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"É uma habilidade rara! Integre-a agora!" Lin Huang concordou imediatamente após receber a 

notificação. 

Logo, uma carta de cristal verde apareceu em sua Roda da Vida. Ele pegou a carta apenas 

visualizando-a. 

A carta era completamente verde. Havia um homem forte, de pé contra uma terra árida e 

estéril, com uma espada na mão no topo da carta. Ela deu a sensação de que ele estava 

lutando para superar uma besta horrível no deserto sozinho. 

Lin Huang olhou a imagem por um tempo antes de virar para ver a descrição. 

Carta de Habilidade 

Nome da Habilidade: Grande Escritura da Espada (Incompleta) 

Raridade: Rara 

Tipo de Habilidade: Espada 

Nível de Habilidade: Classificação―Ouro 

Status: Disponível 

Observações: Esta habilidade pertence a Habilidades Especiais sem um limite de classificação, 

o poder muda de acordo com seu Anfitrião. 

Observações da Carta: passável 

 

"Xiao Hei, diz aqui que a "Grande Escritura da Espada" é Rara. Isso significa que “A Grande 

Escritura da Espada” completa é Rara ou a incompleta é Rara?" Lin Huang não pôde deixar de 

perguntar. 

"Há duas partes para a “Grande Escritura da Espada”, a Carta de Habilidade completa é uma 

Carta Épica. Agora que você só tem a parte 1 da carta, a Carta de Habilidade permanece 

incompleta, é por isso que é Rara". 

Lin Huang ficou atônito com a explicação de Xiao Hei. Ele não esperava que a "Grande Escritura 

da Espada" que ele secretamente aprendeu era uma habilidade Épica! 

Ele então esmagou a carta na mão transformando-a em energia verde que entrou em seu 

corpo. 

Houve alterações em sua carta exclusiva. 

Anfitrião: Lin Huang 

Género: Masculino 

Idade: 15 anos 
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Força de Combate: Nenhuma (Limite de avaliação excedido). 

Habilidade 1: Poder de Sangue (Nível 2) 

Habilidade 2: Grande Escritura da Espada (Habilidade de Espada) 

Autoridade de Convocação: Ativada 

Número de Convocações Disponíveis: 1 

Observação: Você ainda é tão fraco! 

 

"Embora essa habilidade “Grande Escritura da Espada" seja tão preciosa, o homem com 

cicatriz no rosto não me impediu de aprender. Com suas habilidades, é impossível que ele não 

percebesse que eu estava aprendendo no meu quarto", pensou Lin Huang. . 

Havia duas possibilidades. Talvez ele não pensasse que o menino conseguisse compreender a 

habilidade, ou ele fez isso de propósito para que ele pudesse ensinar a habilidade para mais 

pessoas e compartilhar o conhecimento com um "espião" interessado. 

"Não importa o quê, eu tenho que agradecer pessoalmente. Talvez eu possa até pedir 

educadamente se ele pode me ensinar à segunda parte. Hehe..." Enquanto Lin Huang estava 

sonhando com o quão impressionante ele estaria na avaliação do Caçador Reserva quando ele 

obtiver a ”Grande Escritura da Espada” completa, Lin Xin voltou da escola. 

"Irmão, você está pensando em comida? Você está babando." Lin Xin disse assim que viu seu 

rosto de sonhos de um dia quando ela entrou na sala. 

"Sim! Quando formos ricos, vou contratar um cozinheiro da Residência Estável para fazer uma 

boa comida para nós todos os dias!" Disse Lin Huang. 

"Por favor, faça isso!" Lin Xin estava ansiosa para ouvir as bobagens de Lin Huang, pois ela 

realmente se apaixonou pela comida do hotel. 

Lin Huang ficou aliviado por Lin Xin acreditar em suas bobagens. 

Depois do jantar, Lin Huang pediu a Lin Xin que voltasse para o quarto sem ele enquanto 

tocava a campainha do quarto ao lado.    

O homem com a cicatriz no rosto tinha um cronograma regular para as refeições e ele estava 

sempre no restaurante às 18h00, terminando por volta das 18h15. Enquanto para Lin Huang e 

Lin Xin, seu tempo não foi regulado, então às vezes eles comiam mais cedo e, às vezes, mais 

tarde. Quando eles chegaram ao restaurante, o homem com a cicatriz no rosto tinha acabado 

de comer, então ele deveria estar de volta ao seu quarto agora. 

Logo, a porta se abriu. O homem com cicatriz no rosto olhou para Lin Huang sem expressão e 

disse: "Posso ajudá-lo?”. 
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"Muito obrigado por me ensinar à habilidade da espada!" Lin Huang disse sinceramente 

enquanto olhava nos olhos dele. Ele então se curvou com respeito a ele. 

O homem com rosto de cicatriz permaneceu inexpressivo. "Eu sabia que você estava 

aprendendo secretamente. Eu não ensinei nada, seja lá o que você dominou, esse é o seu 

próprio esforço. Não é da minha conta", respondeu o homem com uma cicatriz no rosto, com 

o que parecia ser uma risada. 

"Não importa o quê, eu ainda quero te agradecer", insistiu Lin Huang e ficou na porta com um 

sorriso sincero no rosto. Para ele, não importava se o homem aceitasse sua gratidão enquanto 

ele dissesse o que ele tinha a dizer. 

No entanto, olhando a reação fria do homem, Lin Huang desistiu de pensar em perguntar-lhe 

sobre a segunda parte da "Grande Escritura da Espada" e voltou para o quarto dele. 

"Eu deveria perguntar-lhe sobre a segunda parte depois de ter concluído a avaliação de 

Caçador Reserva". 

Pouco depois de voltar para seu quarto, o anel de Lin Huang vibrou. Um estranho estava 

pedindo para falar com ele. 

Em dúvida, Lin Huang atendeu a ligação. Era alguém familiar. 

"Sr. Lin Huang, nós terminamos as reformas em sua casa. Você pode voltar sempre que quiser 

dar uma olhada. Se há algo com o qual você não está satisfeito, entre em contato comigo e nós 

resolveremos para você” disse a voz no telefone. Lin Huang reconheceu a voz para ser o líder 

da reforma que conheceu há alguns dias. 

"Claro, voltarei amanhã ao meio-dia. Vou devolver o cartão do quarto ao proprietário do 

hotel", Lin Huang concordou e assentiu. 

Depois que ele desligou, Lin Xin saiu do quarto, "Irmão, temos que partir amanhã?" Ela 

perguntou com um olhar de desapontamento em seu rosto. 

"Sim, a nossa casa está pronta, então não há mais necessidade de ficar no hotel", respondeu 

Lin Huang. 

"Ok..." Lin Xin parecia relutante. Ela adorava a comida e as bebidas da Residência Estável. 

Lin Huang notou sua reação e disse: "Se você não quiser, então vamos ficar por mais um dia 

desde que temos cinco dias aqui. Ainda podemos ficar aqui amanhã e voltar para casa depois 

de amanhã". 

"Eu não estou relutante, mas..." Lin Xin não queria admitir sua relutância. 

"Sou eu que estou relutante então". Lin Huang sacudiu a cabeça e sorriu: "Está pronto, vamos 

sair no meio dia depois de amanhã". 
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Os dias passaram tão rapidamente. Lin Huang continuou a assistir o homem com cicatriz no 

rosto quando praticava, não importava o quanto ele praticasse, ele não conseguiu mais peças 

de Carta de Habilidade. 

Portanto, ele não passou muito tempo praticando. Em vez disso, ele decidiu descansar mais 

antes da avaliação. 

Na manhã do sexto dia, depois do café da manhã, Lin Huang e Lin Xin voltaram para o quarto 

do hotel e reorganizaram o tapete e os móveis para onde eles estavam antes. Eles então se 

despediram do dono do hotel. 

O chefe Yu sorriu enquanto os via partir. De repente, o homem com cicatriz no rosto apareceu 

atrás dele. 

"Senhor, ainda não entendo o que você vê naquele garoto. Ele teve a sorte de matar o 

vampiro. Além disso, olhando para a sua Roda da Vida quebrada, parece que ele só tem mais 

dois meses" ele resmungou. 

"Gu Yi, você me conhece por tanto tempo. Desde quando eu, Yu Qin julguei mal um 

resultado?" 

"Você... nunca", ele admitiu. O homem com cicatriz no rosto ficou atordoado e sacudiu a 

cabeça. Ele parecia inesgotável: "Mas senhor, você é uma pessoa única. Você nunca se 

incomodará com nada que seja deste mundo. Por que você quer que eu lhe ensine a 

habilidade de espada?”. 

"Não se preocupe, eu tenho meus planos. Você falou com ele, o que você acha?" o Chefe Yu 

perguntou. 

"Sua atitude não é ruim, mas ele não é um gênio. Ele está longe do Li Lang que conhecemos há 

alguns dias", disse Gu Yi e balançou a cabeça enquanto fazia o comentário. 

"Realmente? Deixe-me perguntar-lhe, quanto tempo você levou para aprender a primeira 

parte da "Grande Escritura da Espada"?”. 

"A "Grande Escritura da Espada" parece fácil, mas, na realidade, contém uma enorme 

quantidade de significado para um espadachim. Pratiquei mais de 18 horas todos os dias e 

demorei 103 dias para aprender a primeira parte" Gu Yi respondeu, um olhar sério em seu 

rosto quando ele pensou no tópico. 

"Tão talentoso quanto você é, levou 103 dias para aprender a primeira parte. Quanto tempo 

você acha que ele precisaria aprender isso?" O Chefe Yu olhou para Gu Yi com as sobrancelhas 

levantadas. 

"Eu acho que ele precisaria de pelo menos dois a três anos", ele murmurou. Era óbvio que Gu 

Yi não tinha fé em Lin Huang. 

"Eu lhe disse que você está subestimando. Ele só demorou três dias para aprender a primeira 

parte da ’Grande Escritura da Espada’” disse o Chefe Yu e apontou três dedos no ar quando a 

boca de Gu Yi se abriu com descrença. 



CAPÍTULO 12 – CHEFE YU E GU YI  Paraíso dos Monstros 

 

Volume 01 – Primeira Visão do Mundo 5 

 

Um vídeo de Lin Huang praticando em seu quarto nos últimos dias apareceu na frente deles. 

Gu Yi ficou chocado quando viu as filmagens e disse: "Como isso é possível?”. 

"Nada é impossível", respondeu Yu Qin e acenou com a mão para descartar o vídeo. 

"Tire dois dias e limpe. Deveríamos partir em breve". 

Gu Yi assentiu sem fazer mais perguntas. Ele simplesmente suspirou e disse: "Tudo bem...”. 


