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Capítulo 4 – Estrela de Davi (1)

Cinco dias se passaram.
Neste ponto, haviam apenas 32 sobreviventes restando.
Após 13 mortes no primeiro dia, uma a duas pessoas morreram todos os dias
seguintes.
Todos sabiam que morreriam se não lutassem. Mas nem todos eram úteis.
"Vamos reduzir nossos números."
Oh Juyoung.
Ele, que foi constantemente classificado em 3º como melhor caçador nos
últimos dias, falou.
Ele era um homem em seus 20 e poucos anos com a cabeça raspada e
tatuagens em todo o corpo.
Sua aparência fez com que os outros se sentissem ameaçados.
Havia algumas pessoas ao seu redor.
"O que quer dizer com 'números'?"
Entre eles, um homem perguntou enquanto engolia sua saliva.
Juyoung cruzou os braços e disse: "Não há comida suficiente, mas há muitos
bastardos inúteis."
Somente os 3 primeiros melhores caçadores recebiam suprimentos.
Mesmo que fosse apenas um pão quebradiço sob o feitiço de preservação, era
o suprimento mais importante neste lugar.
Até agora, Taehwan e Juyoung distribuíram uniformemente o pão, mas havia
um limite para isso.
A já pequena oferta de alimentos foi distribuída entre 30 pessoas.
Cada pessoa estava praticamente vivendo com meio pedaço de pão a cada
dia.
Algumas pessoas no Templo hesitaram.

Depois de alguém ter morrido em agonia por comer carne de monstro grelhada,
mais ninguém quis colocar as mãos sobre as carcaças dos monstros.
Pães eram suas únicas salvações, mas se Juyoung cortasse suas provisões,
muitas pessoas não teriam opção fora passar fome.
Neste mundo, a fome leva à morte.
Juyoung sorriu enquanto dizia, "Então, vamos fazer com que os vagabundos
inúteis lutem entre si ou qualquer outra coisa e reduzir os números."
"Oh Juyoung."
Taehwam se aproximou dele.
Juyoung bufou para ele.
"Não tente ser hipócrita. Já não fizemos o suficiente por eles?"
"Nosso objetivo é manter todos vivos."
"Esse é o porquê de você ser tão retardado. Vamos nos livrar dos inúteis. Tá
vendo aquele velho com a criança? O que ele pode fazer se nem tem braços?
Bom mesmo seria se ele servisse como um escudo de carne."
"Juyoung!"
Taehwan aumentou a voz.
Não havia escolha.
Foi apenas uma decisão difícil de fazer pela primeira vez, mas depois, só
ficaria mais fácil.
Se eles começassem a se livrar das pessoas inúteis, então só haverá uma
minoria no final.
Taehwan estava em guarda.
Se a seu escrúpulo morresse e apenas as pessoas egocêntricas vivessem, o
grupo sobrevivente eventualmente entraria em colapso.
Juyoung tapou os ouvidos.
"Filho da puta, sua voz é alta pra caralho. Mesmo que você esteja bem com
isso, eu tenho certeza que a maioria não está feliz com esse grupo."
Juyoung olhou para trás de Taehwan e olhou para as pessoas ao seu redor.

Todos pareciam desnutridos enquanto suas bochechas começavam a ter
aspectos anoréxicos.
Havia uma distinção clara entre o útil e o inútil.
As pessoas que eram de alguma forma úteis começaram a encarar os que não
eram tão úteis.
Não foi apenas em um ou dois dias, e sim parecia que a insatisfação se
acumulou durante os últimos dias.
Eles apenas não poderiam expor suas queixas já que o alimento é distribuído
apenas para os 3 melhores caçadores.
Não era como se Taehwan desconhecesse a situação.
"Temos de encontrar uma solução. Se começarmos a pensar em jogar fora os
outros, como seremos diferentes de monstros? Somos humanos racionais.
Precisamos nos ajudar mutuamente.”
"Ha, não é como se você fosse deixar cair alimento quando você morre. Seja
como for, se você realmente quer cuidar de todos, faça você mesmo. De agora
em diante, vou cuidar de mim mesmo."
Juyoung encolheu os ombros.
A comida que ele distribuiu nos últimos 5 dias ainda era uma quantidade
considerável.
Não havia nenhuma razão para ele pôr seu pescoço em risco por causa de
outros que nem eram de sua responsabilidade.
Mas na posição de Taehwan, esta não era uma notícia agradável.
"Juyoung, se você parar... muitas pessoas vão morrer de fome."
"E daí? É difícil até para mim viver também. Ou..."
Juyoung tirou um pedaço de pão e rapidamente mastigou-o enquanto olhava
para a multidão.
"Vamos ter um sistema de troca. Eu não sou tão insensível, sabem. Se me
derem um pagamento razoável, trocarei por pão. Ou se tornem alguém útil para
mim. Sim, acho que posso alimentar até seis pessoas."
A razão pela qual ele pensou em um número tão específico era simples.

Ele queria fazer sua própria facção.
Em um lugar como esse, o poder era a lei.
Havia força na unidade. Embora fossem unificados, mas agora, foi uma
declaração pública.
Não tinha a mesma influência que uma facção.
'Então ele estava esperando por esse momento.'
Muyoung estava observando toda a situação de longe.
Oh Juyoung.
Ele era um sujeito muito astuto.
Ele deliberadamente esperou cinco dias.
Se ele fizesse este anúncio quando todo mundo estava morrendo de fome,
definitivamente haveria pessoas que se apegariam a ele.
Para fazer parte das "seis pessoas", eles sabiam que fariam todo tipo de coisas
para lisonjeá-lo.
Por outro lado, a facção liderada por Taehwan não teria a mesma unicidade.
Naturalmente, a insatisfação entre os capazes definitivamente vai aumentar e
eles vão começar a ir para o lado da facção Juyoung que é focada em poder.
Como Juyoung deliberadamente esperou cinco dias antes de fazer uma
declaração como essa... ele era alguém que conseguia analisar calmamente
seu ambiente e agir no momento certo.
Enquanto provoca Taehwan.
Parecia que ele era bem versado na psicologia humana.
Juyoung estava esperando com uma atitude completamente relaxada.
"Que tal eu?"
Logo após, alguém levantou a mão.
Kim Soyoung.
Depois de ser humilhada por Muyoung, ela decidiu que desta vez ela iria tentar
se juntar ao Juyoung.

"Você? O que você pode fazer? Só porque você é um pouco bonita, você acha
que eu vou te dar o meu tão suado suprimento?"
Ela estava atordoada porque pensou que ele definitivamente aceitaria ela.
Mas ela rapidamente se acalmou e realçou seus peitos.
"Eu posso fazer várias coisas para você. Qualquer coisa que você possa
imaginar."
"Qualquer coisa... só precisa dizer."
Juyoung deslizou as mãos sobre seu corpo.
Parecia que uma cobra deslizava em todo seu corpo, mas ela suportou isso.
Nos últimos cinco dias, ela tomou vários passos para sobreviver. Primeiro, ela
procurou a pessoa que ela pensava que sobreviveria mais tempo.
Essa foi a razão pela qual ela abordou Muyoung em primeiro lugar.
Mas terminou em fracasso e seu próximo alvo se tornou o Juyoung.
Embora

fosse

um

bom-para-nada

insensível,

suas

habilidades

eram

completamente surpreendentes.
Taehwan parecia um pouco atrapalhado, então não parecia que ele iria durar
muito tempo.
‘Se eu fizer deste homem um Rei, então eu posso ser a Rainha.’
Então ela decidiu fazer de Juyoung um Rei.
Uma vez que ela estava decidida em alguém, essa pessoa está destinada a se
tornar o melhor, era o que Soyoung pensava.
Juyoung estalou os lábios lascivamente.
"Certo. Vou fazer uma exceção para você, mas para o resto, vou ter requisitos
rigorosos. Ah, você deve estar com fome, tome algo para comer enquanto
espera."
"Obrigada."
Assim que Soyoung foi atrás de Juyoung, ele lhe entregou um pedaço de pão.
Ela mastigou e comeu o pão como se fosse a comida mais deliciosa do mundo.

Ela sabia que perdeu a própria dignidade, mas também sabia que se ela
fizesse isso, mais pessoas tentariam se juntar.
Muitas pessoas engoliam suas salivas enquanto a observavam comer.
"Eu, eu! Você me aceitaria?"
"Se você precisa fazer algo que requer força, você precisará de alguém como
eu!"
"Em vez de um cara como ele, eu sou uma escolha muito melhor!"
As respostas caíram como granizo.
Como uma inundação, uma multidão foi ao lado de Juyoung.
Kim Taehwan e Oh Juyoung.
Havia uma distinção clara entre as pessoas que se juntaram a cada lado.
"Juyoung, não é bom se dividir em dois grupos."
Enquanto Taehwan falava com a voz firme, Juyoung apenas estalou sua
língua.
"Apenas se preocupe contigo, beleza?"
Não havia maneira dele parar o momentum.
Juyoung começou a recrutar membros e os escolhidos mantinham a cabeça
erguida como se fossem escolhidos para se tornarem nobres.
Os Ranks estavam sendo estabelecidos.
A política de "salvar todos" de Taehwan não atraia muitos.
Mais e mais pessoas começaram a pensar que seria melhor para se livrar dos
inúteis.
Uma mudança...
Era disso que ele precisava.
Ele olhou para Muyoung.
Muyoung nunca perdeu a sua colocação de 1º lugar no ranking.
Ele tinha mais comida, mas sempre que Taewan pedia ajuda, ele era ignorado.
No entanto, não era como se eles não quisessem tomar os suprimentos a força
dele.

Talvez pudessem se todos se agrupassem e lutassem contra ele.
Mas mesmo isso era duvidoso.
Ele era a personificação de um lobo.
Mas agora, Taehwan não tinha outra escolha.
Se ele deixar isso ir adiante, Juyoung vai definitivamente assumir a liderança.
Será que Muyoung entendeu o olhar de Taehwan?
Muyoung subitamente se moveu para o centro da cena.
Nessa hora, a comoção parou e todos olharam para ele.
Era porque ele nunca tinha saído desse jeito antes.
Depois de chamar a atenção de todos, ele falou "Vou explorar os arredores do
Templo. Todos os voluntários receberão dois pães e água limpa todos os dias."
'Ele é maluco.'
Esse era o único pensamento na mente de todos.
Por que todas essas pessoas tentariam ficar neste pequeno Templo?
Porque se eles fossem até um pouco fora do Templo, eles seriam destruídos
pelos monstros!
E ele ia explorar aquele lugar?
Não melhorou a situação mesmo ele entregando pão e água.
Sair não seria diferente de suicídio. Eles não conseguiriam decifrar qualquer
outro significado além de sair para morrer.
Mas, Muyoung continuou a esperar arrogantemente.
Era como se não importasse se alguém se juntasse a ele ou não.
Ninguém se voluntariaria... isso é o que a maioria das pessoas pensava.
"Senhor, não podem ser três pães? Para mim e meu pai."
A primeira a aparecer era uma menina.
Parecia ter nove anos. Ela ainda tinha uma pele de bebê.
Por outro lado, seu pai era aleijado sem braços.

Ele havia perdido os dois braços durante o ataque dos monstros no segundo
dia.
A morte parecia certa para eles assim que saíssem do Templo.
Eles não seriam de nenhuma ajuda. Seria bom se não os segurassem.
"Bem-vinda."
Mas as próximas palavras de Muyoung destruíram as expectativas de todos.
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