Novel Mania – The King of the Battlefield
Capítulo 6 – Estrela de Davi (3)

Foi como ele esperava.
Quando o Item Mágico evoluiu, ele se tornou o Bramido do Musaranho.
Informações surgiram quando ele examinou o Item Mágico.

Embora não pudesse ser usado para dar dano físico em seus inimigos, era
muito mais útil.
Apenas possuindo esse Item Mágico já afetaria os Musaranhos perto dele.
Devido ao status de 'medo'1, os movimentos do Musaranho se tornaram lentos.
Ao contrário de antes, eles não foram capazes de agir como um grupo e foram
dispersos.
Quando o Musaranho estremeceu, Muyoung começou o massacre.
'...Incrível.’

1

NT: Debuff é um efeito/status negativo que o usuário ou inimigo recebe de alguém ou

algo, tal como 'medo' que causa as reações do inimigo ou seu ficarem mais lentos e
você ou seu inimigo acabam errando mais ou querendo evitar o oponente.

Taehwan olhava distraidamente para a cena que se revelava diante de seus
olhos.
De todos os membros reunidos hoje, Muyoung era o único que realmente
estava "caçando".
Foi uma cena que fez os outros tremerem, Muyoung parecia um espírito
maligno.
Ele parecia um campeão lutando até a morte. Cada passo firme continha sede
de vitória.
Se não fosse por Muyoung, eles teriam sido aniquilados em segundos.
'Eu tenho que ficar mais forte.'
Esmagador.
Isso foi o que Taehwan sentia enquanto olhava a luta de Muyoung.
Se ele quisesse sobreviver, ele teria que ficar mais forte.
Como o homem na frente dele, ele tem que persistentemente se esforçar para
sobreviver.
"Depois de limparmos, vamos nos mover." Disse Muyoung depois de ter
massacrado todos os Musaranhos, exceto os poucos que tinham fugido.
Seu corpo estava coberto de uma mistura de seu próprio sangue e do sangue
dos Musaranhos.
'Deve ter uma toca por perto.'
Olhando para a direção em que os Musaranhos fugiram, parecia que seu
destino não estava longe.
Sua resistência estava praticamente esgotada, mas ele não conseguia parar.
Não havia nenhuma garantia de que ainda estaria lá amanhã.
"Nó-nós não vamos voltar?"
Não houve baixas do lado deles, mas todos tinham alguns arranhões leves.
Eles também estavam extremamente exaustos.
Era pedir demais para que eles continuassem.
Swish.

Ao invés de responder, Muyoung abriu sua mochila e tirou algumas folhas.
A razão pela qual ele trouxe todas essas pessoas aqui era simples.
Bagagem, sono e circunstâncias improváveis.
Foi também para selecionar os poucos que iriam lutar com sua vida na linha.
Algo como explorar os arredores do Templo só poderia ser feito por aqueles
que estavam desesperados.
‘Para a batalha contra o Chefe, preciso de pessoas com pelo menos um pouco
de experiência.’
Os Chefes eram fortes. Era difícil para ele derrotá-los sozinho.
Aqueles que só melhoraram dentro do Templo não eram de nenhum uso.
Somente aqueles que experimentaram os arredores do Templo por alguns dias
seriam capazes de lidar com o Chefe.
Era idiota ele tentar forçá-los.
Foi por isso que ele só aceitou as pessoas que se ofereciam.
Ao mesmo tempo, a pessoa que fez a pergunta, ficou perplexa.
Mesmo se eles tentassem voltar ao Templo, se fossem atacados por monstros
ao longo do caminho, sem Muyoung, eles estariam em perigo de qualquer
forma.
Na verdade, eles sentiam que estariam mais seguros com Muyoung depois de
ver a cena anterior.
"Irei te seguir."
O primeiro a falar foi Taehwan.
Muyoung, que estava examinando seus ferimentos ao lado de uma árvore,
olhou para ele.
"Não estamos indo brincar."
".... Eu não me ofereci para que eu pudesse brincar."
Muyoung se levantou.
'Acho que ele descobriu alguma coisa.'
Ele não era um parceiro intrometido.

Por outro lado, Suzy segurava uma pequena adaga na mão. Olhando para o
sangue manchado na adaga, mostrou que ela não fugiu quando eles
encontraram os Musaranhos. Ela provavelmente empunhou sua adaga para
proteger seu pai.
Mesmo assim, ela estava apenas sem fôlego, ele não viu nenhum sinal
aparente de agitação nela.
'Se ela sobreviver...'
Ele estalou com a língua em antecipação por um segundo antes de balançar a
cabeça.
Ele então agarrou seu punho trêmulo.
Ele não conseguia acalmar sua excitação.
Era bem diferente do seu passado que era insensível em qualquer situação.
Ele sequer se sentiu excitado depois de matar 300 assassinos e o chefe da
Floresta da Morte.
Foi porque seu corpo voltou para o seu estado destreinado?
‘Como esperado, minha Agilidade aumentou.‘
Após a luta, sua Agilidade aumentou em +1.
Quanto mais se empurrava para a fronteira entre a vida e a morte, mais
rapidamente seus Atributos se elevariam.
Ele olhou para os cadáveres dos Musaranhos em torno dele.
O cheiro do sangue dos Musaranhos era pungente. Este não era um bom lugar
para ficar.
Mesmo se fosse o território dos Musaranhos de Três Garras, esse sangue
poderia atrair outros predadores.
Se, na possibilidade improvável, um Leo Gigante aparecesse, ele não teria
escolha, mas ter que usar os outros como isca e fugir.
"Esmague estas ervas e esfregue-as em suas feridas. Partimos em 5 minutos."
Ele tirou algumas ervas do seu Saco de Armazenamento e distribuiu uma
pequena porção para todos.

Depois de seguir várias pegadas, chegaram à cova dos Musaranhos.
Era uma caverna enorme.
Clomp.2
O som de seus passos ecoava.
Não havia nenhuma maneira de descobrir como a caverna era profunda.
"Levantem suas tochas e pisem levemente, eu vou liderar. Taehwan, você
cuida a parte de trás."
"Não seria melhor se eu estivesse na frente?"
"Não questione minhas ordens."
"... Entendido."
Antes de deixarem o Templo, Muyoung disse a todos que seguissem suas
ordens incondicionalmente.
Não importa o quê, eles têm que voltar à meia-noite.
Não havia tempo para ele explicar cada detalhe.
Depois de arrumar todos em uma fila, ele se dirigiu para a caverna.
Squeak. Squeaak!
Não muito tempo depois, eles foram capazes de ouvir os berros dos
Musaranhos.
Muyoung tirou o 'Bramido do Musaranho.'.
O avanço veloz dos Musaranhos diminuiu e eles começaram a andar
hesitantes de um lado para o outro.
Quando ele derramou a luz da tocha em torno dele, eles foram capazes de ver
aproximadamente 300 Musaranhos espalhados por todos os cantos.
2

NT: É o som de um passo mais pesado.

Em todo o caso, ele não estava em busca dos Musaranhos, ele estava
querendo o que estava atrás deles.
Era sábio avançar pelos Musaranhos enquanto eles ainda estavam sob o
status de 'Medo'.
"Gasp!"3
Todos estavam espumando em suas bocas enquanto se apressavam para
seguir Muyoung.
Ele não estava correndo em um ritmo especialmente rápido, mas a pressão
sentida pelos monstros ao redor não era brincadeira.

Eles correram por um tempo.
À medida que o caminho se expandia lentamente, eles chegaram a uma
enorme caverna.
Do chão ao teto, parecia ter 50 metros de altura e havia uma grande
quantidade de buracos nas paredes.
'Esses são túneis que os Musaranhos usam para se movimentar.'
Este era o centro onde todos os túneis levam.
"Um Santuário?"
Taehwan falou suavemente.
Seus olhos caíram em um certo lugar.
No final da caverna, havia um Santuário.
Havia um hexagrama desenhado no centro e estátuas de uma Deusa estavam
espalhadas ao redor dele.

3

NT: É a respiração fora de seu ritmo normal, fatigante por tensão nervosa ou esforço
físico extremo.

Embora parecesse velho e enferrujado, todos foram cativados por sua
magnificência.
'Um hexagrama e estátuas de uma Deusa, huh.'
Muyoung olhou para o Projetor de Atributos em seu pulso esquerdo.
Havia um pentagrama no mostrador.
Por outro lado, o símbolo desenhado no centro do Santuário era um
hexagrama.
Parecia dois triângulos sobrepostos.
No entanto, Muyoung definitivamente tinha visto o símbolo e a estátua antes.
"A Estrela de Davi..."4
"Hã?"
Taehwan inclinou a cabeça enquanto olhava para Muyoung.
Mas a expressão de Muyoung era extremamente solene.
'Por que a Estrela de Davi estaria aqui?'
Seu corpo inteiro estava tremendo.
A Estrela de Davi.
O símbolo só apareceria em lugares onde os 72 Deuses Demônios foram
convocados para o Submundo depois de serem libertos de Lemegeton.
Isso significava que um dos 72 Deuses Demônios foi convocado aqui e que o
Santuário era apenas uma consequência da convocação.
E aquela estátua da Deusa era...
'Gremory.'5
Como um dos 72 Deuses Demônios, Gremory manteve o 56º assento.
Era a estátua de Gremory.
'O que devo fazer.'
Muyoung encarou o Santuário.
Um lugar onde a Estrela de Davi apareceu. Haveria tesouros em todos os
lugares onde os Deuses Demônios foram convocados.

Por exemplo, no lugar onde o 7º assento, Amon foi convocado, havia um livro.
O livro transbordava conhecimento de todos tipos de Magia.
Magos que leram o Livro de Amon ganharam 10 anos de treinamento só por
causa de terem lido o livro.
Aqueles que estudaram rigorosamente o livro se tornaram Grandes Magos... O
proprietário do livro teve a Classe mudada para a Classe Secreta 'Arquimago' e
construiu a Torre da Sabedoria que lhe permitiu ser colocado com confiança no
‘Top 10 Humanos’.
Infelizmente, ninguém pôde encontrar o local de convocação de Gremory.
Ele não conseguia entender por que Gremory foi convocada tão perto do
Templo Azul, onde os novatos ficavam.
Naturalmente, ele esperava que este lugar fosse tão arriscado quanto a
aquisição do Livro de Amon, onde mais de 500 pessoas perderam a vida...
'Só há uma chance.'
Se ele falhasse, era isso.
Depois de um mês, o portão se abriria e todos seriam enviados para o
Submundo.
Uma vez que eles chegassem no Submundo, eles não seriam capazes de
retornar ao Templo. Além disso, não havia garantia de que eles seriam
capazes de voltar ao Santuário dentro de um mês.
Ele estava em uma encruzilhada.
Se tivessem sucesso em investigar o Santuário, Muyoung teria uma vantagem
inacreditável sobre os outros.
Por outro lado, se ele falhar, ele morreria.
'Iremos para dentro.'
Ele tomou a decisão.
O Submundo era um lugar onde nada poderia ser ganho sem riscos.
As recompensas eram muito tentadoras para apenas deixar passar essa
oportunidade.

Rumble!6
Assim que entraram no Santuário, o chão abaixo deles tremeu e palavras
apareceram na frente de seus olhos.

◈ Você entrou no 'Santuário de Gremory'. ◈
◈ A Estrela de Davi começou a brilhar. ◈
◈ Quatro Provações foram criadas. ◈
◈ Escolha a sua Provação e entre. ◈
◈ Só uma pessoa pode entrar em cada Provação. ◈

Quatro portas apareceram em um momento.
Algumas palavras estavam gravadas em cada porta.

【O caminho curto, mas difícil.】【O caminho curto, mas fácil.】
【O caminho longo, mas difícil.】【O caminho longo, mas fácil.】
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NT: Onomatopeia para ‘tremor’.
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NT: A Estrela de Davi, ou conhecida também como o “Escudo de Davi” em cada

parte e religião tem um significado diferente, mas nesse caso é para a Maçonaria: a
estrela de seis pontas é vista como um símbolo de proteção. Encontrada em muitos
Templos e escrituras, ela também representa o equilíbrio, a harmonia e a união dos
elementos masculino e feminino.
Curiosidade: A Estrela de Davi é parecida com o Selo de Salomão, mas a Estrela de
Davi são dois triângulos sobrepostos, enquanto o Selo de Salomão são dois triângulos
entrelaçados e seu significado na maçonaria, por usa vez, o Selo de Salomão significa
"Deus, criação e perfeição". O Selo de Salomão simboliza a transformação dos
processos alquímicos e é considerado um selo ocultista, usado na bruxaria, magia
negra, alquimia, feitiçaria, astrologia. Também é muitas vezes representado como um
símbolo de Satanás, visto que é utilizado para evocar espíritos demoníacos nos rituais
de magia.

5 NT:

Na demonologia, Gremory é uma forte duquesa do inferno que tem sob seu

comando Vinte e Seis Legiões de Demônios. Ela é descrita sob forma de uma bela
mulher, com a coroa de uma duquesa amarrada na cintura, e a cavalgar sobre um
camelo.

