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"Eu posso extrair uma habilidade?" Perguntou Lin Huang, surpreso quando olhou para a 

caixa na frente dele. Ele continuou dizendo: "Posso extrair a habilidade depois que ele 

foi atualizado?”. 

"Você gostaria de extrair uma habilidade na próxima vez?" A caixa respondeu. 

"Vamos fazê-lo na próxima vez", Lin Huang assentiu. Ele começou a examinar o 

vampiro que ele havia convocado. 

O vampiro parecia ter a mesma idade que Lin Huang. Parecia que ele tinha cerca de 15 

anos de idade. Suas características eram nítidas e arrumadas. Se ele estivesse numa 

multidão de pessoas, ninguém poderia dizer que ele era um vampiro. 

Essa era a parte mais assustadora de um vampiro. Os seres humanos nos pequenos 

pontos de apoio tinham sido uma população em crescimento há mais de 800 anos, mas 

com os vampiros disfarçados de seres humanos, era impossível matar todos os vampiros 

que estavam escondidos entre eles, como lobos com roupas de ovelha. 

Enquanto não se revelassem, ninguém poderia dizer a diferença. 

"Mostre-me sua forma completa", Lin Huang instruiu o vampiro. 

Ao ouvir a ordem, os olhos do vampiro tornaram-se vermelhos e as veias se incharam 

em torno de suas órbitas. Seus músculos se flexionaram e ele cresceu alguns 

centímetros mais alto. 

Percebendo a vibração terrível, Lin Huang finalmente soube quão sortudo ele tinha sido 

a noite anterior. "Este vampiro de Nível Ferro de Rank-3 é tão poderoso. Embora o 

vampiro, na noite passada, fosse um Nível Bronze de Rank-3, sua vibração era muito 

mais fraca do que essa. Talvez tenha sido enfraquecida pelas lesões que sofreu 

anteriormente. Se estivesse em plena força, matar-me seria tão fácil como esmagar uma 

formiga...” ele pensou, enquanto um calafrio descia por coluna vertebral. 

"Ativar, Poder de Sangue!" Lin Huang ordenou sua segunda instrução ao monstro 

diante dele. Ele queria ver a verdadeira forma do vampiro. 

Após um gemido profundo, uma camada carmesim e um forte fedor de sangue se 

espalhou por todo o corpo do vampiro. Em breve, seu corpo estava coberto com o Poder 

de Sangue, o que o fez crescer um pouco mais. 

Lin Huang havia esquecido que a ativação do Poder de Sangue provocaria o vampiro e, 

portanto, os gemidos. Ele estava preocupado com a possibilidade de acordar os vizinhos 

e certamente avisariam os Caçadores de Monstros. 

No entanto, o que ele preocupava se esvaziou da mente. Havia duas asas sangrentas 

formando nas costas do vampiro, como uma larga flor que desabrochava, pingando 

pétalas vermelhas. Ele olhou para elas por um longo tempo. Elas eram tão 

deslumbrantes que ele estava assustado, enraizado no chão, imóvel. 
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O vampiro ficou em silêncio enquanto esperava que Lin Huang lhe desse sua próxima 

instrução. 

Um pouco mais tarde, Lin Huang saiu de seu transe e disse: "Tudo bem, volte para a sua 

forma disfarçada!”. 

Assim que o vampiro ouviu suas instruções, o poder do sangue desapareceu e seus olhos 

voltaram ao normal. Ele parecia um ser humano novamente. 

Se Lin Huang não visse a própria transformação, ele não teria imaginado que o cara que 

estava diante dele fosse um vampiro. 

"Estou usando a Carta de Melhoria de Classificação em você. Espero que você não me 

decepcione na próxima avaliação para Caçador Reserva". 

O vampiro permaneceu inexpressivo. Lin Huang não tinha certeza se ele entendeu o que 

acabara de dizer. 

"Xiao Hei, eu estou usando a Carta de Melhoria de Classificação!" 

"A Carta de Melhoria de Classificação é um consumível. Você só pode usá-la uma vez. 

Você tem certeza de que deseja usá-la?" A carta negra leu o aviso. 

"Sim!" 

"Siga as instruções para selecionar seu alvo... Seu alvo é a Carta de Monstro: Vampiro. 

Concorda com a confirmação?", continuou Xiao Hei. 

"Concordo!" 

Apenas quando Lin Huang disse a palavra, uma brilhante luz dourada cobriu o vampiro. 

O vampiro tornou-se então uma esfera de ouro gigante como os raios de ouro atirados 

em todos os lugares. 

Lin Huang fechou os olhos contra o brilho. Três minutos depois, sentindo que a luz já 

não era mais penetrante, ele abriu os olhos. 

A esfera dourada que cobria o vampiro desaparecera. O vampiro evoluído lentamente 

apareceu para ele. 

A aparência do vampiro não revelou muita diferença. Seu cabelo era preto antes, mas 

agora, era prateado. Seu penteado permaneceu o mesmo, alisado para trás e limpo, 

mantendo o olhar juvenil que ele tinha antes. 

No entanto, sua roupa de estudante era agora uma capa negra que cobria todo o seu 

corpo. 

"Seu cabelo prateado faz você parecer um personagem de um anime. Se eu chamar você 

de Kaneki, isso seria violação de direitos autorais. Eu vou chamar você de Bai!" Lin 
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Huang decidiu rapidamente. Ele então caminhou até Bai e bateu um dedo entre as 

sobrancelhas. 

O corpo do vampiro então quebrou em pedaços e formou uma carta de cristal na palma 

da mão. 

Lin Huang estava ansioso para ver se a cor da carta mudou de branco para verde com a 

mais recente mudança de Bai. 

Ele virou a carta e percebeu que também havia mudanças nas informações da carta: 

Carta de Monstro 

Raridade: Rara 

Tipo de Monstro: Vampiro 

Nível de Combate: Ferro ☆☆☆ (Bronze ☆☆☆) 

Habilidade 1: Poder de Sangue (Nível 2) 

Habilidade 2: Regeneração (Básica) 

Habilidade 3 (Nova Adição): Sangue Fervendo (Básica) 

Status: Convocação Disponível 

Observações da Carta: Isso ainda é inútil! 

 

Como esperado, a Carta Normal foi atualizada para uma Carta Rara. Houve uma nova 

habilidade adicionada na descrição. Quando Lin Huang ficou excitado, viu a observação 

no fundo e perguntou: "Xiao Hei, você pode dar algumas observações melhores?" ele 

perguntou, irritado com o que viu. 

"Não!" 

Havia um ponto de exclamação gigante ao lado do ‘Não’ na carta negra. O Dedo de 

Ouro estava falando sério. 

"Xiao Hei, sua atitude não lhe dará amigos". 

"Eu não preciso de amigos!" 

"Bem." Lin Huang desistiu. "Vejamos o que o Sangue Borbulhante faz...”. 
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"Sangue Fervendo (Básica): a força do vampiro seria multiplicada por 10 minutos. 

Depois que o Sangue Fervendo se esgotar, o vampiro ficará fraco e não conseguirá 

batalhar por uma hora.” 

"A habilidade é excelente, mas o efeito posterior é problemático", pensou Lin Huang. 

Ele coçou a cabeça com preocupação e disse: "Vou tentar não usá-la, ou então, eu só 

estarei em perigo para a hora seguinte". 

"Ah, certo, ainda tenho uma habilidade a ser extraída!" Lin recordou repentinamente 

Lin Huang. "Xiao Hei, se eu extrair a habilidade agora, isso desapareceria da Carta de 

Monstro?" 

"A extração de habilidade é apenas uma maneira de obter habilidade da Carta de 

Monstro. Isso não afeta quaisquer atributos da própria Carta de Monstro". 

"Isso é ótimo", disse Lin Huang, uma renovada esperança em sua voz. 

Lin Huang estudou cuidadosamente as três habilidades. "O Poder do Sangue é bom, mas 

com a minha vida curta, não é encorajador. A função de Regeneração não é muito boa, 

mas é melhor do que nada, enquanto Sangue Fervendo seria apenas uma ajuda 

temporária. Agora que minha força de combate básica é baixa, Mesmo que minha força 

seja multiplicada, não ajudaria muito. Além disso, estaria exausto por uma hora, e assim 

morreria ainda mais rápido”, disse ele, analisando suas opções completamente. 

"Xiao Hei, eu gostaria de extrair uma habilidade". Após alguma consideração, Lin 

Huang não quis hesitar mais. 

"Extração de Habilidade ativada... Selecionando aleatoriamente uma habilidade... A 

seleção aleatória foi feita... Parabéns, você recebeu Poder de Sangue (Nível 2)", 

anunciou Xiao Hei. 

Ao ler a nota, Lin Huang podia sentir que algo havia sido adicionado ao seu corpo. 

Ele olhou sua carta exclusiva imediatamente: 

Anfitrião: Lin Huang 

Género: Masculino 

Idade: 15 

Força de Combate: Nenhum (Limite de avaliação excedido). 

Habilidade: Poder de Sangue (Nível 2) 

Autoridade de Convocação: Ativada. 

Número de Convocações Disponível: Uma. 

Observação: Você ainda é tão fraco! 
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Lin Huang ignorou a última observação e se concentrou no “Poder de Sangue (Nível 2)” 

em sua habilidade. Ele ficou surpreso ao descobrir que ele havia conseguido a 

habilidade do vampiro. 

"Agora que o vampiro está pronto, é hora de me equipar". 

 


