que a si mesmo
como seu mestre. ◈
◈ Em vez disso, ele está disposto a ajudá-lo três vezes quando você estiver em
necessidade. ◈
◈ Você está disposto a aceitar? ◈
◈ Se você recusar, uma batalha começará. ◈
◈ Se você vencer a batalha, você será reconhecido como seu mestre. ◈

Um monstro de Rank Superior poderia acabar com uma Guilda ou Clã de tamanho
razoável.
Neste momento, mesmo se Muyoung desse tudo o que ele tinha, ele seria incapaz
de vencer contra o Cavalo Infernal.
Por alguma razão, ele não sentiu nenhuma intenção de matar.
Muyoung rapidamente se acalmou.
Era uma das especialidades de Muyoung para se adaptar a qualquer situação.
Quando o Cavalo Infernal viu Muyoung instantaneamente retornar sua respiração de
volta ao normal, o cavalo parecia surpreso enquanto dava um leve relincho.
“Eu aceito.”
Neigh!
Como se ele estivesse dizendo a Muyoung, ele tinha feito uma boa decisão, então
ele espalhou amplamente suas asas.

Ele provavelmente pensou que se beneficiou, mas Muyoung também fez
intencionalmente.
‘É o suficiente.’
Eram mais recompensas do que ele esperava receber no início.
Era realmente simplesmente impossível domar um monstro de Rank Superior.
Até o Soberano do Dragão teve que superar dezenas de situações de risco de vida
e cumprir 10 conquistas consecutivas, a fim de domar o Dragão Demoníaco.
Por agora, ser ajudado 3 vezes era mais do que suficiente.
Assim, era o mesmo que uma Guilda decente se movendo ao seu comando.
Dependendo de como ele os usar, essas 3 oportunidades podem revelar-se uma
enorme ajuda.
E Muyoung era uma das poucas pessoas que poderia usar essas oportunidades
sabiamente.
‘Eu poderia observar em torno de uma área perigosa.’
Mas por agora, Hedley Kow era o que estava em sua mente.
Uma fada que podia transformar-se em qualquer aparência.
No final, ele transformaria em uma Fênix, se Muyoung pudesse apenas agarrar
Hedley Kow nesse estado

transformado, ele

poderia

beneficiar-se

disso

tremendamente.
Mesmo que ele tivesse um Item Mágico de Teletransporte de Longa Distância, já
que o local estava em um território de um Deus Demônio, ele não sabia por onde
começar, mas com isso, ele acreditava que ele poderia avançar ainda mais
rapidamente do que antes.
Além disso, algumas memórias retornaram a ele a respeito de onde ele poderia usar
o Cavalo Infernal.
‘Se eu vencê-lo antes de usar todas as minhas três chances, ele me obedecerá.’
Além disso, se Muyoung ficasse mais forte antes que ele usasse todas as suas
chances, isso seria bom o bastante.
Ou, descobrir uma maneira de vencê-lo.

Ele tinha muitas opções.
Porém, isso levava tempo.
Muyoung considerou domar o Cavalo Infernal como um ‘objetivo real’.
‘O portão para o Submundo abre em dois dias.’
Ele limpou a mente e acenou com a cabeça.
A Torre apareceu no 25º dia. Dentro de apenas 3 dias ele foi capaz de passar na
provação e receber uma recompensa maior do que tinha imaginado.
Isto era o suficiente para entrar no Submundo em dois dias.
Seria o suficiente para ser livrar das garras de Wung Chunglin e a Floresta da
Morte.
‘O passado não se repetirá.’
No passado, ele foi sequestrado sem ser capaz de resistir a eles.
Depois, com todos os tipos diferentes de drogas e lavagem cerebral, ele foi
transformado em um assassino absolutamente perfeito.
Ele viveu uma vida sem sentido, como uma máquina, por 40 anos.
Uma vez era mais do que suficiente.
Muyoung cerrou os dentes.

◈ Você cumpriu todas as condições. ◈
◈ Agora você será teleportado para fora da Torre. ◈

Whoooosh – !
Logo em seguida, uma luz brilhante cercou Muyoung.
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