Novel Mania – The King of the Battlefield
Capítulo 9 – Antes do Chefe (2)

Uma grande caverna.
Musaranhos surgiam de um grande número de buracos.
Parecia haver facilmente mais de dois mil.
“Bloqueiem a entrada. Nós podemos vencer se lutarmos contra eles dentro de um
beco pequeno.”
Felizmente, o Santuário não entraria em colapso.
Havia esperança se eles lutassem contra eles na entrada do Santuário.
Não importa quantos haviam, havia um limite para quantos poderiam vir através da
entrada.
Primeiramente, Muyoung segurou o Item Mágico, ‘Bramido do Musaranho’.
Entretanto, não teve nenhum efeito nos movimentos dos Musaranhos.
‘Algo está controlando os Musaranhos.’
Isso significava que havia algo que poderia controlar esse enxame de Musaranhos.
E que sua influência era maior que um Item Mágico de Rank (D), assim os
Musaranhos podiam ignorar o Bramido do Musaranho.
‘Teria sido morte certa sem a Angústia.’
Muyoung colocou seu Item Mágico de volta em sua mochila.
Slash!
Ele então ergueu a ponta da Angústia para cortar o pescoço do Musaranho que se
aproximava.
Ao mesmo tempo, Angústia sugou o sangue.
Ela converteu o sangue em estamina. Conforme ele recuperava sua energia, ele
estava transbordando de poder.
Pelo menos, não parecia que ele iria ficar exausto e desmaiar.
“Mantenham a formação!”

“Argh!”
Claramente Taehwan obteve um escudo, Suzy obteve uma classe secreta, e a outra
pessoa obteve duas adagas.
Ele só observou o homem balançando suas duas adagas descontroladamente
enquanto gritava em voz alta.
‘Ele não se chamava Kang Baeksoo?’
Parece que ele também passou nas provações.
Muyoung não tentou se lembrar de seu nome porque ele parecia um gato assustado
que ia morrer mais cedo ou mais tarde. Mas, se ele passou a provação, as coisas
mudariam.
Isso significava que ele tinha força mais do que suficiente para ser útil por enquanto.
“Nenhum de vocês passará por mim, seus ratos filhos da puta!”
Taehwan bloqueou o caminho que os Musaranhos estavam se encontrando com
seu Escudo da Erradicação.
Ele era a única pessoa além de Muyoung que não tinha medo deles.
O Buff de ‘Tenacidade’ do Escudo de Erradicação permitiu-lhe reduzir o seu nível de
medo.
Além disso, quanto mais inimigos ele enfrentava mais seu Buff de Tenacidade
aumentava.
“Espada da Alvorada.”
Conforme Suzy entoava um canto silenciosamente, uma espada de luz apareceu
em sua mão.
Deve ser uma Habilidade própria da Classe Secreta, Valquíria da Alvorada.
A Habilidade não era muito destrutiva, mas era o suficiente para lidar com os
Musaranhos.
Stab!1
Gush!2
1

NT: Som de apunhalada ou apunhalar mesmo.

2

NT: É o som do sangue jorrando.

Angústia perfurou através de um Musaranho e destruiu completamente seus órgãos.
Assim que ele puxou Angústia, o corpo do Musaranho explodiu e seus pedaços
voaram por toda parte.
Isso não era tudo.
Enquanto os outros paravam os Musaranhos na entrada, ele foi o único a avançar.
O aumento dos Atributos por passar na provação tornou-lhe mais forte. Embora a
diferença não fosse drástica, ele sabia como usar sua força em seu potencial
máximo.
Ao calcular instintivamente a resistência do ar, o ângulo de ataque e até mesmo o
menor movimento de seus músculos, ele era capaz de mover-se sem quaisquer
ações desperdiçadas.
Comparado a ele, os Musaranhos moviam-se em padrões muito previsíveis.
Mesmo que houvessem muitos deles, nenhum podia impedir o avanço de Muyoung.
Aqueles que viram a incessante investida de Muyoung estremeceram.
“Ha…”
“Em toda situação, ele é louco.”
Taehwan, que estava bloqueando a entrada usando seu Buff de Tenacidade, e
Baeksoo, que estava balançando freneticamente suas adagas, ficaram surpresos.
Os Musaranhos brutalmente cortados até pareciam lamentáveis.
E se Muyoung apontasse a espada para eles?
‘Fugir.’
Todos pensaram a mesma coisa
Fugir. Não havia outra maneira.
No entanto, havia também a questão de se eles poderiam mesmo fugir.
Como as pessoas sabiam disso, ninguém no Templo o incomodava… no entanto,
ele era muito mais forte agora.
Monstro, era a palavra que se repetia em suas mentes.
‘Onde está?’

Enquanto Muyoung continuava balançando sua espada, ele continuamente
examinava seus arredores.
A coisa que estaria controlando esses Musaranhos provavelmente não estaria muito
longe.
Enquanto ele avançava, seu Item Mágico continuava encantando.

◈ Você coletou 5 ‘Bramido do Musaranho’. ◈
◈ ‘Bramido do Musaranho (D)’ agora evoluiu para ‘Assassino de Musaranhos (C)’. ◈
◈ Você evoluiu o item relacionado com 'Musaranho' até o limite. ◈
◈ Para evoluir o item para o seu estado final, você precisa do Item Mágico do
‘Grande Rei Musaranho’. ◈

Só porque você coletou cegamente toneladas de Itens Mágicos, não significaria que
os itens continuariam a subir seus Ranks.
Haveria sempre um limite. Itens que começam como um Rank (F), como a série do
'Musaranho', tendem a geralmente terminarem em Rank (C).
Naturalmente, sempre houve ‘Evolução Transcendental’, mas os materiais e o
esforço que eram necessários eram inacreditáveis.
Por agora, isso parecia um sonho.
‘Você é capaz de ler os movimentos dos Musaranhos.’
O Item Mágico, o Assassino de Musaranho, permitia Muyoung obter informações
dos Musaranhos ao seu redor.
Muyoung instintivamente percebeu que havia um total de 1.538 Musaranhos nessa
caverna. Ao mesmo tempo, ele descobriu a localização da coisa que controlava os
Musaranhos.
‘Está lá.’
Além da caverna.
Lá estava o Rei dos Musaranhos.

Muyoung fez o seu caminho sem parar.
Como a entrada era pequena, enquanto Taehwan estivesse lá, seria difícil para os
Musaranhos invadir.
Isso significaria que não era realmente necessário para Muyoung estar lá com eles.
Além disso, era uma decisão muito mais sábia para ele eliminar o Grande Rei
Musaranho e terminar a batalha.
Muyoung dirigiu-se para o maior buraco entre os milhares de buracos na caverna.
Grr. Grrrrr.
Exatamente como ele esperava, ao entrar no buraco, havia um Musaranho
excepcionalmente grande esperando por ele.
Pelo menos dois metros de altura. Ele parecia ter cerca de cinco vezes o tamanho
de um Musaranho normal.
Quando ele notou outros grandes Musaranhos em torno dele, ele estava certo de
que ele tinha encontrado o seu esconderijo.
Ele deve ter enviado sinais daqui para deslocar os Musaranhos.
“Se você for um Rei, aja como um e saia.”
Rawr!
Como um leão, o Grande Rei Musaranho rugiu e balançou suas enormes garras
dianteiras.
Swang!
Angústia ricocheteou.
Claro, poderia ser que Muyoung era fraco, mas as garras do Grande Rei Musaranho
também eram muito afiadas e fortes.
‘Aparentemente lutar com apenas minha força não me levará a lugar algum.’
Mesmo depois de uma única troca, ele sentiu uma dor aguda em seus ombros.
Se ele fosse receber um golpe direto dele, seu corpo não seria capaz de aguentar.
Muyoung mudou sua estratégia.
‘Não posso fazer nada, vamos transformar isso em uma luta de resistência!’
Kluck!

Clank!
Angústia devorou os Musaranhos que o cercavam.
Em um instante, Muyoung foi capaz de recuperar sua Estamina e novamente foi
com tudo para cima do Grande Rei Musaranho.
Se ele perdesse sua Estamina novamente, ele iria atacar os Musaranhos ao redor.
Raaawr!
Ao fazer isso, os movimentos do Grande Rei Musaranho tornaram-se mais
agressivos contra ele.
‘Eles estão relacionados por sangue?’
Como este era o ninho do Grande Rei Musaranho, os Musaranhos que estavam
lutando do lado fora não tentaram entrar.
Em vez disso, haviam alguns Musaranhos dentro do ninho, parecia que eles eram a
prole do rei.
O Grande Rei Musaranho tentou desesperadamente parar Muyoung, mas Muyoung
continuou massacrando-os impiedosamente.
“Você não deveria estar tentando me atacar.”
Angústia continuava absorvendo todo o sangue que caía sobre ela.
Uma batalha de vida ou morte, onde só um poderia viver.
Mesmo as mais pequenas formas de misericórdia levariam a uma tragédia.
Como Muyoung sabia disso melhor do que qualquer outra pessoa, ele não hesitou.
Screeeech!
A angústia arranhou o chão para produzir um som que confundiu o Grande Rei
Musaranho.
O Grande Rei Musaranho, que estava mais enfurecido do que nunca, lançou o
cuidado ao vento e dirigiu-se diretamente para Muyoung.
Ao fazer isso, o estômago do Grande Rei Musaranho estava à vista. Muyoung
instantaneamente encontrou sua chance de apunhalar Angústia através de seu
corpo.
Screek!

Ele deu um grito alto.
No entanto, até isso não durou muito tempo.
Thump!
Quando Muyoung se afastou, conforme ele puxava Angústia, o Grande Rei
Musaranho desabou.
Muyoung então pegou o Item Mágico que apareceu acima de seu cadáver.

◈ Você obteve o ‘Grande Rei Musaranho’. ◈
◈ Os dois Itens Mágicos, ‘Assassino de Musaranho (C)’ e ‘Grande Rei Musaranho’,
se combinaram para formar ‘Imperador dos Musaranhos (B)’. ◈

À medida que os dois Itens Mágicos se sobrepunham, uma luz irradiava e os
envolvia.
‘Imperador dos Musaranhos.’
Normalmente, se você matasse continuamente o mesmo tipo de monstro e também
matasse seu Rei, você seria capaz de receber um Item Mágico com um efeito
absoluto sobre sua raça
Houveram também rumores de que o mesmo método se aplicava aos Deuses
Demônios e Reis Demônios, mas não havia maneira de saber a verdade. De
qualquer forma, os Musaranhos eram monstros bastante comuns no Submundo
devido à sua peculiar capacidade de reproduzir. Foi por isso que também houve
algumas pessoas que obtiveram Itens Mágicos relacionados a eles.
Muyoung sabia o que esperar do novo item.
Quando Muyoung olhou para o Item Mágico, informações apareceram.

“Convocar.”
Quando ele chamou o comando mais simples, um Musaranho apareceu conforme a
superfície do Item Mágico sacudia.
O Musaranho era um pouco maior que o tamanho de seu punho.
Kking, Kkinnng.
Era óbvio para todos que o Musaranho era um bebê.
‘Deve ser por isso que o item era do tipo “Desenvolvimento”. ’
Muyoung segurou o Imperador pelo seu pescoço.
Quando ele saiu do esconderijo dos Musaranhos, todos os Musaranhos viraram a
cabeça para olhar para eles.
“Deem o fora!”
Screek. Screeeek.
Naquele momento, ocorreu uma grande comoção.
Era porque eles perderam a influência do Grande Rei Musaranho e perceberam
uma influência muito maior emitindo de Muyoung.
Quando Muyoung gritou para os Musaranhos, todos eles fugiram para a caverna.
“Huff! Huff! Você está bem?”

Os cinco, que estavam parando os Musaranhos na frente do Santuário, correram
para ele e dentre eles, Taehwan falou.
Muyoung, que estava completamente inexpressivo, respondeu.
“Partiremos imediatamente.”
Eles tinham conseguido tudo o que podiam.
Não há nada de bom ficar aqui por mais tempo.

A floresta estava escura.
Pôr do sol.
No entanto, não passava da meia-noite.
Um dia ainda não tinha passado.
Eles seguiram os traços que Muyoung deixou para trás.
Se a topografia não mudasse, então eles tinham tempo suficiente para voltar.
Quando eles chegaram ao Templo depois de aproximadamente 2 horas de
caminhada, todo mundo exceto Muyoung estavam completamente exaustos. Seus
corpos estavam colados ao chão.
“Agora… hah!3 Mesmo se você me batesse até a morte… hah! Eu acho que eu não
poderia me mover!”
“Ahh, ahh, ahh,…!”
A maioria deles tinham expressões faciais que mostravam que respirar era a única
coisa que eles podiam fazer.
Apenas um dia.
No entanto, eles experimentaram mais do que apenas isso.
Muyoung percebeu que apenas em um dia, seus modos mudaram.
3

NT: Hah, pode ser suspiro ou dificuldade em respirar.

“Como prometido, eu darei o pão e a água.”
Muyoung distribuiu o pão e a água para cada um deles.
Embora eles estivessem completamente exaustos, todos eles encheram suas
gargantas com pão.
“Pegue.”
“Ob-obrigada.”
Suzy respondeu enquanto limpava o suor de sua testa.
Mesmo que fossem apenas três pedaços, ela tratou-os com grande cuidado, como
se ela estivesse lidando com algum tipo de tesouro.
Enquanto Muyoung a observava, ele calmamente abriu a boca.
“Você não pode contar a ninguém a sua classe.”
“Até para meu pai?”
“Sim.”
A Classe Secreta era muito mais rara e valiosa do que uma Classe Normal.
Se as pessoas soubessem a verdade, quando eles entrassem no Submundo,
haveriam derramamento de sangue.
Grandes Guildas e Clãs tentariam de alguma forma obtê-la ou matar se não
pudessem consegui-la.
Mesmo que Suzy fosse madura para sua idade, não havia maneira dela lidar com a
dura realidade que ela poderia ter que eventualmente enfrentar.
Então, até que ela tivesse força suficiente, mesmo que fosse seu pai, era melhor
manter em segredo.
“Eu compreendo. Obrigado pelo seu conselho.”
Curvando.4
Depois de se curvar em 90 graus para Muyoung, ela correu para seu pai.
‘Ela tem bastante energia.’

4

NT: Curvar é sinal de respeito e agradecimento pela pessoa.

Francamente,

era

inesperado

para

todos

retornarem

em

segurança.

Como as pessoas o seguiram muito melhor do que ele esperava, ele conseguiu o
que queria.
A princípio, ele pensava neles simplesmente como um porta-bagagens, mas sua
impressão deles estava mudando pouco a pouco.
“Que? Vocês voltaram?”
“Olhem aqui! Eles voltaram!”
Embora fosse tarde da noite, as pessoas começaram a reunir rapidamente em torno
deles.
Mesmo aqueles que estavam esfregando seus olhos sonolentos ficaram
impressionados quando perceberam que o grupo havia retornado.
Quando eles saíram do Templo, muitos não esperavam que eles voltariam vivos.
Mas, sem exceção, todos haviam retornado com segurança.
Em um instante, estava cheio de pessoas ao redor deles.
“Vocês parecem horríveis, com que tipo de monstros vocês lutaram?”
“Vocês conseguiram alguma coisa?”
“Como vocês encontraram o caminho de volta?”
Não havia ninguém que não estivesse curioso a respeito da viagem deles fora do
Templo.
Apenas um.
Oh Juyoung.
“Porra, por que vocês estão fazendo um escarcéu por algo idiota como isso?”
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