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"Bom dia! Entrega! Por favor, assine à encomenda!" 

Alguém gritou para a porta no início da manhã. 

Lin Huang abriu a porta para um pássaro amarelo que era do tamanho de sua palma, de pé em 

na sua frente. 

O pássaro amarelo foi chamado de Pássaro de Língua de Prata, pois eles podem aprender até 

mil línguas. Embora, sua compreensão das línguas fosse semelhante à capacidade de 

pensamento de uma criança de seis anos. Depois que eles aprenderam um idioma, eles 

poderiam realizar conversas lógicas com seres humanos para propósitos simples. 

As pessoas treinaram os pássaros não só para as entregas, mas também para suas habilidades 

de armazenamento. Em cada uma das suas penas havia um espaço de armazenamento 

escondido onde poderia conter um item que era tão grande quanto um cubo de gelo. 

O pássaro viu a porta da casa se abrir e virou-se para enfrentar o inquilino. Ele olhou para Lin 

Huang e disse: "Bom dia, Sr. Lin Huang. Suas encomendas estão aqui, assine seu nome aqui!”. 

O pássaro então bateu as asas, e algumas encomendas caíram de seu corpo. 

Algumas delas eram algumas vezes maiores do que o próprio pássaro. 

Então sacudiu a cabeça, e um recibo saiu da boca. Voou para o ombro de Lin Huang e passou o 

recibo para ele. 

O recibo listou todos os detalhes dos itens da encomenda. 

Depois de um rápido olhar, Lin Huang assinou seu nome e passou o recibo de volta ao pássaro. 

Ao retornar o recibo, ele pegou alguns doces de uma tigela dentro da casa, ao lado da porta. 

"Para você", ele disse enquanto passava para o pássaro. 

No mundo em que ele morava, as sobremesas eram amadas por muitos monstros e os doces 

eram os favoritos de Pássaros de Língua de Prata. Muitas famílias preparavam alguns tipos de 

doces para agradecerem por entregar com segurança suas encomendas. Como ele sabia que 

ele teria entregas nos próximos dias, Lin Huang preparou os doces com antecedência. 

"Obrigado!" O pássaro varreu sua asa sobre a palma de Lin Huang, e o recibo e os doces 

desapareceram. 

Ele acenou com a cabeça para Lin Huang e saiu. 

Lin Huang moveu os itens para a casa, fechou a porta e começou a examiná-los. 
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Espada de Nível Ferro x1 

Espada de Sobrevivência Militar Básica x1 

Garrafa de Água Militar Básica x1 

Bala Blindada (para GrayEagle17) x10 

500 Balas em 10 Caixas. 

Equipamento de Chuva Impermeável x1 

Óculos de Visão Noturna x1 

Binóculo x1 

Agente Hemostático x2 

Bandagem x1 

... 

Ele gastou 80% de suas economias para comprar todos esses itens. 

A espada sozinha custou-lhe 10.000 pontos de crédito. A garrafa de água foi feita de um 

monstro chamado rato-do-deserto espacial. Para ser exato, foi feito de seu estômago, pois 

tinha um recurso de compressão de espaço como nenhum outro. Poderia conter até uma 

tonelada de água e tinha o preço de 8.000 pontos de crédito. As balas blindadas perfaziam 

1.000 pontos de crédito a cada duas balas, uma caixa delas custou 5.000 pontos de crédito. O 

restante foi um total de 2.000 pontos de crédito. 

Era a primeira vez que Lin Huang gastou tantos pontos de crédito de uma só vez. Ele achou 

que valia a pena, pois os itens podem ser úteis durante a avaliação de Caçador Reserva. 

O programa da avaliação variou toda vez, mas a última avaliação sempre seria um teste de 

sobrevivência na região selvagem. Os itens foram destinados a essa tarefa. 

"Estou impressionado! O serviço foi tão rápido. Eu apenas ordenei ontem e eles chegaram 

hoje. Eu estava pensando se eu deveria mudar o endereço de entrega, pois estaríamos 

hospedando em algum outro lugar durante as reformas para reparar o dano, mas isso não é 

mais necessário”, disse ele. Depois disso, Lin Huang manteve tudo em sua unidade de 

armazenamento espacial. 

O pedido de avaliação poderia ser feito no site da Associação de Caçadores através da Rede do 

Coração. Enquanto se preparava para a avaliação, ele teria que participar de um ponto de 

apoio médio. Haveria uma avaliação em cada ponto de apoio médio todos os meses. O ponto 

de apoio médio mais próximo seria o ponto n.° 7C87, onde a avaliação real ocorreria uma 

semana depois. Só demoraria duas horas para chegar ao ponto de apoio se ele voasse com 

uma águia. Dessa forma, ele teria tempo suficiente para se preparar para os desafios futuros. 
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Quando Lin Huang estava pensando sobre o que ele deveria preparar, alguém bateu na porta. 

Ele foi surpreendido! Quem poderia ser tão cedo, pensou ele. Ele abriu a porta e havia um 

homem de meia idade com um terno e uma tropa de homens em seus uniformes estava em 

formação atrás dele. 

O homem do terno sacudiu a mão de Lin Huang com um sorriso e disse: "Sr. Lin Huang, 

recebemos um aviso de renovação do Governo da União, por isso estamos aqui para renovar 

sua casa. Avise-me se há algum comentário que você gostaria de adicionar à ordem de 

renovação, e começaremos imediatamente.”. 

"Não tenho comentários para adicionar à ordem. Enquanto as rachaduras e as marcas no chão 

e nas paredes estiverem todas seladas e cobertas adequadamente, ficarei contente", 

respondeu Lin Huang, ainda um pouco receoso dos eventos que estavam acontecendo. Ele não 

esperava que eles operassem com uma taxa tão alta de eficiência. Ele acabou de receber uma 

notificação da União de que a revisão foi aprovada naquela manhã e no mesmo dia, seu 

pessoal estava aqui. 

"Se for esse o caso, faremos o nosso melhor". O homem sorriu e assentiu enquanto ele 

entregava a Lin Huang um cartão. Era um cartão de quarto de hotel. Ele continuou: "As 

renovações demorarão cerca de cinco dias. Não seriam mais de cinco dias, asseguro-lhe, então 

nós reservamos você em um hotel para as próximas cinco noites". 

"Obrigado." Lin Huang pegou o cartão e ficou atordoado quando viu o nome do hotel. 

A palavra "Estável" foi escrita no cartão-chave, era um cartão-chave para a Residência Estável, 

o hotel mais prestigiado no ponto de apoio! Um quarto padrão custou mais de 1.000 pontos 

de crédito por noite, o que era quase o preço de um quarto em hotéis maiores nos pontos de 

apoio maiores. Ele pensou que era um acordo incomum do Governo da União, mas ele não 

pensou demais sobre isso. 

"Nós estaremos operando em sua casa para os próximos dias. Se houver entregas, nós os 

enviaremos para o hotel. Se houver algo valioso, você pode levar seu tempo e trazê-los com 

você agora. Avise-me quando você estiver pronto." O homem de traje informou-o. 

"Valioso? Não há nada realmente", disse Lin Huang e balançou a cabeça. "Eu vou pegar alguns 

artigos de higiene pessoal para mim e minha irmã, e você pode entrar", ele continuou, 

enquanto ele se afasta para permitir que os homens entrem. 

"Não está tudo bem, entraremos quando você terminar". O homem do terno insistiu e ficou de 

pé na porta. 

Como o homem insistiu, Lin Huang encolheu os ombros e subiu as escadas para obter seus 

artigos de higiene pessoal. Depois de ter certeza de que não restava nada, ele desceu para o 

andar térreo e seguiu para a porta. 

"Tudo bem, é tudo seu agora, vou estar no hotel então", disse Lin Huang. Ele então passou 

uma nota para o homem no terno e sussurrou: "Esta é a senha para a porta principal. As portas 

do quarto estão todas abertas. As chaves do quarto estão na caixa de medicamentos no 
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banheiro do segundo andar, ajude a si mesmo se você precisar deles." Ele confiava no homem 

no terno, mas não queria que sua tropa andasse sobre o lugar sem vigilância. 

O homem do terno tomou a nota, assentiu e assegurou-lhe: "Não se preocupe, faremos as 

coisas para o melhor de nossas habilidades". 

Cidade de Wulin era uma cidade pequena, com apenas quatro ruas principais. Lin Huang e sua 

irmã viveram na Rua 101. Quando o ponto de apoio foi construído pela primeira vez, as 

pessoas esperavam que a plataforma fosse expandida para mais de 100 ruas e se tornasse um 

ponto de vista de grau B, daí a razão pela qual começaram otimamente sua numeração no 

número 101. 

Depois de caminhar por 10 minutos, Lin Huang chegou à Residência Estável. Ele estava feliz em 

ver o jardim aberto na entrada que estava adornado com charme oriental. 

Ele ficou na entrada e tirou uma foto do hotel. Ele então enviou para Lin Xin com um texto: "As 

renovações em nossa casa começaram. Nós ficaremos aqui nos próximos cinco dias. Estou no 

quarto 302. Venha aqui depois da escola". 

"Irmão, isso é uma brincadeira?" Lin Xin respondeu imediatamente. 

Lin Xin estava familiarizado com a localização do hotel, pois sua rota para a escola não estava 

longe do hotel. 

Às vezes, ela até chegou aos jardins do hotel apenas para tirar fotos das flores. 

Ela sempre quis ver como os quartos da Residência Estável se pareciam, então ela achou que 

era uma brincadeira de Lin Huang quando ele enviou uma mensagem para ela. 

Lin Huang não explicou nada. Em vez disso, ele lhe enviou uma imagem da frente do cartão de 

volta para provar sua afirmação. 

O que Lin Huang não notou foi, quando ele entrou no hotel, havia alguém observando ele com 

um brilho nos olhos. 

"Hehe, aqui vem um cara interessante...”. 


