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Havia um homem alto de armadura negra, parado na entrada. Parecia que ele tinha cerca de 

dois metros de altura. Ele também era calvo como o dono do hotel. Seu rosto estava cheio de 

barba por fazer, e havia uma longa cicatriz que se estendia do lado esquerdo de sua testa todo 

o caminho do meio do olho esquerdo até o queixo. Não havia branco no olho esquerdo 

também. Era uma cicatriz de um corte e seu olho esquerdo estava cegado. A cicatriz e os olhos 

adicionaram ferocidade ao rosto dele. 

Com sua altura e seu rosto, ele deu às pessoas ao seu redor um arrepio descer por suas 

espinhas. 

Quando o homem alto entrou no restaurante, ele olhou para todos. As pessoas baixaram a 

cabeça para evitar seu olhar. Mesmo Lin Huang evitou fazer contato visual com ele. Lin Huang 

deu uma palmadinha nas costas de Lin Xin para que ela terminasse a comida um pouco mais 

rápido. 

Surpreendentemente, depois de obter uma refeição do buffet, o homem caminhou em direção 

a Lin Huang e Lin Xin. Ele então sentou-se sozinho na mesa atrás deles. O assento em que se 

sentou estava diretamente em frente à Lin Huang. 

Lin Huang levantou os olhos e eles acidentalmente trancaram os olhos. Mas, nenhum deles 

desviou o olhar. Em vez disso, eles estavam se revisando. 

Lin Huang pensou então que o homem era muito estranho ao nota-lo. Entre as 10 pessoas no 

restaurante, tirando Lin Xin, ele tinha certeza de que ele era o mais fraco e o mais pobre. Não 

havia motivo para o homem sequer notar ele. 

"Talvez eu seja o novo rosto aqui que ele nunca viu antes", concluiu Lin Huang. 

Quando os dois se levantaram depois que eles terminaram o jantar, o homem por trás de Lin 

Xin derrubou os talheres e caminhou em direção a eles. 

Lin Huang fingiu não o ver e puxou Lin Xin enquanto eles rapidamente saíram do restaurante. 

Quando chegaram ao terceiro andar, o homem também estava lá. Quando eles viraram à 

direita, o homem seguiu. 

"Por que você está nos seguindo?" Lin Huang franziu a testa e se virou para questionar o 

homem enquanto Lin Xin estava de costas. 

"É o caminho para o meu quarto", disse o homem e olhou para Lin Huang. Ele passou por eles 

e continuou até o final do corredor. Ele então parou na frente do quarto 301 e entrou. 

Lin Huang ficou envergonhado. Ele voltou para seu quarto junto com Lin Xin. 

"Irmão, esse tio parecia tão assustador", disse Lin Xin depois que a porta estava fechada. 

"Quando eu o vi seguindo nós agora, pensei que ele era um cara ruim". 

"Não se preocupe. Em plena luz do dia, mesmo que ele fosse um cara mau, não precisamos ter 

medo. Além disso, há tantos caçadores neste hotel, o que há para ter medo?" ele disse, na 
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esperança de acalmá-la. Lin Huang lembrou que o proprietário lhe havia dito que o convidado 

na sala 301 era um homem estranho que fez treinamento de espadas no jardim no meio da 

noite. 

"Ele é realmente estranho!" Lin Huang pensou para si mesmo. 

Após o jantar, Lin Huang ficou acordado assistindo velhos clipes das avaliações anteriores para 

Caçador Reserva. A Associação de Caçadores nunca lançaria nenhum vídeo de avaliação 

completo, apenas algumas cenas extraordinárias. Era um anúncio para atrair mais pessoas 

para solicitar a avaliação. 

Claro, Lin Huang não estava lá para olhar a ação. Tudo o que ele queria era o conteúdo 

relacionado à avaliação ou a maneira de pensar do examinador principal, o que poderia ser útil 

para a avaliação. 

Ele assistiu mais de 20 vídeos e leu alguns documentos. Logo, era meia-noite. 

Lin Xin foi para a cama depois de escovar os dentes. Lin Huang levantou-se e esticou o corpo, 

desligou a Rede do Coração e foi tomar banho antes de dormir. 

Minutos depois de ir para a cama, Lin Huang ouviu alguém fechando uma porta no corredor. 

Ele olhou para o relógio projetado em seu anel. Era meia-noite. 

Lin Huang hesitou. Ele então se sentou e abriu a porta para a varanda. Ele foi ao balcão com o 

pijama e olhou para o jardim debaixo dele. 

Havia duas lâmpadas perto da entrada do jardim que iluminava todo o jardim. 

Ruídos de insetos chilreando vieram dos arbustos ao redor. 

Logo, o cara de rosto de cicatriz saiu da porta do hotel. 

Ele caminhou até a área gramada no lado esquerdo do jardim com uma espada negra na mão. 

Lin Huang não fazia ideia da faixa de preço de uma espada dessa forma. Curiosamente, sua 

preocupação era pela grama que o homem pisava. 

"O cara destrói a grama todos os dias, deixando o dono repará-la?" 

O homem fechou os olhos e ficou onde estava. De repente, ele levantou a espada na sua mão 

direita e balançou de forma inclinada. 

Lin Huang ficou atordoado. O que ele executou agora era uma poderosa habilidade de ataque. 

Ele manteve os olhos trancados em cada movimento que o homem fazia. 

Havia 18 estilos para sua técnica. Pelo que ele interpretou, a técnica parecia incrivelmente 

viciosa. Ele não percebeu que Lin Huang estava o observando em segredo. Ele praticou três 

conjuntos da mesma técnica, enfiou a espada e voltou para o hotel. 
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Depois de memorizar a técnica, Lin Huang a praticou com a mão nua. Foi muito insatisfatório. 

Ele então pegou sua espada do espaço de armazenamento e praticou de verdade. 

Ele teve uma lembrança muito boa e conseguiu repetir os 18 estilos praticados anteriormente 

pelo homem. 

Ao concentrar toda a sua atenção na prática, ele não notou que a grama que o homem pisava 

não deixava trilhas. 

Quando Lin Huang estava no quinto treinamento, ele ouviu um jingle de notificação e uma 

caixa semitransparente apareceu na frente dele. 

"Parabéns, você ganhou uma carta de habilidade “A Grande Escritura da Espada” Peça x1”. 

Lin Huang ficou entusiasmado quando viu a notificação. Isso o motivou a praticar ainda mais. 

"Eu não tenho certeza de quantas peças eu tenho que colecionar para combiná-las em uma 

Carta de Habilidade. Mas, não me importo, vou praticar algumas centenas de vezes esta noite. 

Tenho certeza de que então terei uma Carta de Habilidade completa!" 

No entanto, nada foi recompensado depois que ele praticou mais três vezes. 

"Talvez eu seja recompensado uma vez que cada cinco conjuntos de prática?" 

Ele então praticou outras duas vezes, mas ainda assim, não havia nada. 

"O que está acontecendo?" Lin Huang achou que era estranho. "Isso não tem nada a ver com a 

quantidade de prática? Então, o que poderia ser?" ele se perguntou. 

Com a dúvida em mente, Lin Huang passou a praticar até a sua oitava vez. De repente, a caixa 

de notificação surgiu novamente. 

"Parabéns, você ganhou uma carta de habilidade “A Grande Escritura da Espada” Peça x1”. 

"Eu tenho outro. Isso poderia ser aleatório?" Lin Huang não pôde deixar de perguntar a Xiao 

Hei, "Xiao Hei, as peças de habilidade vêm aleatoriamente?”. 

"Não, apenas quando o efeito da execução exceder 80% da habilidade em si, isso seria 

considerado um conjunto de prática efetiva. Para conjuntos de prática efetiva, você receberia 

peça da habilidade cada vez. A repetição não lhe proporcionaria mais peças de habilidade a 

menos que o efeito seja 100%. Então você obtém as peças de habilidade com repetição 

adequada.” 

A resposta dada por Xiao Hei foi uma grande ajuda para Lin Huang. 

"É isso mesmo! Isso significa que os tempos em que eu não obtive as peças de habilidade 

foram devido ao fato de minha performance ser inferior ao padrão básico de 80% e eu 

consegui o padrão na quinta prática. No entanto, não consegui nada mais tarde quando eu 

repeti o mesmo padrão para as próximas cinco vezes ", concluiu. 
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Agora que ele entendeu, Lin Huang tornou-se sério sobre suas práticas. Ele praticou tudo o 

que pôde enquanto recordava o que viu o homem fazer no jardim. Ele queria obter tantas 

peças de habilidade quanto pudesse até alcançar a efetividade de habilidade de 100%. 

Ele praticava uma e outra vez. 

Quando o amanhecer quebrou na manhã seguinte, Lin Huang praticou por mais de 100 vezes. 

Ele então voltou para o quarto, exausto. 

No entanto, suas chances de alcançar as peças foram apenas de 20% e ele só conseguiu obter 

21 peças no final do dia. 


