Novel Mania – The King of the Battlefield
Capítulo 8 – Antes do Chefe (1)

Uma porta apareceu.
Quando Muyoung atravessou ela, uma luz brilhante o envolveu.
Muyoung fechou os olhos, quando os abriu, notou que outros o olhavam.
Todos juntos, 5 pessoas.
'Eu fui o último?'
O deserto era longo.
Durante dias, talvez semanas, Muyoung caminhou continuamente.
De jeito nenhum, eles esperaram por mim o tempo todo?
Muyoung levantou as mãos e tocou seu cabelo.
Seu corpo antes pele e osso com quase nenhum cabelo tinha voltado ao
estado normal.
'Uma ilusão.'
Muyoung percebeu que o mundo dentro da porta era uma ilusão.
Dentro da porta, ele não estava ciente disso, mas ele entendeu uma vez que
passou pela porta.
"Você está bem?"
Taehwan se aproximou dele.
Ele estava equipando um escudo que Muyoung não tinha visto antes.
Um escudo vermelho embutido com um rubi cilíndrico.
Como a aura parecia ser fora do comum, Muyoung assumiu que era a
recompensa que ele ganhou por passar em sua provação.
Enquanto

Muyoung

encarava

fixamente

o

escudo,

Taehwan

riu

desajeitadamente.
"Ah, esse escudo? Eles me deram quando passei pela provação. É um item de
Rank (B), o 'Escudo da Erradicação'."

Um equipamento Rank (B) era definitivamente um item raro no Submundo.
Mesmo em uma grande guilda, ela só poderia dar isso a alguns de seus
membros importantes.
Não era um item que um novato poderia ter.
Taehwan parecia muito triunfante sobre o fato de que ele ganhou um
equipamento Rank (B).
"Hyungnim1, há um Efeito desconhecido sobre este escudo. Poderia, por favor,
olhar ele?"
Taehwan começou a chamar Muyoung de 'hyungnim' desde que eles entraram
na floresta.
E assim, ele estendeu o escudo.
Normalmente, era senso comum não entregar o seu equipamento, mesmo
entre seus amigos.
Isso significava que ele não estava completamente contaminado por este
mundo, mas como Muyoung também estava curioso, ele pegou o escudo de
Taehwan.

1

NT: Hyungnim é a junção de dois honoríficos que são: Hyung (형): maneira

amigável de se dirigir a um homem mais velho (mas não muito mais velho) do que
você, se você for um homem.
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"Você tem um item bem decente."
Muyoung assentiu com a cabeça.
O nível de durabilidade era certamente alto, mas sua atenção estava mais
focada na "Tenacidade".
Dentro dos itens Rank (B), era definitivamente difícil encontrar um com um
efeito de Tenacidade.
Além disso, seu buff iria aumentar à medida que enfrentaria mais oponentes.
Se ele o usasse em um campo de batalha, era suficiente para ser qualificado
como um Rank (B+) ou um Rank (A).
No entanto, a reação de Muyoung fez Taehwan ficar mais perplexo.
"Eu não entendo o que essa Tenacidade realmente significa."
"É um buff para reduzir os efeitos de encantos e maldições. Ele também
permite que você resista a estados primitivos de pavor, tal como o Medo."
Muyoung devolveu o escudo.

NT: Buff traduzido seria ‘polir’, essa gíria é utilizada em jogos onlines para
personagens que receberam uma ‘melhora’ ou ‘polimento’ de habilidade, status e
poder vindo de um item/equipamento ou de outro personagem capaz de dar buff, tal
como o sacerdote que pode dar buff de fé ao paladino tornando ele mais poderoso.
Já o buff de Tenacidade tem algumas qualidades:
Primeira: é que te faz ainda mais resistente, essa resistência é física e psicológica.
Você se torna capaz de aguentar cortes e tiros, sua pele é mais dura por assim dizer.
Segunda: que a sua perseverança ou persistência aumentam assim você pode resistir
a status como o “Medo” e outros tipos de debuffs psicológicos.
2

Era um item decente, mas as capacidades de Taehwan estavam longe de
serem capazes de usá-lo em seu pleno potencial.
Havia uma Classe Secreta, "Guardião da Luz", que usava escudos, mas
infelizmente, Muyoung não sabia como consegui-la.
Assim que Taehwan recebeu seu escudo de volta, ele disse:
"De qualquer forma... parece que você também mudou drasticamente."
Taehwan examinou o corpo de Muyoung e olhou para a bainha presa na sua
cintura.
Era o lugar habitual que sua Cimitarra da Força ficaria, mas agora portava uma
espada diferente.
Muyoung puxou a espada.
Era uma espada escarlate que parecia estar coberta de sangue.
Havia ossos estendidos em toda a lâmina da espada como dentes enormes.3

Um Rank (A)...
Era um equipamento de Rank alto que somente os líderes das Guildas usariam
normalmente.
3

NT: Para facilitar a mente de vocês aqui está a imagem original da Angústia.

Os efeitos também eram notáveis.
Era perfeito para Muyoung que tinha um baixo nível de estamina.
O fato de não ser reparável era um pouco triste, mas ainda, uma vez que a
durabilidade em si era incrivelmente alta, ele sabia que iria durar pelo menos
alguns anos.
Mesmo com sua Cimitarra da Força, com uma durabilidade de apenas 300, ele
ainda foi capaz de usá-la mesmo se ela tornasse um pouco tediosa.
"O Escudo da Erradicação não é nada comparado com isso."
Havia uma condição anexada ao Escudo da Erradicação.
Quando você lutar deve haver um número grande de inimigos.
Se você pensar um pouco, isso também implica que você não pode obter o
efeito de resistência quando você luta contra algumas pessoas.
No entanto, com a Angústia, ele só precisava atacar. Contanto que ele pudesse
derramar o sangue de seus inimigos e a durabilidade não tenha caído para 0,
ela foi feita para uma luta contínua.
Mas, Angústia não era a única coisa que ele ganhou.
Muyoung mexeu no seu Projetor de Atributos e verificou suas Competências.

◈ À medida que sua Aura de Batalha aumenta, os inimigos de baixa categoria
não serão capazes de se aproximar de você. ◈

Talvez fosse por isso que seu corpo parecia que estava transbordando de
energia.
'Ha.'
Mesmo o próprio Muyoung ficou surpreso com o seu desenvolvimento.
Quando comparado ao primeiro dia, seus Atributos básicos tinham melhorado
drasticamente. No entanto, com a Angústia e o Efeito de Conquista, seus
Atributos melhoraram ainda mais.
Além disso, um Efeito de Conquista Rank (A) era muito mais raro do que
armas de Rank (A).
Isso porque receber um Efeito de Conquista em si era extremamente difícil.
"Com isso, parece que a batalha contra o Chefe será muito mais fácil."
Seus Atributos atuais excederam muito além as suas expectativas.
Se Taehwan bloquear os ataques com seu escudo, ele pensou que era o
suficiente para sair vitorioso na batalha contra o Chefe.
Depois, até pareceria possível para ele ir e adquirir sua Classe Secreta.
'De qualquer forma...'
Ele examinou tudo, exceto o último.
'O Rei Demônio da 27ª Legião?'
Se as memórias de Muyoung estavam corretas, ele se lembrava claramente da
última mensagem que era sobre uma Habilidade obtida com esse nome.
Era excepcionalmente raro para alguém ganhar uma Habilidade antes de
ganhar uma Classe, mas o nome não era nada ordinário que qualquer outro.
Quando abriu a categoria de Habilidades no projetor, havia uma como ele
esperava.

◈ 'O Primeiro Rei Demônio Humano(?)' Foi registrado em seu Histórico. ◈
◈ Outra conexão foi criada para continuar sua missão. ◈
◈ Missão: Prove-se como o Rei Demônio da 27ª Legião. ◈
◈ Gremory é um dos poucos Deuses Demônios que buscam manter a paz. Se
você conseguir provar-se como Rei Demônio de Gremory, você poderá ganhar
um poder maior do que qualquer outra pessoa. ◈

Estas foram as mensagens que surgiram quando ele verificou sua Habilidade.
Muyoung franziu as sobrancelhas depois de ler todas as mensagens.
'Se você apenas acha, então não é realmente uma Habilidade.'
Simplificando, ele não tinha a "qualificação".
Mas, a qualificação necessária era um estonteante Rank (A+).
No entanto, se ele pudesse provar-se, isso significaria que ele iria ganhar mais
poder do que ele poderia imaginar.
'Uma missão para se tornar o Rei Demônio da Deusa Demônio Gremory...'
Mesmo no passado, Gremory era uma Deusa Demônio que não se revelou e
era uma Deusa Demônio velada em mistério.
Ele nunca pensou que era porque ela era uma pacificadora.
Ele pensou por um momento e decidiu que não era uma má ideia.
Se ele pudesse ganhar força e alcançar seus objetivos, tornar-se um Rei
Demônio não era nada mal.
O que Muyoung realmente queria fazer era salvar a humanidade.

Mas, isso não significaria que ele queria salvar todos. É por isso que Muyoung
não queria ser um verdadeiro guerreiro.
Adequava mais para ele se tornar um guerreiro do tipo Rei Demônio.
O problema era o método.
Como ele iria se tornar um.
Para Muyoung, que nem conhecia a localização de Gremory, era como tentar
encontrar uma agulha num palheiro.
'Algum dia vou conseguir isso.'
No entanto, Muyoung não se importava.
Eles provavelmente foram capazes de encontrar esse Santuário de Gremory só
porque alguém ou algo deliberadamente os levou a ele, caso contrário, teria
sido impossível.
Isso significaria que era possível completar a missão.
"Senhor. Aqui diz que ganhei uma nova Classe."
Suzy cuidadosamente se aproximou dele.
Então ela removeu seu Projetor de Atributos de seu pulso.
Isso também era considerado um tabu no Submundo.
No entanto, isso não era sequer comparável a Taehwan dando seu escudo
para ele.
"Nunca mostre seu Projetor de Atributos para outras pessoas."
"Certo..."
Ela abaixou a cabeça pelas palavras frias de Muyoung.
Mas rapidamente levantou a cabeça para dizer...
"Então só mostrarei para você, senhor. Afinal, se eu não souber o que tenho,
ainda estarei em perigo."
Muyoung olhou para os olhos de Suzy por um momento.
Ele não podia acreditar que essa era uma declaração feita por uma menina de
9 anos.
Ela realmente era uma criança afiada.

E não era como se suas palavras estivessem erradas.
Não saber o que você tem também era perigoso.
Ele pegou o Projetor de Atributos de Suzy e olhou de perto.
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'Então você pode até receber uma Classe Secreta.'
As valquírias são referidas como guerreiras que servem a um deus.
Parecia como uma Classe Especial que só mulheres podem receber.
Mesmo no passado, ele nunca tinha ouvido falar da Valquíria da Alvorada.
Era provavelmente por isso que era uma Classe Secreta.
No passado, haviam menos de 100 pessoas que tinham uma Classe Secreta.
Basta olhar para isso, que você poderia dizer que eles estavam vivendo bem
com isso.
Foi como se Suzy tivesse recebido um incrível potencial de crescimento.

4

NT: Alvorada é: O nascer do sol, o começo, o início, a primeira claridade do dia, o
crepúsculo da manhã, resumindo: é o começo do dia, a luz do sol na manhã, e o
amanhecer.

Embora houvesse uma pergunta sobre a última parte.
Haverá luz após dificuldades.
Era de fato um efeito ambíguo.
Isso significa que você só vai ficar mais forte quando enfrenta mais
dificuldades?
Talvez isso possa ter a ver com o fato de que todos seus Atributos estavam
com 11.
Thump. Thump. Thump.
Screech. Squeak.
Naquele momento. Se tornou barulhento fora do Santuário.
'Deve ser os Musaranhos.'
Muyoung sentiu que haviam um grande número deles se dirigindo para lá.
"Nã-não é o som dos monstros vindo em nossa direção?"
"Eles não deveriam ser capazes de entrar no Santuário certo?"
Os dois covardes perguntaram a Muyoung.
No entanto, Muyoung apenas balançou a cabeça.
Todas as portas desapareceram e a Estrela de Davi perdeu o brilho.
Bang! Swish!
As estátuas da Deusa fora do Santuário começaram a rachar e desmoronar.
Esses sinais significavam apenas uma coisa.
"Pegue isso. E... Se preparem."
Depois de devolver o Projetor de Atributos para Suzy, Muyoung desembainhou
Angústia.
"Os inimigos estão se aproximando."
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