Novel Mania – The King of the Battlefield
Capítulo 7 – Estrela de Davi (Fim)

“O que é isso de repente…”
“Eu acho que está nos dizendo para escolher uma porta e entrar?”
Dois membros do grupo discutiam enquanto examinavam as quatro portas.
‘Você só pode escolher uma vez.’
Quatro portas.
Apenas uma pessoa podia entrar em uma sala e esses tipos de provações não
podiam ser repetidas.
Uma vez que alguém entrar em uma sala, a porta vai perder o seu efeito.
Também era impossível passar uma provação e tentar outra.
Até esse momento, ninguém jamais chegou ao Santuário, assim as quatro
provações ainda estavam intactas.
Muyoung coçou o queixo.
As provações são escolhidas pelas características específicas de cada um dos
72 deuses demoníacos.
Haveriam sempre tesouros a serem encontrados em locais onde a Estrela de
Davi apareceria.
No entanto, os métodos para conseguir esses tesouros eram diferentes.
O método geralmente dependeria das características específicas do Deus
Demônio.
A provação para obter o Livro de Amon era um conflito entre malícia humana e
egoísmo.
No final, houveram mais de 500 baixas visto que as pessoas acabaram
matando uns aos outros.
Por outro lado…
E quanto a Gremory?
Gremory nunca se revelou até o fim.

Havia apenas rumores de que ela era a única Deusa Demônio, além disso, não
havia outra informação.
Mesmo depois da Grande Calamidade, quando os Deuses Demônios estavam
destruindo a humanidade, ela nunca se mostrou.
Havia alguns Deuses Demônios que nunca apareceram, mas mesmo entre
eles, Gremory estava especialmente escondida sob um véu.
Ele não teria escolha, mas tomar uma decisão dependendo das características
comumente conhecidas de Gremory.
‘Fidelidade, honestidade, generosidade e angústia.’
As primeiras coisas que vieram à mente foram essas quatro.
Haviam algumas características incluídas que não combinavam com a imagem
típica de Deuses Demônios, mas como ele nunca tinha visto Gremory, não
havia nada que ele pudesse fazer.
De qualquer forma, essas eram as características usadas para descrever
Gremory na literatura, ele tinha que assumir que as provações tinham algo a
ver com elas.
‘Haverá recompensas em cada provação ou após a conclusão de todas as
quatro provações, ou se não, a recompensa será escondida em apenas uma
única provação?’
Não havia como saber agora.
“De alguma forma, sinto-me desconfortável. E-eu não vou entrar.”
Eventualmente, um homem levantou uma bandeira branca.
Wooooo.
Os sons e a aura emitidos pelas portas eram sem dúvida capazes de estimular
o medo nos seres humanos.
A menos que você fosse muito corajoso, você nem pensaria em abrir uma
porta.
Como Muyoung estava acostumado a essas situações, ele não foi muito
afetado, mas para aqueles cujas vidas eram mais preciosas para eles, era uma
escolha óbvia.

“Senhor, eu posso entrar lá?”
Suzy quebrou o breve silêncio.
Muyoung a olhou com indiferença.
‘Que inesperado.’
Ela era a mais nova e fisicamente mais fraca.
Ela só conseguiu sobreviver por causa de sua rapidez e determinação.
Desde que ela estava com seu pai, ele não esperava que ela assumisse riscos,
mas ela foi a primeira a afirmar que estaria desafiando uma das portas.
A porta que ela escolheu foi ‘O caminho curto, mas difícil’.
“Ninguém sabe o que está esperando por você dentro da porta. Há uma razão
pela qual você escolheu esta porta?”
“É que…”
“Que?”
“Eu não sei. Eu só acho que eu devo entrar naquela porta.”
Ela inclinou a cabeça profundamente.
Parecia que ela não sabia como se explicar.
‘Um pressentimento. Ou uma armadilha.’
Era difícil concluir o motivo pelo qual só Suzy sentia-se assim.
Mas parecia que não era apenas um acaso.
‘Não é uma armadilha.’
Se fosse, não havia nenhuma maneira que eles iriam alvejar Suzy.
É natural que eles tentassem separar o mais poderoso aqui, Muyoung.
Mesmo que eles alvejassem Suzy, não era como se ela fosse influenciar os
outros.
Ele lembrou as ações passadas de Suzy.
Enquanto ele pensava nisso, ele percebeu que, embora ela nem sempre
estivesse fazendo o melhor para sobreviver, ela tomaria pelo menos a próxima
melhor ação.

Como quando ela sobreviveu ao ataque dos Musaranhos de Três Garras.
Os outros tentariam seu melhor para encurtar sua distância entre Muyoung,
mas somente ela manteria sua distância e secretamente procuraria um lugar
para evitar a luta.
Ela não estava tomando ações conscientemente, seus instintos e sentidos
assumiram.
“Qual porta você acha que devo entrar?”
Ele então perguntou.
Por mais que ele pensasse, não havia resposta definitiva.
Por outro lado, Suzy agia com ‘confiança’.
O fato mais surpreendente foi a reação do pai dela.
Normalmente os pais tentariam impedir que seus filhos ficassem em perigo.
No entanto, como se fosse natural, ele nem sequer tentou detê-la.
Muito provavelmente, ele sabia sobre seu ‘pressentimento’.
“Ummm…”
Enquanto ela olhava de um lado para o outro entre as quatro portas e
Muyoung, ela apontou para uma porta.
“Essa.”
Muyoung seguiu seu dedo e olhou para a porta.
‘O caminho longo, mas difícil.’
Ele balançou sua cabeça.
Ele então ficou em frente à porta com a frase ‘O caminho longo, mas difícil’.
“Todos vocês entrem na porta que Suzy escolher para vocês.”
“O quê?”
Taehwan olhou para ele surpreso, como se estivesse perguntando o que ele
queria dizer.
Era anormal deixar uma criança fazer uma escolha que pudesse decidir seu
destino.
No entanto, Muyoung pensou que era a escolha certa.

Embora só pudesse explicá-la como um ‘pressentimento’, uma vez que ele
tinha experimentado a vida no Submundo, ele era capaz de aceitá-la com
bastante facilidade.
Não era como se não houvesse ninguém com previsão no Submundo.
“Suzy, quem são as pessoas que vão tentar as duas portas restantes?”
“Taehwan-oppa e aquela pessoa.”
Ela não hesitou ao escolher aquelas duas pessoas.
E assim foi decidido que Taehwan tentaria o ‘Caminho longo, mas fácil’;
enquanto o outro homem tentaria o ‘Caminho curto, mas fácil’.
“Ent-Então… você está me dizendo para ficar aqui com essa pessoa?”
O homem, que foi o primeiro a dizer que não entraria nas provações, tremeu.
Era porque se ele fosse ficar com o aleijado sem braços, não haviam dúvidas
de que eles iriam morrer se os monstros atacassem.
“Enquanto vocês estiverem no santuário, os Musaranhos não atacarão.”
O Santuário não era um local onde bestas como os Musaranhos pudessem
entrar sempre que quisessem.
E realmente não haviam traços de Musaranhos em torno do Santuário.
‘Nós temos que terminar o mais rápido possível.’
Seria meia-noite em nove horas.
Eles precisam de pelo menos uma hora para voltar ao Templo.
Se eles não fossem capazes de sair das provações até então, a topografia da
floresta mudaria.
Se isso acontecer, seria muito mais difícil voltar ao Templo.
“Então… vamos nos ver do outro lado.”
Muyoung foi o primeiro a abrir a porta.
O interior da sala estava escuro como um buraco negro.
Slam!1
Assim que ele entrou no quarto, a porta se fechou atrás dele.
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NT: O som da batida da porta fechando.

◈ Você entrou na ‘Sala da Angústia’. ◈
Ele olhou ao seu redor.
Um deserto infinitamente desolado.
Não havia absolutamente nada neste lugar.
‘Minha mochila e Itens Mágicos desapareceram.’
Além disso, sua comida e água também se foram.
Roupas finas e uma cimitarra eram tudo o que ele tinha.
Parecia que os itens desnecessários para a provação foram removidos.
‘Se eu continuar andando, eu acho que algo aparecerá.’
O nome já não sugeria que seria um ‘caminho difícil e longo’?
Não havia nenhuma maneira que assim que ele entrasse na sala, ele veria seu
objetivo.
Ele chutou a areia grossa e avançou.

Há quanto tempo ele andava?
Parecia que tinha sido pelo menos um dia.
Se fosse ele no passado, ele estaria bem depois de caminhar continuamente
sem descanso por uma semana. No entanto, em seu estado atual, ele estava
lentamente se aproximando de seu limite.
A falta de comida e água era o problema.

Era incrivelmente cansativo caminhar sem descanso em direção a um destino
desconhecido.
Se fosse qualquer pessoa normal, ela já teria esgotado sua mente e seu corpo.
No entanto, Muyoung não era normal.
‘Eu ainda posso aguentar um pouco mais.’
Ele arrastou os seus pés.
Depois de caminhar assim por algumas horas, ele encontrou um oásis.
‘Veneno.’
Mas a água no oásis emitia uma cor roxa.
Ele cheirou a água e mergulhou a língua na água.
Spit!2
Ele cuspiu a água imediatamente e afastou seu corpo.
Veneno estava misturado na água.
Não era um veneno forte, mas se ele o bebesse, aliviaria momentaneamente
sua sede.
Tampouco era sábio tentar destilar a água sem as ferramentas apropriadas.
O quarto dia.
A próxima coisa a aparecer foi um coelho.
Ele tentou caçar o coelho, mas o coelho era sempre um pouco mais rápido que
ele.
Tão perto, porém tão longe.
A distância entre os dois não diminuiria, não importando o que ele tentasse.
‘Então é assim.’
Depois de caminhar por quatro dias, um homem que perdeu todo o senso de
razão fará o que for preciso para pegar o coelho.
Mas Muyoung percebeu que era um truque.
Ele desistiu do coelho e forçou seus pés a se moverem.
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NT: Cuspida.

Ele andou mais algumas horas assim.
Thump!
Até mesmo o grande Muyoung acabou por desmoronar-se no chão.
‘Eu não posso cair aqui.’
A mente controla o corpo.
Muyoung teve sucesso em levantar seu corpo com extrema concentração.
Comparado com o início, seu ritmo era muito lento, mas ele não desistiu e
continuou a andar.
Para compensar sua perda de energia, seu corpo começou a queimar seus
músculos.
Esta foi a melhor escolha que seu corpo poderia fazer nesta situação em que
não havia nem água para beber.
Não muito tempo depois, seu corpo era apenas pele e ossos e seu cabelo
começou a cair muito rapidamente.
Porque ele era Muyoung, ele foi capaz de permanecer vivo nesse estado e
continuar a andar.
Durante 40 anos, não houve um único momento em que ele viveu sua própria
vida.
Ele queria viver sua própria vida.
Uma vida com significado.
No entanto, isso era impossível.
Mas então, foi dado uma chance a ele.
Não havia nenhuma maneira que ele iria desperdiçar essa chance assim que
ele a conseguiu.
Apesar de ter tido dezenas, até centenas de vezes que ele poderia ter
desistido, ele não desistiu.
Ao longo do caminho, comida e água apareceram, mas como ele sabia que a
provação estava simplesmente o tentando, ele nem se incomodou em olhar
para eles.

Quando sua resistência e mentalidade atingiram seus limites, alguém bloqueou
seu caminho.
“Por que você destruiu a Floresta da Morte? Não tivemos um bom
relacionamento nos últimos 40 anos?”
Era uma miragem?
O homem à sua frente era o dono da Floresta da Morte, o chefe.
Muyoung acenou com as mãos, no entanto, o chefe não desapareceu.
“Não… era… minha vida.”
“Você não matou todos os seus companheiros que estiveram com você por
anos? Com os quais você riu e divertiu-se!”
“Nós… nunca… rimos.”
Muyoung tirou a cimitarra do seu peito.
“Apenas espere. Desta vez, eu certamente eliminarei você.”
Uma vez que ele retornar ao Submundo, seu primeiro alvo seria a Floresta da
Morte.
Seria difícil fazer isso imediatamente, mas ele se fortaleceria e os aniquilaria o
mais rápido possível.
Splash!
Quando ele golpeou com a sua cimitarra, o sangue do chefe jorrou para fora.
Gulp!
Muyoung bebeu o sangue escorrendo do chefe.
Ele mordeu a carne do chefe.
E então, aproximadamente 300 membros da Floresta da Morte apareceram.
Espectros.
Seus olhos estavam em branco.
Parecia que eles estavam perguntando por que ele os matou e era para ele
assumir a responsabilidade por suas mortes.
No entanto, Muyoung olhou para aquela visão e riu alegremente.
“Eu não me arrependo da minha decisão.”

Ele usou o último de sua força e executou uma dança mortal com a espada.

◈ Porcentagem de Sucesso 227.7%. ◈
◈ Você passou na provação brilhantemente. ◈
◈ Parte oculta, o benefício especial para as pessoas que entraram na área
‘impossível de resolver’, foi invocado. ◈
◈ O atributo especial ‘Aura de Batalha’ foi manifestado. ◈
◈ Você obteve uma vitória completa na ‘Angústia de Gremory’. ◈
◈ Você ganhou a arma ‘Angústia’. ◈
◈ A Habilidade ‘O Rei Demônio da 27ª Legião’ foi criada. ◈
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