Novel Mania – The King of the Battlefield
Capítulo 3 – Templo Azul (Fim)

Thud. Thud.
Muyoung continuou batendo nos espantalhos localizados fora do Templo Azul.
Todos os dias haviam raids1 de monstros que tentavam atacar o Templo, mas
pelos últimos três dias, começando do primeiro dia, ele nunca se esqueceu de
bater nos espantalhos.
“Aquele cara não fica cansado…”
“Há todo tipo de louco no mundo”
Todas as pessoas ao seu redor ficavam maravilhadas com o quanto ele
trabalhava duro, mas ninguém o acompanhou.
Eles já estavam exaustos depois de lutar contra as raids de monstros todos os
dias.
Ninguém estava disposto a trabalhar demais com todo esse treinamento.
Para eles, parecia muito idiota que Muyoung se esforçasse tanto.
Também era incrível que ele continuasse recebendo o melhor título de caçador,
mas como ele nunca se misturava com ninguém, não havia ninguém para
elogiá-lo por isso.
Contudo haviam pessoas que estavam revoltadas com o fato dele não
compartilhar suas provisões ou água com ninguém.

◈ Por frequentemente acertar o espantalho, Força aumentou em +1. ◈

Mas Muyoung não se importava com isso.

1

NT: Uma Raid é um tipo de missão na qual um número de pessoas tenta derrotar
outro número de pessoas em um ‘player-vs-player’ ou contra um número de monstros
no campo de batalha. O termo Raid em si decorre da definição militar de um ‘ataque
súbito’ e/ou captura de algum objetivo. Mas nessa questão, é um ataque súbito de
monstros contra os humanos.

Antes de fazer amizades com os outros, para ele, era mais importante priorizar
ficar mais forte.
E à sua maneira, ele sentiu-se confiante em sua decisão.
‘Eu posso aumentar minha Força e Estamina até no máximo em 20 pontos
usando esses espantalhos.’
Todos sabiam disso no Submundo, mas era impossível para esses recémconvocados saberem isso.
Conhecimento é poder.
E neste momento, Muyoung tinha o maior conhecimento de todas as pessoas
aqui.
Ele nunca pensou em compartilhar esse conhecimento.
Para as pessoas que precisavam ser alimentadas com informação, não haveria
nenhuma maneira para que eles pudessem sobreviver no Submundo.
Para sobreviver, uma pessoa tinha que ter raciocínio rápido, determinação e o
mais importante, ter perseverança.
“Por que diabos ele está fazendo isso?”
“Não o perturbe, não o perturbe. Não há muito para comer de qualquer
maneira. ”
As pessoas próximas a Muyoung copiaram suas ações, mas desistiram
rapidamente.
Thud. Thud.
Ele aumentou a velocidade de ataque.
Eles teriam que bater nos espantalhos pelo menos dez mil vezes para ver os
resultados.
Era uma batalha consigo mesmo, mas para ele, isso não era nada.
Para cada 100 recrutas, apenas um ou dois sobrevivem ao treinamento da
Floresta da Morte e ele sobreviveu.
‘Preciso que minha Força e Estamina estejam em pelo menos 20 para tentar.’
Uma Classe Secreta seria obtida uma vez que você superasse o impossível.

Mesmo no passado, não haviam mais de 100 pessoas com uma Classe
Secreta.
Mas todos eles tinham forças que desafiavam a lógica. Claro, havia uma
quantidade equivalente de riscos envolvidos, mas definitivamente valia o risco.
E para obter a Classe Secreta, ‘Necromante', era necessário que
primeiramente treinasse seu corpo a um certo nível.
Muyoung olhou para o outro lado.
Ele observou os altos precipícios que cercavam o Templo Azul.
Acima daqueles precipícios intermináveis, em algum lugar, havia um ninho.
Para tornar-se um Necromante, ele teria que escalar os precipícios, enquanto
lutava contra hordas de monstros, e matar os Cinco Guardiões.
Por agora, esse objetivo ainda estava longe.
Uma vez que alguém saísse do Templo, lutar contra Orcs2 e Gnolls3 seria
comum, mas se você tivesse azar, você poderia encontrar o ‘Leo Gigante’, um
predador do tipo leão.
Matar os Cinco Guardiões era muito difícil para os iniciantes.
“Além de Força e Estamina, eu também preciso de uma arma.”
Depois de derrotar as raids de monstros todos os dias, eles receberiam
recompensas dependendo de seu desempenho.
A recompensa por matar o Chefe que vem a cada 10 dias era suficiente para
compensar as recompensas dos dias anteriores.
Isso significava que os Chefes eram muito mais fortes, mas ele queria sair
depois que ele tivesse pelo menos, matado o primeiro Chefe.
“Com licença.”
Naquele momento, duas mulheres aproximaram-se de Muyoung.
Embora elas parecessem um pouco bagunçadas, elas tinham uma aparência
muito melhor do que o resto.
Elas eram duas estudantes universitárias com maquiagem pesada.

Aquela com longos cabelos lisos e que estava adoravelmente apertando o
punho falou.
Ele bateu o espantalho um pouco mais suavemente.
“Há algum motivo para bater neles?”
Thud. Thud.
Mas Muyoung só continuou com suas ações.
Ele batia vigorosamente sem movimentos desnecessários.
O espantalho estremeceu perigosamente.
“Você não vai me responder?”
A garota caminhou para bem perto do espantalho.
Ela baixou seu olhar com uma expressão lamentável.
Além disso, sua blusa branca expôs seus ombros nus.
Essa cena teria seduzido a maioria dos homens.
Ela tinha esse nível de beleza e na realidade, alguns dos homens ao redor
lançaram olhares de inveja a Muyoung.
“Foda-se.”
Mas isso não funcionaria em Muyoung.
Para Muyoung, que passou no duro treinamento da Floresta da Morte, esse
nível de sedução era como ver uma criança agindo de forma fofa.
Isso não foi tudo…
Uma das coisas que as pessoas tinham que ser mais cautelosas no Submundo
eram com beldades.
Ouvindo a resposta de Muyoung, a garota cambaleou como se seu orgulho
estivesse ferido.
Então ela abaixou a cabeça e franziu suas sobrancelhas.
‘Bastardo louco! Ele é castrado por acaso?’
Kim Soyoung não estava acostumada a esse tipo de tratamento, pois não havia
muitos homens que simplesmente dissessem para ela se foder.
Ela era um dos conhecidos ‘ídolos’ de sua faculdade.

Os homens faziam fila apenas para ter uma chance de segurar sua mão.
Ela sabia que era bonita e porque ela sabia que tinha tal valor, ela tinha
padrões extremamente elevados para os homens.
Nem sequer considerava médicos, advogados ou juristas.
Se não fosse por ser convocada aqui, ela estaria desfrutando de um passeio
em um carro esportivo após um jantar extravagante.
Ele deveria agradecê-la enquanto derramava lágrimas por falar com ele, mas
ele ousou dizer para ela se foder?
‘Só porque você sabe lutar um pouco…’
A razão pela qual ela aproximou-se dele foi porque ele parecia um lobo
solitário.
Embora ela disse que ele só podia 'lutar um pouco', ela sabia que era
exatamente o oposto.
Durante os últimos três dias, eles estavam constantemente sujeitos a situações
de risco de vida.
Eles sabiam que haviam mais monstros esperando por eles do lado de fora do
Templo.
A melhor habilidade nessa situação era ser fisicamente forte.
Ainda mais, o homem à sua frente parecia um lobo que destruiria todos os
monstros que ele enfrentava.
Ele não se aproximava dos outros, e por causa de sua aura especial, ninguém
podia aproximar-se dele.
Ela pensou que se fosse este homem, ela permitiria que ele ficasse com ela
por um tempo.
Mas desde o início, seu plano foi pisado por ele.
Ela recusou-se a desistir.
Ela levantou sua cabeça e endireitou as suas roupas.
Ela revelou seu sorriso sedutor e disse, “Suas palavras não são um pouco
duras? Até mesmo eu ficaria magoada.”

Muyoung parou por um momento.
Seu olhar inexpressivo caiu sobre ela. Ela tomou isso como um ‘sinal’ e disse a
ele: “Eu vi seu desempenho nos últimos dias. As pessoas falam sobre oppa4,
oh, eu posso te chamar oppa certo? De qualquer forma, as pessoas falam
muito sobre o oppa.”
Ela aproximou-se secretamente e tocou levemente a mão dele.
Não havia homem que pudesse resistir a esse tipo de contato físico.
‘Quando você segurou as mãos de alguém tão bonita quanto eu?’
A aparência de Muyoung era normal, um cara com aparência medíocre.
Se fosse um dia normal, ela nunca teria um encontro com alguém com sua
aparência, não importa que outras qualificações que ele tinha.
Ela acreditava que ele só disse aquelas palavras duras porque ele não sabia
como agir diante de uma beldade como ela.
‘Ele é bom em lutar e estava originalmente vivendo no Templo, mas ele é um
pouco ganancioso.’ “Ah, mas não se preocupe com isso oppa. Eles são todos
covardes que não podem dizer isso na sua cara. Além disso, porque você mata
tantos monstros, não é natural que você receba mais recompensas?”
Contato visual.
Ela tentou rir o mais natural que podia, enquanto olhava para os seus olhos.
Podia-se dizer que aquele era o movimento final, mas assim que ela olhou para
os olhos de Muyoung, ela sentiu seu corpo tremer ligeiramente.
‘Para os olhos humanos serem desse jeito…’
Não havia um sinal de emoção em seus olhos.
Seus olhos não hesitavam como os outros homens quando olhavam para
mulheres bonitas.
Seus olhos eram abismos sem fim.
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NT: Oppa (오빠): maneira amigável de se dirigir a um homem mais velho (mas
não muito mais velho) do que você, se você for uma mulher. Pode ser usado para se
referir a um irmão, namorado ou amigo/conhecido se vocês forem próximos.

Finalmente, Muyoung abriu sua boca.
“Já terminou de falar?”
“Sim? Ah, s-sim, eu terminei.”
“Então cai fora.”
“O que… você disse?”
Punch!
Muyoung despedaçou o rosto do espantalho com um soco.
Suas intenções eram óbvias e ele não tinha tempo de escutá-la.
Faltavam menos de um mês.
Uma vez que o tempo acabasse, o portão para o Submundo seria aberto.
E então… as Grandes Guildas como a Floresta da Morte e os Cinco Grandes
Clãs estarão esperando por eles.
Se ele não quisesse ser arrastado por eles, ele teria que aumentar sua força,
mesmo por um pouquinho.
“Se você tentar isso novamente, eu vou fazer com o seu rosto o mesmo que eu
fiz com o espantalho”, ele calmamente sussurrou em seu ouvido.
Ele disse que ele era um soldado5, mas isso não significava que ele iria tentar
salvar todos.
Se alguém ficar em seu caminho, ele não hesitará em livrar-se deles.
‘Eu não sou um homem bom.’
Talvez um mau.
Porque ele havia ido muito longe, ele nunca poderia ser um bom homem.
Não que ele quisesse tornar-se um.
“Eeek!!”6
Soyoung soluçou.

NT: Com soldado é o “nome” que ele entregou quando Taehwan perguntou, mas na
verdade era a profissão, e os outros entenderam isso.
5

6

NT: Onomatopeia para soluço por causa do susto.

Era isso mesmo. Ele era como a personificação de um lobo.
Violento e indomável.
“Eeek! Eeek!”
A força em suas pernas enfraqueceu lentamente.
O olhar de Muyoung era tão assustador que ela não conseguia se mexer.
“So-Soyoung, você está bem?”
Eventualmente, a garota que veio com ela a arrastou para longe pelo seu
pulso.
Ele virou sua cabeça depois de observar Soyoung sendo arrastada pelo chão.
Thud. Thud.
Ele começou a bater no espantalho novamente.
“Se eu conseguir uma classificação alta durante a raid do Chefe, talvez eu
receba uma recompensa muito boa.”
Os Chefes que vêm a cada 10 dias eram difíceis.
E não importa o quão bem eles lutassem, alguns inevitavelmente morrerão.
Mas se ele fosse capaz de obter uma vitória absoluta sobre o Chefe, ele
poderia receber uma arma de Rank (C) ou maior.
Para derrotar os monstros enquanto subia o precipício, uma arma de Rank (C)
era mais que suficiente.
Visto que ele tinha a experiência para preencher a diferença de ter uma arma
de Rank Baixo!
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NT: A origem de Orc não se é exata já que depende do mito ou estória, mas

em baste com que se sabe, usarei o Orc do jogo Warcraft como exemplo: Os
Orcs do Warcraft são humanoides, mas prodigiosamente musculosos e verdes
com narizes amplos e bocas com grandes presas. Os Orcs machos são
significativamente maiores que os humanos, normalmente com 6 pés e meio de
altura (2m) ao ficarem retos. Normalmente os contos dizem que Orcs ou Ogres
(vem da mesma origem) são imbecilmente cruéis ou cruelmente imbecis, já que
agem por instintos e não pensam, mas na série Warcraft, isso não ocorre, eles
são muito ligados a própria raça e sociedade, chegando a serem espertos, até
mesmo agem por heroísmo e não por crueldade ou apenas instinto.

3 NT:

Um Gnoll é uma criatura fictícia do jogo Dungeons & Dragons, que se

assemelha a uma hiena humanoide. Gnolls são geralmente retratados como
nômades selvagens que matam e saqueiam sem aviso prévio.

