
CAPÍTULO 14: O INÍCIO DA AVALIAÇÃO Paraíso dos Monstros

Pelo que parecia, o registro para a avaliação não era um obstáculo para Lin Huang. Era apenas

um tipo de triagem preliminar para evitar muitos participantes na fase de Avaliação.

Como Lin Huang já estava na sala de reuniões, para Yi Yeyu, sua presença não fez diferença na

avaliação. Do jeito que ele olhou, ela pensou que ele definitivamente seria eliminado durante a

avaliação de qualquer maneira porque suas habilidades não o salvariam. Então, para evitar

constrangê-lo, ela deixou que o seu desastre de registro passasse.

Lin Huang nem teve a oportunidade de mostrar a Yi Yeyu que ele era um Censor Imperial e

antes que ele soubesse, o registro foi completado.

"Irmão, você é tão afortunado! Quando você levantou a mão e disse que não se registrou,

pensei que a p*rra da bruxa iria te jogar para fora", o gordo riu e ficou ainda mais amigável do

que antes, quando ele balançou a mão na frente de Lin Huang. Ele então disse: "Vamos nos

conhecer. Eu sou Yin Hangyi, e você?”.

"Lin Huang, prazer em conhecê-lo", respondeu Lin Huang, pois não conseguiu evitar a amizade

do cara e ele não parecia cético de qualquer maneira, então ele apertou a mão.

"Você não está nem mesmo no Nível Ferro e você está aqui para a avaliação. Essa audácia!" Yin

Hangyi deu uma palmada no ombro de Lin Huang.

"Apenas tentando minha sorte. Talvez eu passe, nunca se sabe.", respondeu Lin Huang com um

sorriso. Ele não tinha planos de revelar sua identidade como um Censor Imperial para esse

cara, de todas as pessoas, então ficou quieto sobre isso.

Depois de conversar por algum tempo, Lin Huang disse adeus a Yin Hangyi. Se ele não partisse,

ele poderia ter que conversar com o gordo para sempre.

Depois  do  jantar,  Lin  Huang  deu  um  passeio  no  mercado  noturno  para  acalmar  seus

pensamentos. Então ele voltou para o hotel e dormiu cedo em preparação para o dia seguinte.

Na manhã seguinte, ele foi ao salão logo após o café da manhã. A examinadora principal Yi

Yeyu parecia desprezar as pessoas que estavam atrasadas, então ele não queria perder sua

elegibilidade para a avaliação por causa do atraso.

Quando chegou, parecia o aviso rigoroso também tinha assustado todos os outros. Ninguém

estava atrasado no segundo dia. As 127 pessoas que se juntaram à reunião no primeiro dia

estavam todas lá antes das 7h50.

Às 8 horas, chegou a Chefe do Exame Yi Yeyu. Desta vez, ela usava um par de longas calças

pretas e uma camisa branca de manga curta. Seu estilo era um pouco diferente do primeiro

dia, não importava o quanto ela tentasse encobrir seu corpo voluptuoso, suas curvas ainda

podiam ser vistas.

Todos os membros do sexo masculino presentes eram jovens e ficaram excitados ao vê-la. A

maioria dos seus olhos seguiu seus movimentos, mas eles não se concentraram em seu rosto.

Em vez disso, seus olhares estavam centrados em seus seios.

Yi Yeyu caminhou até o pódio, olhou para a multidão e começou a falar.
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"Todo mundo está aqui. Isso é ótimo! Agora vou falar sobre o programa da avaliação hoje", ela

começou.

"O tema da avaliação é -  Sobrevivência. Como caçador profissional,  sempre encontraremos

ambientes horríveis e monstros poderosos. Assim, a sobrevivência é um tópico que todos os

caçadores  profissionais  devem  dominar.  Um  que  não  domina  isso  certamente  morrerá

tragicamente no fim ", advertiu ela.

"A  localização  da  avaliação  é  uma região  selvagem a  330  quilômetros  do  ponto  de  apoio

No.7C87 – o Deserto de Ouro Puro. O objetivo da avaliação é simples. Tudo o que vocês devem

fazer é entrar na Porta A para o Deserto de Ouro Puro, atravessar o deserto que tem 1.500

quilômetros de extensão e dentro de 15 dias, você deve chegar no ponto de apoio No.7D121

ou ser eliminado", disse ela. Quando Yi Yeyu falou, ela projetou um mapa 3D que mostra a

localização do ponto inicial e final.

"Você não tem permissão para  trazer  mantimentos  durante  esta  avaliação.  Você teria  que

obtê-los no deserto", continuou ela.

Todos  ficaram  surpresos  com  o  que  ela  disse  no  final.  Até  mesmo  Lin  Huang  ficou

desconcertado. Ele preparou uma tonelada de água e lanches ontem para a avaliação.

"Mais  tarde,  todos  e  cada  um  de  vocês  receberão  um  dispositivo  de  comunicação  de

emergência depois de terem seus espaços de armazenamento inspecionados. Se qualquer um

de vocês não puderem lidar  com o desafio,  pressione o botão de resgate  para desistir  da

avaliação e você será  salvo e  posteriormente eliminado.  Claro que,  se  você não conseguir

chegar  ao  seu  local  de  destino  No.7D121  dentro  de  15  dias,  isso  será  considerado  como

falhando na avaliação ", explicou ela.

"Essas são todas as  informações sobre a avaliação.  Se você tiver  alguma dúvida,  pergunte

agora." Yi Yeyu perguntou com um sorriso sinistro em seus lábios.

"Senhorita Examinadora, olhando para o terreno do mapa 3D que você nos mostrou, nosso

destino No.7D121 não está conectado diretamente ao Deserto de Ouro Puro. Em vez disso,

está bloqueado. Isso significa que a área da avaliação não é apenas um deserto, mas também

incluirá escalar a montanha. Estou certo? " Um homem de óculos perguntou.

"Você é muito observador, sim, escalar a montanha é parte do desafio e você tem que fazê-lo

com suas mãos nuas. O equipamento para escalar em seu espaço de armazenamento será

confiscado mais tarde", disse Yi Yeyu, enquanto seu sorriso aumentava em seu pensamento.

A multidão gemeu novamente. Yin Hangyi, que se sentou ao lado de Lin Huang, que ficou cada

vez mais desconcertados.

"Eles planejam reprovar todos e cada um de nós?" O gordinho murmurou.

"Há mais  perguntas?"  Yi  Yeyu perguntou.  Ela  parecia  estar  satisfeita  com a  informação da

avaliação que ela havia apresentado.
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"Senhorita Examinadora, eu fiz algumas pesquisas nas montanhas. É chamada de Montanha da

Deusa Nevada, localizada logo atrás do ponto de apoio No.7D121. É uma zona selvagem de

nível 2. Com base em registros da área, monstros de Nível Bronze foram avistado lá. Em uma

zona tão selvagem, não é inseguro realizar a avaliação... aí? " Uma voz na parte de trás da sala

perguntou. Se virando para ver, era Lin Huang quem fez a pergunta.

Todos ficaram chocados quando ouviram o fato.

Yi Yeyu ficou atordoada. Ela franziu a testa e disse: "Toda a zona da montanha é, de fato, uma

zona selvagem de nível 2. No entanto, há uma montanha ali que não tem monstros de Nível

Bronze. Então esse lugar é considerado uma zona selvagem de nível 1.  Todos vocês devem

escalar essa montanha. Vou chamar alguém para marcá-la na trilha ", ela respondeu.

Parecia que, intencionalmente, deixou de lado as informações para aumentar a dificuldade da

avaliação e diminuir a taxa de aprovação. Ela não esperava que Lin Huang o apontasse, mas

agora ela tinha que marcar a trilha mais segura para todos usarem. Se ela não fizesse isso e

insistiu para que todos fizessem a avaliação, os resultados da avaliação seriam inválidos se um

incidente fosse levado à gestão da Associação dos Caçadores. Era proibido uma zona selvagem

de nível 2 como campo de avaliação.

"Há  mais  perguntas?  Não  hesite  em  perguntar.  Caso  contrário,  estamos  prontos  para  ir".

Quando Yi Yeyu terminou de falar, alguns deles levantaram as mãos, mas suas perguntas eram

irrelevantes.

Enquanto isso, Lin Huang estava coçando a cabeça pensando nas situações difíceis dentro da

avaliação.

"A falta de comida e água será o maior problema. À medida que avançamos, ainda buscaremos

uma fonte de água. Além disso, no deserto, há muitos monstros mortais que devemos estar

cientes. Sobretudo, as pessoas são os seres mais perigosos que devemos cuidar. Haverá muitos

deles que tentarão roubar nossa comida e água. Com meus cálculos, a trilha do deserto de

1.500 quilômetros pode ser completada em 13 dias. Escalando de mãos nuas demoraria mais

do que um dia, talvez eu precise reservar dois dias para isso...”, disse Lin Huang, em discussão

com Yin Hangyi.

"Agora  são  8h20  da  manhã.  Deixe-me  leva-los  para  o  ponto  de  avaliação",  disse  Yi  Yeyu

enquanto acenava para o ar.  De repente, apareceu uma porta de madeira verde. Ela então

abriu a porta.

"Por favor, faça fila. Depois de passar pela porta, aguarde e não se mova pelo lugar!" ela avisou.

"Ooo! Uma Relíquia Dimensional!" O gordinho Yin Hangyi exclamou quando viu a porta.

"O que é uma relíquia?"

"Você  é  tão  ignorante.  Uma  relíquia  é  um  tesouro  extremamente  raro  que  supera  os

equipamentos de Classificação―Ouro. Se alguém matou um monstro transcendente, existe a

possibilidade de que consigam um.  A  raridade de uma Relíquia  Dimensional  é  ainda mais
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valiosa do que algumas relíquias de armas.  Parece que esta bruxa não é apenas uma tola

gostosa depois de tudo”, explicou Yin Hangyi com toda a seriedade.

Lin Huang tornou-se ainda mais curioso sobre o mundo que conhecia. A classificação depois do

equipamento  de  Classificação―Ouro  é  Transcendente?  Ele  ficou  impressionado  com  o

pensamento disso. Quão poderoso pode ser o equipamento de classificação mais forte?

Mais e mais pessoas passaram pela porta. Logo a fila ficou mais curta e finalmente foi à vez de

Lin Huang e do Gordinho entrar.

Quando ele entrou na porta, sentiu uma leve tontura e, em um piscar de olhos, ele estava em

um deserto.

"Isso é incrível!" Exclamou Lin Huang.
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