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Olhando para o jardim aberto na Residência Estável, Lin Huang sabia que o dono do hotel era 

um homem de estilo, como Li Lang. Quando ele conheceu o dono, ele percebeu que o dono 

estava longe do que ele imaginava. 

O dono era um homem comum de meia-idade, que era baixo e gorducho. Ele era calvo e 

parecia simples. Era difícil adivinhar sua idade, como ele parecia estar em seus 40 ou mesmo 

em seus 60 anos. Ele tinha uma pele clara que foi marcada com muito poucas rugas do 

estresse e da idade. 

Ele vestiu-se muito casualmente, com uma camisa de manga curta brilhante e amarela que era 

um tamanho muito grande para seu corpo. Parecia que ele estava vestindo um vestido curto e 

debaixo de um grande par de calças azuis que pendiam um pouco abaixo dos joelhos. Parecia 

que também era um tamanho muito grande. 

"Olá, você é o visitante que está registrando o quarto 302 hoje?" O homem calvo que estava 

atrás do balcão disse com um sorriso agradável. Seus dentes estavam ligeiramente mostrados, 

e eles eram limpos e arrumados. 

"Sim, você deve ser o dono deste hotel, não é?" Lin Huang tirou o cartão-chave para o seu 

registro e elogiou: "Seu jardim é magnífico!”. 

"Obrigado. É apenas um hobby meu. Eu apenas brinco com os designs", disse o proprietário 

com humildade. 

Lin Huang ficou surpreso ao ouvir isso. Ele pensou um designer tinha sido contratado para 

decorar o jardim, mas, em vez disso, foi feito por esse homem que parecia desordenado, na 

melhor das hipóteses. 

"Caro senhor, seu quarto está no lado direito, no terceiro andar. Ande todo o corredor direto e 

você chegaria ao seu quarto". O homem devolveu o cartão para Lin Huang e apontou para as 

escadas do lado direito do lobby. 

"Ah, sim, o hóspede no quarto 301, em seu quarto tem um mau hábito. Ele treina com a 

espada no quintal ao amanhecer. Gostaria de pedir desculpas se ele faz muito barulho". 

"Tudo bem, anotado". Lin Huang não pensou mais nisso e subiu as escadas. 

As escadas eram feitas de mogno1. Era uma escada em espiral onde a alça direita e as grades 

estavam esculpidas com padrões muito detalhados. Os padrões eram principalmente vimes 

com folhas e flores de uma variedade de tamanhos. Eles pareciam muito reais de longe. 

Houve pequenos rangidos quando Lin Huang pisou na escada. Ele foi todo o caminho até o 

terceiro andar, seguindo as instruções que o proprietário lhe deu. Ele virou à direita e 

caminhou até o quarto. 

Pouco depois, ele chegou à frente do quarto 302. Ele não podia deixar de olhar para o quarto 

301, pois ele estava curioso quanto a que tipo de pessoa que ficava lá. Um pouco depois, ele 

                                                           
1 Mogno é um tipo de madeira com uma cor marrom um pouco avermelhado. 
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sorriu para si mesmo e balançou a cabeça: "Por que eu me importo com o que os outros estão 

fazendo. Minha prioridade deveria estar se preparando para a avaliação do Caçador Reserva!”. 

Ele então colocou o cartão-chave na porta do quarto 302 e abriu. Ele ficou atordoado quando 

viu seu quarto. "O Governo da União certamente oferece um ótimo bem-estar", ele pensou. 

Era uma suíte luxuosa. A sala de estar sozinha tinha cerca de 100 metros quadrados de largura. 

Havia um candelabro no meio da sala de estar. Além das lâmpadas, o resto do recurso era feito 

de ouro puro. Era lindo e parecia muito caro. 

O estilo da sala era luxuoso, mas discreto. Além do candelabro, o resto das decorações não foi 

construído de forma extravagante. Mesmo o tapete foi costurado com fio de ouro nas bordas. 

Se alguém não olhasse de perto, eles poderiam pensar que era apenas um padrão feito de 

cordas douradas sólidas. 

"Este proprietário é tão rico, mesmo o tapete tem bordas de ouro...", exclamou Lin Huang 

quando ele se agachou para olhar mais de perto. "Porra, isso é ouro real!" Ele disse em um 

exame mais atento. 

No mundo de hoje, o ouro também era um metal raro usado principalmente para decorações 

de luxo. Era caro e custavam 300 pontos de crédito por grama. O tapete era feito de uma pele 

de monstro desconhecida e as bordas de ouro do tapete sozinhas poderiam custar 100 mil 

pontos de crédito. 

Lin Huang então olhou para o candelabro acima dele, "Essa lâmpada também é feita de ouro 

genuíno? Se for, pode custar mais de 10 milhões de pontos de crédito...". Ele concluiu. 

Ele deu uma boa olhada no quarto inteiro e suspirou com admiração. Ele agora poderia 

aproveitar este hotel de luxo. "Não admira que custe mais de 1.000 pontos de crédito para 

ficar uma noite no quarto mais barato neste hotel", pensou ele. 

A suíte era composta por dois quartos e uma sala de estar. Não só a sala de estar era espaçosa, 

até o tamanho dos outros quartos não eram pequenos. Havia dois banheiros em cada quarto. 

Lin Huang escolheu dormir no quarto maior à esquerda, que tinha a incrível vista do jardim 

logo abaixo da varanda do lado de fora. 

Ele puxou a cortina de lado e abriu as janelas. Havia um conjunto de mesas e cadeiras feitas de 

vime com uma cama de vime pendurada no lado. 

Lin Huang caminhou até a esquina da varanda e olhou para além do corrimão. Ele podia ver 

todo o jardim. Desse ângulo, o jardim era ainda mais impressionante. 

"Quando eu for rico, estarei fazendo uma casa com um jardim e certamente vou pedir para 

que o proprietário a projete para mim", Lin Huang sorriu e pensou para si mesmo. 

Enquanto Lin Huang descansava na cama suspensa durante a tarde, Lin Xin, que acabava de 

sair da escola, correu direto para a Residência Estável. 

Ela não podia esperar para ver como o quarto do hotel parecia. 
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Mas, quando chegou, não ousou entrar no hotel quando chegou à entrada. 

Ela então usou o anel do Coração do Imperador para chamar Lin Huang. Ele viu imediatamente 

e disse: "Você já saiu d a escola?”. 

"Sim, estou na entrada do hotel..." Lin Xin disse suavemente. 

"Entre, quarto 302." Lin Huang saiu da cama suspensa, ficou na varanda e acenou para Lin Xin. 

Vendo que Lin Huang acenou para ela, Lin Xin finalmente acreditou que não era uma 

brincadeira que Lin Huang estava tentando atraí-la. Ela acenou para ele e entrou pelas portas 

do hotel. 

Passando pelo jardim, ela chegou à recepção do hotel. Ao ver o proprietário olhando para ela, 

ela explicou imediatamente: "Estou aqui com meu irmão. Seu nome é Lin Huang". 

"Oh, o menino que conheci agora. Ele está no quarto 302, está no lado direito do terceiro 

andar", o dono do hotel assentiu com a cabeça para ela. 

"Obrigado", disse Lin Xin, estendendo a língua e subiu as escadas. 

Quando ela chegou ao quarto, e a porta foi aberta. Lin Xin olhou para o número do quarto 

para que não o confundisse com outro quarto. 

"302, deve ser isso". 

Depois de confirmá-lo, ela entrou no quarto. 

"Uau!" Ela ficou impressionada com a decoração do quarto. 

"Não é lindo?" Lin Huang caminhou até ela com um copo de suco. 

"Sim!" Lin Xin inclinou a cabeça para ele e olhou para o suco com dúvida. "Nós precisamos 

pagar o suco?" ela questionou. 

"Não, tudo está incluído. Mesmo a comida e as bebidas no quarto são gratuitas, eu confirmei 

isso com o dono do hotel agora", Lin Huang sorriu enquanto explicava. 

Lin Xin, em seguida, tomou o suco em alívio. Seus olhos se iluminaram depois que ela tomou 

um gole. Ela então terminou o suco em alguns goles e disse: "Está delicioso, irmão, o que é 

isso?”. 

"Eu não sei, o dono do hotel disse que ele fez essas bebidas por conta própria. É chamado de 

chá calmante. O ingrediente principal era do suco de uma raiz de um monstro de planta. Eu 

também acho muito bom". Lin Huang já tomou vários goles hoje2. Ele nunca foi um fã de coisas 

doces, mas essa bebida era irresistível. 

                                                           
2 Em inglês estava “Lin Huang had had a couple a glasses just that day” que para mim não faz o menor 
sentido nesse contexto, então depois de olhar na Raw, eu dei uma ajeitada para fazer sentido. 
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"A comida aqui também é deliciosa. Você está com fome? Se você estiver, vamos jantar 

agora". Lin Huang almoçou no hotel mais cedo, era assim que ele sabia que sua comida era tão 

deliciosa. 

Lin Xin não estava com fome antes que Lin Huang perguntasse, mas agora, estava tão excitada 

depois que ouviu Lin Huang descrever as deliciosas refeições que serviam. 

Eles então foram ao restaurante no segundo andar. 

Já havia alguns convidados no restaurante quando chegaram. A maioria deles parecia 

caçadores. Eles devem ter sido parte da equipe que se juntou à caça aos monstros no dia 

anterior. 

Era um jantar Buffet. Todos os pratos foram servidos em pratos pequenos. Os dois não 

estavam realmente certos do uso da maioria dos utensílios e pratos, mas ficaram encantados 

quando viram os pratos quentes como se tivessem acabado de sair do forno. 

Os dois conseguiram uma pequena mesa e levaram os pratos de sua comida favorita para a 

mesa. Então eles começaram a jantar. 

Não havia muitas pessoas no restaurante. A maioria deles conversava entre eles, enquanto Lin 

Xin e Lin Huang estavam absorvidos na comida. 

De repente, toda conversa parou e o restaurante ficou completamente quieto. 

Ao ver todos olhando para a porta, Lin Huang e Lin Xiang olharam para a mesma direção 

também. 


