
CAPÍTULO 15 – MONSTRO DA AREIA Paraíso dos Monstros

Havia  membros da equipe da Associação de Caçadores  que já  aguardavam na entrada do

deserto.

Quando todos os membros que se juntaram à avaliação chegaram, o examinador principal, Yi

Yeyu, seguiu trás de todos eles.

"Agora, será realizado a verificação do seu compartimento de armazenamento espacial com

nossa equipe", disse Yi Yeyu e depois assentiu para as 12 pessoas que estavam lá esperando

suas instruções.

Os 12 funcionários começaram a verificar todos os compartimentos de armazenamento.

"Todos  os  equipamentos  acima  da  Classificação―Ferro são  proibidos.  Além  da  medicação

relacionada à cicatrização, todos os medicamentos, incluindo o divisor séptico que têm efeitos

venenosos sobre o corpo humano, também são proibidos. Equipamento que foi envenenado

deve ser  limpo. Aqueles que se recusar  a limpá-los terão seus equipamentos confiscados”,

continuou ela.

"Além disso, todos os mantimentos são proibidos. Equipamentos de escalada são proibidos

também...”.

Yi Yeyu anunciou alto enquanto caminhava de lado para o outro na frente de todos.

Em breve, os 12 membros da equipe fizeram seu trabalho.

A maioria das coisas confiscadas eram comida e água.  Alguns trouxeram equipamentos de

Classificação―Bronze e algumas das armas foram mergulhadas em divisor séptico. Eles foram

convidados a limpar suas armas no local.

O mesmo aconteceu com Lin Huang quando verificaram seu espaço de armazenamento. Sua

comida e água foram confiscadas. A garrafa de água militar que ele comprou foi quase retirada,

mas ele derramou toda a água na frente da equipe antes deles irem. 

Eles encontraram as balas blindadas de Lin Huang também. A equipe confirmou o item com Yi

Yeyu antes de devolver as balas a ele.

Yi  Yeyu pensou que não faria  diferença se  os  tivesse  ou não,  uma vez  que as  balas  eram

destinadas a armas normais. Mesmo em uma curta distância, o impacto dificilmente seria de

alguma importância contra as armas de  Classificação―Bronze.  Além disso, havia apenas 10

balas, então as balas foram devolvidas a ele.

Quando a equipe retornou as  balas,  Lin  Huang ficou aliviado porque era  uma das  poucas

maneiras que ele tinha para se proteger.

Quando a inspeção foi concluída, já havia passado das 9h00 da manhã.

Depois de toda a equipe ter confirmado que nada havia passado em branco, um dispositivo de

comunicação foi dado a cada um deles.
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Yi  Yeyu falou novamente:  "O material  que foi  confiscado será  mantido em segurança com

nossas autoridades. Quando a avaliação acabar, nós os devolveremos".

"A hora é agora 9h23 da manhã, eu estou dando a vocês um extra de sete minutos. Aqueles de

vocês que chegarem ao destino dentro de 15 dias antes das 9h30 da manhã vão passar na

avaliação".

"Antes da avaliação começar oficialmente, tenho algumas más notícias para você. Durante a

avaliação,  a  conexão com a internet,  comunicação e posicionamento de mapa no Anel do

Coração do Imperador não estarão disponíveis. O único que você pode usar será seja o sistema

de armazenamento”, disse Yi Yeyu, com um riso saudável, uma vez que ela terminou. Seus

peitos tremulavam vigorosamente, distraindo os participantes por alguns instantes, antes de

devolvê-los à dura verdade que revelara.

O  que  Yi  Yeyu  disse  causou  que  a  multidão  gemesse  novamente.  Mesmo  Lin  Huang  não

esperava que ela fosse tão traiçoeira.

Por outro lado, Yi Yeyu, como examinadora principal, parecia desfrutar da tortura que infligira.

Com um sorriso, ela disse: "Agora, deixe a avaliação, COMEÇE!" ela gritou.

Quando terminou de falar, alguns deles correram bem à frente do resto. Aqueles que gemiam

também seguiram.

Lin Huang, que era o mais fraco entre eles, era o mais lento. Em vez de correr como todos os

outros, ele caminhou em seu ritmo normal. O gordo saudou-o e correu seguindo as pessoas à

frente.

Logo, Lin Huang foi deixado para trás. No entanto, ele não acelerou. Ele continuou andando em

seu próprio ritmo, estudando seus arredores enquanto ele avançava.

Olhando para Lin Huang ficando cada vez mais longe, a examinadora principal Yi Yeyu sacudiu a

cabeça e disse:  "Eu pensei  que havia  algo especial  sobre aquele garoto.  Parece que ele é

apenas  uma  pessoa  comum.  A  essa  velocidade,  seria  incrível  se  ele  puder  caminhar  40

quilômetros por dia. Não acho que ele possa terminar a metade da jornada nesses 15 dias.”.

Na verdade, não era que ele não queria seguir o ritmo do outro enquanto eles corriam na

região selvagem. O fato era que ele não conseguia continuar de qualquer jeito. Ele era apenas

uma pessoa comum. Seu físico e estrutura corporal eram completamente diferentes daqueles

que estavam no Nível Ferro.

Se ele fosse correr como aqueles que eram de Nível Ferro, ele entraria em colapso dentro de

meio dia. O ambiente no deserto era tão áspero, que se ele se empurrasse demais, ele teria

que desistir da avaliação se ele planejasse sobreviver.

Lin Huang estava pesquisando o Deserto de Ouro Puro em sua Rede do Coração, uma vez que o

examinador principal Yi Yeyu distribuiu a área de avaliação e o conteúdo naquela manhã. Ele

tinha um plano em mente para sobreviver ao deserto.
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Dentro dos 15 dias, ele precisava de pelo menos dois dias para escalar as montanhas, então ele

teve 13 dias para atravessar os 1.500 quilômetros de deserto. Dito isto, ele precisava andar

mais de 115 quilômetros por dia. Isso não incluiu o tempo que ele passou à procura de comida

e uma fonte de água.

Lin Huang sabia muito bem que o deserto não era uma planície simples.

Quando ele estava na terra, ele viajou para um deserto antes. A pessoa comum mais rápida

poderia andar quatro quilômetros por hora no deserto. Alguns outros bem treinados poderiam

caminhar cinco quilômetros por hora. Além disso, ele precisaria descansar à noite.

Ele estaria empurrando seus limites se ele fosse andar 50 quilômetros por dia.

Dentro de 15 dias, não importa como ele se empolgasse, ele só poderia terminar a metade da

jornada.

Uma pessoa de Nível Ferro tinha um corpo que era algumas vezes mais forte que as pessoas

comuns.

Sua força e tolerância eram melhores do que as pessoas comuns e poderiam até chegar até

100 quilômetros por dia. Isso seria impossível para Lin Huang.

Portanto, ele tinha um plano que envolvia monstros no deserto. Especialmente aqueles que se

moviam rapidamente, o que ele poderia usar como veículo.

Com  a  habilidade  de  obter  Peças  de  Carta  de  Habilidade  e  sua  habilidade  de  convocar

monstros,  ele  memorizou  as  localizações  dos  pontos  de  apoio  onde  os  monstros  que  ele

precisava residiriam.

Embora o acúmulo de Peças de Carta de Habilidade levasse tempo, as criaturas nativas que

residiam no deserto podiam se mover muito mais rápido que os humanos. O tempo que ele

gastou em acumular Peças de Carta de Habilidade seria recompensado pelos movimentos de

alta velocidade dos monstros através do deserto.

Lin Huang dirigiu-se em uma direção muito diferente daqueles que estavam à frente dele. Seu

objetivo não era o destino, mas o ponto de apoio com um Monstro da Areia que ele havia visto

no mapa.

O Monstro da Areia pertencia a um ramo de gigantes humanos. Eles eram enormes, com muita

gordura e consumiam uma dieta consistindo em uma variedade de carne muito regularmente.

Eles pareciam semelhantes aos humanos enquanto caminhavam com duas pernas. Eles eram

mais como um humano deformado com alguns deles tendo duas ou três cabeças e alguns com

apenas uma cabeça com bocas ou olhos adicionais.

Os monstros de areia de Nível Ferro tinham pelo menos cinco metros de altura e o mais alto

poderia  ter  até  10  metros.  Eles  eram  facilmente  um  pouco  mais  fortes  do  que  os  seres

humanos de Nível Ferro.

Lin Huang tinha o olho em um Monstro da Areia de Nível Ferro, e por eles viver em grupos, um

monstro desse tipo não seria difícil de encontrar. O que ele precisava fazer no momento era
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acumular uma Carta de Monstro completa ao matar muitos monstros ao mesmo tempo. Outro

motivo que ajudou seu plano foi que o ponto de apoio dos Monstros da Areia estava muito

perto da Entrada-A do Deserto de Ouro Puro.

Lin Huang seguiu a rota planejada por meio dia sem água. Finalmente, quando o céu estava

escuro, ele chegou ao ponto de apoio onde os Monstros da Areia escondiam. Lin Huang sabia

de antemão que havia uma fonte de água no local, mas não a viu na chegada. Logo depois, ele

agradeceu a sua estrela de sorte quando viu um lago de água doce não muito longe do ponto

de apoio.
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