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Na manhã seguinte, Lin Huang dormiu a maior parte do dia em seu quarto. Ele nem sequer 

notou que Lin Xin tinha saído de manhã. 

Ele só acordou quando Lin Xin voltou da escola. Ele então foi almoçar com ela no segundo 

andar. 

No restaurante, eles se depararam com o homem com a cicatriz no rosto que ficou no quarto 

301. Lin Huang deu-lhe um grande sorriso enquanto o homem com a cicatriz no rosto acenou 

com a cabeça, inexpressivo. 

À noite, Lin Xin foi para a cama e Lin Huang começou a praticar sua habilidade de espada na 

varanda sem esperar que o homem com a cicatriz no rosto apareça. Quando ele estava na 

terceira série, viu o homem que praticava no jardim do piso térreo. 

Desta vez, Lin Huang não piscou os olhos enquanto observava o homem praticar suas três 

séries. Ele conseguiu um olhar mais claro em cada passo para aperfeiçoar sua técnica. 

Depois que o homem voltou para o hotel, Lin Huang começou a praticar de acordo com o que 

acabou de ver. 

Naquela noite, ele praticou mais de 100 vezes e obteve 36 peças de Carta de Habilidade. 

Adicionada às peças de Carta de Habilidade que ele havia obtido na noite anterior, ele tinha 

um total de 57 delas. 

Infelizmente, isso ainda era insuficiente para formar uma Carta de Habilidade. 

No terceiro dia, Lin Huang dormiu até o momento em que Lin Xin voltou da escola à tarde. 

"Irmão, você sofre de insônia nas últimas noites?" Lin Xin perguntou em duvida. 

"Sim, um pouco", Lin Huang concordou com o que Lin Xin disse para não ter que explicar a 

verdadeira razão para ela. 

"Então você deve dormir mais durante o dia, vou trazer o jantar para você mais tarde", Lin Xin 

parecia feliz de poder fazer algo por seu irmão. 

"Está tudo bem, durmo o suficiente, vamos comer juntos", disse ele. Era emocionante ouvir a 

oferta de Lin Xin, mas ele não queria incomodá-la. 

"Ah, sim, irmão, o dono do hotel me disse que havia uma entrega na nossa casa. Eu trouxe 

aqui", disse Lin Xin enquanto tirava a caixa entregue de seu armazenamento espacial. 

"Entrega? Eu não comprei nada recentemente..." Lin Huang disse enquanto olhava para a 

caixa. Era um pacote da Divisão7 da Associação de Caçadores. De repente, lembrou que 

poderia ser a recompensa por matar o vampiro no outro dia. 

"Eu me pergunto o que recompensa a Associação de Caçadores dá às pessoas por matar um 

vampiro de Nível Bronze?" Lin Huang pensou enquanto abriu a caixa em antecipação. 

Era uma mala preta com um envelope ligado a ela. 
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Foi necessário um código de quatro dígitos para abrir a mala. Ele abriu o envelope e tirou a 

carta de dentro dele. 

Como ele suspeitava, era uma nota de agradecimento da Associação de Caçadores por matar o 

vampiro. No final da nota, listou a recompensa, bem como o código para abrir a mala. 

Lin Huang exclamou: "A Associação de Caçadores é tão generosa!" 

O código era 7101, e Lin Huang inseriu o código imediatamente. Uma página de verificação de 

identidade apareceu. Lin Huang digitalizou o anel do Coração do Imperador para verificar o 

acesso. 

A mala então soltou um click quando abriu, e os itens nela foram esmagadores. 

"Isso é uma arma?" Perguntou Lin Xin. 

"Sim. É uma BlackEagle33, a mais recente arma de Nível Ferro da Companhia Eagle. Ela pode 

ser convertida em uma pistola ou uma sniper. É a melhor arma de Nível Ferro no mercado. O 

preço é ainda maior do que as armas de Nível Bronze", disse Lin Huang enquanto inspecionava 

a arma negra. 

A aparência áspera desta arma não era nada menos que uma maravilha, e era muito melhor 

do que a GrayEagle17 que ele possuía. A arma inteira era de metal negro com listras prateada. 

Parecia muito legal. 

Depois de um bom olhar, Lin Huang a colocou de volta na mala. 

Uma arma de fogo precisava que o Poder de Vida fosse eficaz, especialmente armas. Tem que 

ser inserido o suficiente de Poder de Vida no furo da arma para criar balas de energia. 

Ele teve que colocar o BlackEagle33 de lado, pois ele não tinha o suficiente Poder de Vida até 

ele ser um Nível Bronze. 

"Quando eu me tornar um Nível Bronze, com este BlackEagle33 para ataques de longa 

distância e o Poder de Sangue para ataques de curta distância, meu poder seria aumentado", 

disse Lin Huang. Ele estava imaginando como seria em sua cabeça. Embora não fosse 

ambicioso, ele conhecia suas táticas muito bem. 

"Mas agora, minha prioridade seria combinar as peças da Carta de Habilidade em uma Carta 

de Habilidade da "A Grande Escritura da Espada" antes da avaliação para Caçador Reserva. 

Pelo menos eu posso lutar por mim mesmo em vez de depender completamente do vampiro". 

Depois do jantar com Lin Xin, Lin Huang tomou um copo de chá calmante em seu quarto. 

Ele então moveu o tapete, a mesa e as cadeiras de lado e começou a praticar com a espada 

com os pés descalços. 

Embora a varanda onde ele costumava praticar tivesse mais de dois metros de largura, ainda 

era pequeno para ele. Assim, ele preferiu praticar na sala de estar. 
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Ele moveu o mobiliário de lado, de modo que ele não danificaria nenhum deles, pois ele sabia 

que não poderia se dar ao luxo de substituí-los. 

Lin Xin estava curioso sobre o que ele estava fazendo, mas ao vê-lo formar uma área daquele 

jeito, não o incomodou e voltou para o quarto dela para fazer sua lição de casa. 

Talvez a sala de estar fosse mais espaçosa, pois Lin Huang sentiu que a prática era mais suave 

do que antes e as chances de ele obter as peças da Carta de Habilidade estavam aumentando. 

Ele praticou até o amanhecer por mais de 100 vezes. Seu desempenho melhorou muito, e cada 

prática foi 60% melhor e ele obteve 68 peças em uma noite. 

Ele achou que era estranho porque a probabilidade aumentada era incomum. No primeiro dia, 

ele nem atingiu 20%. O que era ainda mais estranho era que ele não estava cansado de 

praticar a noite toda. 

Na condição em que seu corpo estava nos últimos dois dias, ele deveria estar com sono e 

exausto após a prática. Ele cairia em um sono profundo em sua cama. No entanto, não só ele 

não estava cansado, ele não tinha vontade de dormir. 

"Parece que eu tomei pílulas de ecstasy..." ele murmurou consigo mesmo. Ele então pensou 

em sua dieta em relação ao primeiro dia em que ele chegou. Ele encontrou a diferença quase 

que instantaneamente. "Poderia ser o chá calmante? Mas eu tomei alguns dias atrás, não 

houve efeito de excitação e eu dormi muito bem naquela noite...” ele perguntou. 

Naquele momento, ele se serviu outra xícara de chá calmante. 

Enquanto o doce chá estava fluindo por sua garganta, ele se sentiu energizado novamente: "Eu 

acho que é realmente o efeito deste chá!" ele concluiu. 

De repente, escutou a porta do quarto da frente. Ele então foi até a varanda imediatamente 

para espreitar a prática do homem com cicatriz no rosto. Desta vez, ele memorizou tudo o que 

o velho fazia. 

Depois que o homem terminou com suas três séries de prática, Lin Huang praticou novamente 

na sala ao relembrar o que viu. 

Até às 7 da manhã, Lin Huang praticou mais de 100 vezes. Houve um aumento na 

probabilidade de mais de 80%. Ele havia obtido 88 peças naquela noite. 

Lin Xin acordou e viu ele praticando na sala de estar. Ela pensou que ele acabara de acordar, 

então, sem pensar muito, dirigiu-se para a escola. 

Após o café da manhã, Lin Huang ainda não estava com sono. Ele se sentiu revigorado e seu 

corpo não estava cansado. 

Ele tomou outro chá calmante e continuou a praticar novamente. Ele queria saber se ele 

poderia aumentar sua probabilidade ainda mais. 

Das 8h às 17h, Lin Huang praticou mais de 100 vezes. 
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Quando obteve sua 87ª peça, ele ouviu uma notificação. 

"Você acumulou um total de 300 peças de ‘A Grande Escritura da Espada. Você pode integrá-

los na habilidade rara ‘A Grande Escritura da Espada Parte 1’. Você quer realizar a integração?" 


