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Foi uma manhã ensolarada no dia seguinte. 

Lin Xin acordou brilhante e sem demora, uma renovada excitação em seu 

comportamento. Ela parecia exuberante e desfasado pelo incidente com o vampiro. 

No entanto, Lin Huang não conseguiu pregar o olho. Sua mente estava preocupada com 

o cartão que ele ainda tinha que escolher. 

Depois de tudo o que aconteceu, a mesa de jantar e a maioria dos móveis foram 

destruídos pelo vampiro. Eles não fizeram muito esforço para preparar o café da manhã 

com a bagunça ao redor. Enquanto eles comiam, Lin Huang observou as notícias que ele 

projetou de seu anel. O repórter de notícias era o mesmo homem de meia idade que viu 

na notícia no dia anterior. 

"Ontem à tarde, o Olho Virtual que foi aberto perto do ponto de apoio No.7D101, 

fechou-se automaticamente, uma hora após o incidente. Atualmente, mais de 30 

Caçadores de Monstros estão caçando os monstros dentro de um raio de 300 

quilômetros ao redor do Olho Virtual. 3.000 monstros, do Nível Bronze e acima foram 

mortos até não sobrar nenhum. Com base nos relatórios, os monstros de Nível Ferro na 

área serão mortos em breve. É seguro para os residentes que ficam perto do ponto de 

apoio sair agora... " 

A Associação de Caçadores estava no topo de seu jogo naquele dia. Eles conseguiram 

matar todos os monstros que vieram do Olho Virtual em menos de 24 horas. Embora 

ainda não tivessem matado os monstros de Nível Ferro na área, eles não estavam 

preocupados. Eles estavam confiantes de que tais criaturas não eram um perigo para um 

ponto de apoio tão pequeno. Muitos moradores também fizeram questão de matar os 

monstros com suas próprias mãos. Eles formaram equipes de seis adultos armados 

fazendo o trabalho de matar monstros de Nível Ferro parecer uma tarefa fácil. 

"Irmão, eu vou para a escola!" gritou Lin Xin. 

"Tudo bem, tenha cuidado quando estiver na estrada, Xin Er", ele respondeu. 

Lin Xin dirigiu-se à escola logo após o café da manhã. Depois de segui-la até a porta, 

Lin Huang terminou o café da manhã e se preparou para o dia à frente. 

"Xiao Hei, já que eu ainda tenho a chance de escolher uma carta, deixe-me fazê-lo 

agora!" Lin Huang disse à carta negra dentro de seu corpo. Ele não podia esperar para 

escolher uma carta. 

"Você tem certeza de que gostaria de escolher uma carta agora?" O Dedo de Ouro 

perguntou. 

"Tenho certeza!" Lin Huang confirmou o pedido e assentiu com firmeza. Ele estava 

ansioso para ver o tipo de carta que ele iria receber. 

"12 cartas foram escolhidos aleatoriamente. Por favor, escolha um das 12 cartas como 

sua carta de recompensa por ser o anfitrião". 
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"Aviso: Você só tem uma chance. Uma vez escolhido, nenhuma alteração é permitida!" 

Depois que as frases foram explicadas a Lin Huang, 12 cartas negras apareceram 

flutuando na frente dele. Elas estavam dispostas em um círculo, como os números na 

frente de um relógio. 

Lin Huang examinou cuidadosamente as cartas. Todas pareciam exatamente à mesma 

para ele. Cada carta era negra com um único ponto de interrogação de ouro no meio, 

que parecia uma chama dourada em contraste com o fundo escuro. 

Xiao Hei não o apressou. Não tendo dúvidas, Lin Huang sacudiu a cabeça e murmurou: 

"Parece que vou ter que escolher uma aleatoriamente então..." 

Ele levantou a mão e apontou para o cartão que estava na marca das 12 horas no círculo. 

"Eu quero aquela!" ele disse com confiança. 

Assim que terminou sua frase, a carta que ele escolheu explodiu em chamas e uma nova 

carta subiu das cinzas. 

"Parabéns, você recebeu uma Carta de Missão!" Xiao Hei anunciou. 

Ele ignorou a notificação de Xiao Hei e olhou mais de perto para a carta. 

Era uma carta de ouro com uma dama loira em um traje negro, uma ilustração de uma 

empregada. Ela tinha uma figura voluptuosa e a roupa parecia incrivelmente sedutora 

em seu corpo, especialmente o seu decote. Embora o vestido não estivesse revelando, 

um terço de seus justos seios estavam mostrando. Era difícil não olhar. 

"Parabéns, você conseguiu um Cartão de Missão!" A senhora do cartão começou a falar 

e piscou para ele. Lin Huang ficou chocado, mas logo ele ficou novamente distraído por 

seus peitos no decote. 

"Agora, deixe-me ler sua missão!" 

Missão: torne-se um Caçador Reserva em um mês! 

Recompensa da Missão: Carta Perfeita x1 

Se a Missão não for concluída dentro do prazo, você será punido. 

Punição: Você Perderá o Dedo de Ouro! 

 

“O anúncio da missão foi transmitido, leia a parte de trás da carta para obter mais 

informações.” 

A senhora então voltou à sua forma original, imóvel na carta. 
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Lin Huang nem sequer se preocupou com o que era uma carta perfeita. Para ele, ele 

tinha que completar a missão ou então ele perderia o Dedo de Ouro! Se isso 

acontecesse, não havia esperança para ele sobreviver no mundo sozinho. 

Ele então virou a parte de trás da carta. A descrição era exatamente a mesma coisa que a 

senhora loira tinha dito a ele. Ele então tocou na carta que se tornou um pó dourado que 

foi absorvido em seu corpo. 

"Para se tornar um Caçador Reserva, devo ser pelo menos um Nível Ferro para ser 

elegível para fazer o pedido. Embora eu ainda não seja capaz, eu vou fazer um pedido 

como um Censor Imperial por agora e ver o que acontece", pensou Lin Huang. Ele 

havia examinado a elegibilidade de se tornar um Caçador Reserva antes. Ele sabia que 

havia várias ocupações que ofereciam exceções e ser um Censor Imperial era uma delas. 

Um Censor Imperial poderia influenciar os monstros para obedecê-lo. Muitas pessoas 

não tinham o talento, portanto, um Censor Imperial era um nicho e uma ocupação 

respeitável. 

Lin Huang tinha uma carta de monstro que ele poderia invocar para disfarçar-se como 

um Censor Imperial. 

“O vampiro de Nível Ferro de Rank-3 foi considerado o mais forte entre todos aqueles 

que se candidataram à posição de Caçador Reserva, mas sua fraqueza era muito óbvia. 

Se alguém usasse armas que estavam contaminadas com um divisor séptico, o vampiro 

estaria em grande risco em uma batalha...”. 

Após algumas análises, Lin Huang olhou para a segunda carta – A Carta de Melhoria de 

Classificação. 

"Esta Carta de Melhoria de Classificação seria desperdiçada se eu fosse usá-la em uma 

carta normal. Mas não há outra maneira. Eu tenho tempo limitado para coletar todos os 

materiais para maximizar minhas chances de ser um Caçador Reserva! Depois que a 

raridade do vampiro for atualizada, sua capacidade deve estar a par com uma entidade 

de Nível Bronze. Definitivamente, fortaleceria minhas chances de passar”. 

Com uma Carta de Melhoria de Classificação, quanto maior a raridade da carta, maior o 

valor. Uma Carta Normal pode ser atualizada para uma Carta Rara1 com o uso de uma 

Carta de Melhoria de Classificação. Da mesma forma, se fosse usado em uma Carta 

Rara, essa mesma carta seria atualizada para uma Carta Épica. Se fosse usado em uma 

Carta Épica, seria atualizada para uma Carta Legendária com um valor 

extraordinariamente alto. 

Inicialmente, Lin Huang planejou usá-lo quando conseguisse uma carta melhor, mas 

parecia que ele tinha que utilizá-la agora. 

"Xiao Hei, como eu convoco o monstro da Carta de Monstro?" Perguntou Lin Huang. 

                                                           
1 No capítulo 04, foi dito que a melhoria iria mudar a Raridade de Normal para Mítica, creio que isto 
esteja errado, pois seria muito apelativo, o certo é como está neste capítulo, a melhoria aumenta a 
raridade em 1. 
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"Concentre sua atenção e a carta que deseja aparecerá na sua mão. Esmague a carta e a 

convocação será completada!" As instruções apareceram lentamente na carta negra, 

assim como ele perguntou. 

"As pessoas veriam se eu convocar a carta?" Lin Huang questionou Xiao Hei. 

"Somente o host pode ver as cartas, ninguém mais poderia ver ou sentir a existência de 

suas cartas". 

"Isso é ótimo!" Lin Huang foi aliviado. Ele estava preocupado que o Dedo de Ouro 

fosse visto por alguém com más intenções se suas cartas fossem visíveis. 

Depois de tirar suas dúvidas, Lin Huang concentrou sua atenção na tarefa em questão. 

Ele imaginou a Carta de Monstro que ele queria da sua Roda da Vida e queria que ela 

aparecesse em sua mão estendida. 

Logo, uma carta de cristal branco que era do tamanho da metade da palma da mão 

apareceu na mão direita. 

A carta era exatamente a mesma que ele retratou em sua Roda da Vida. Agora que se 

tornou fisicamente presente em sua palma, ele sentia a sensação fria que estava fluindo 

do cartão. 

Se Xiao Hei não lhe assegurasse que ninguém mais pudesse sentir suas cartas, ele teria 

pedido a alguém que estava por perto para confirmar isso, se eles pudessem ver o que 

aconteceu. No entanto, ele sabia que o que Xiao Hei havia dito era verdade. 

Seguindo as instruções de Xiao Hei, Lin Huang esmagou a carta o máximo que pôde. 

Ele estava preocupado que ele não espremesse o suficiente, mas com apenas um pouco 

de esforço, a carta foi destruída em mil pedaços e, em breve, começou a se remodelar 

novamente. Em menos de um segundo, um jovem, perto de sua idade, apareceu diante 

dele. 

Lin Huang ficou cético no início. Parecia ter convocado outro ser humano em vez do 

monstro que ele imaginava. 

"Sua Carta de Monstro foi ativada. Deseja extrair aleatoriamente as habilidades do 

monstro?" 

 


