
CAPÍTULO 16 – MUDANÇAS NA RODA DA VIDA Paraíso dos Monstros

Lin Huang secretamente pegou uma garrafa de água do lago. Ele tomou alguns goles e fechou a

garrafa, sentindo-se energizado enquanto aguardava a noite.

Os Monstros da Areia tiveram uma visão terrível. A estrutura do seu corpo permitiu-lhes 

resistir ao calor e ao frio para que não tivessem medo do sol e das tempestades de areia. Por 

causa disto, geralmente eles caçam durante o dia. No entanto, o alcance de sua diminuía na 

medida em que não conseguiram ver mais de 100 metros à noite. A menos que estivessem 

com fome, eles prefeririam não caçar durante a noite.

O céu ficou escuro, pouco depois de Lin Huang se esconder.

Era uma noite estranha e quase não havia estrelas no céu. Foi perfeito para a caça.

Lin Huang correu para o ponto de apoio onde os Monstros da Areia estavam se movendo a 

toda velocidade. Ele observou o ponto de apoio por algum tempo, percebendo mais de 30 

Monstros da Areia aqui.

Nenhum deles era mais alto que 10 metros e todos estavam no Nível Ferro.

A inteligência dos Monstros da Areia não era alta, mas talvez eles tivessem visto como era o 

ponto de apoio humano, pois havia cercas que o rodeavam. Imitando, eles construíram 

barracas simples para o lugar onde dormiam. Com mais de 30 barracas juntas, a área parecia 

uma aldeia humana em miniatura.

Lin Huang caminhou ao redor da cerca, alguns dos Monstros da Areia estavam dormindo e 

roncos altos podiam ser ouvidos.

Ele trancou seu alvo em um Monstro da Areia que tinha cinco metros de altura. Pelo tamanho 

do Monstro da Areia, parecia ser de Nível Ferro. Estava brincando com os pés na própria tenda.

Em seguida, lambeu os dedos depois de tocar com os pés, Lin Huang ficou nojo.

Ele começou a pensar que poderia ser um erro fazer tal monstro idiota como sua Carta de 

Monstro.

O tempo estava correndo, logo ele esqueceu o que estava pensando.

Ele pegou uma pedra do chão e atirou-a para o monstro nojento através da cerca.

O Monstro da Areia foi atingido pela pedra, então pegou a pedra em confusão e olhou para a 

direção de onde a pedra veio. Ele viu que havia algo atrás da cerca. Embora a distância não 

estivesse longe, não podia ver claramente através da cerca.

Em seguida, levantou-se com seu bastão de três metros de comprimento e caminhou em 

direção à cerca.

O apetite dos Monstros da Areia era enorme. Eles geralmente podem comer muito para que 

nunca deixassem de comer alimentos que foram enviados para eles.

Olhando para o Monstro da Areia aproximando-se dele, Lin Huang soltou um sorriso atrás da 

cerca.
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Logo o Monstro da Areia chegou à cerca, olhou para baixo e trancou os olhos em Lin Huang.

Estava chocado e imediatamente, ele balançou o seu bastão em Lin Huang.

Lin Huang correu instantaneamente para a duna que não estava longe.

O Monstro da Areia destruiu a cerca com seu bastão e perseguiu Lin Huang.

Para os Monstros da Areia, a carne humana era macia e deliciosa. Quase babando no momento

em que viu Lin Huang.

Vendo sua comida fugir, não queria a deixar correr.

Quando Lin Huang passou pela duna, o Monstro da Areia se aproximou e balançou o seu 

bastão em direção a Lin Huang.

De repente, o sangue foi derramado. O monstro parou de se mover, a cabeça caiu do pescoço.

O sangue brotou por todo o lado, o corpo sem cabeça caiu logo atrás da duna.

Uma sombra apareceu junto ao cadáver do Monstro da Areia. Era um jovem de cabelos 

brancos, os olhos que ficaram vermelhos agora estavam pretos.

"Isso é impressionante, Bai!" Lin Huang deu ao jovem um joinha.

Bai, que estava no Nível Ferro Rank-3, estava perto do Nível Bronze desde a sua evolução na 

última vez. Sob o impulso do Poder de Sangue, cortar a cabeça do monstro era um pedaço de 

bolo.

"Ding!" Uma notificação veio de Xiao Hei, uma caixa de notificação semi-transparente surgiu 

sobre Lin Huang.

"Parabéns, você obteve uma Carta de Monstro – Peça de Monstro da Areia x1”.

Ao mesmo tempo, uma enorme quantidade de Luz da Vida branca espalhou-se do corpo de 

Monstro da Areia para Bai.

"Eu quase esqueci, Luz da Vida seria dada quando monstros se matarem". Embora Lin Huang 

soubesse disso anteriormente, foi a primeira vez que o testemunhou.

Neste mundo, a Luz da Vida entre os monstros poderia ser apreendida mutuamente, onde a

Luz de Vida do monstro morto seria transferida automaticamente para o monstro que o matou.

Como o corpo humano era único, ele só absorvia uma parte da Luz da Vida dos monstros 

automaticamente durante a atualização de habilidade.

Esse processo foi chamado de um batismo de Luz da Vida. Sob outras circunstâncias, a menos 

que alguém possuísse alguma técnica para absorver a Luz da Vida, a Luz da Vida desapareceria 

enquanto ninguém pudesse obtê-la.
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Quando Bai absorveu a Luz da Vida do Monstro da Areia morto, houve mudanças dentro do 

corpo de Lin Huang.

O terceiro pilar da Roda da Vida em seu corpo que estava fraca começou a brilhar. Em breve, o 

terceiro pilar ficou totalmente iluminado e o quarto começou a acender também. O quinto, em

seguida, o sexto... Até que o pilar 26 foi iluminado, a Luz da Vida que se espalhava do Monstro 

da Areia morto parou. A luz da vida no corpo de Bai desapareceu também e as mudanças no 

corpo de Lin Huang pararam pouco depois.

"O que acabou de acontecer?" Lin Huang ficou chocado. Ele não esperava que a Luz da Vida em

seu corpo aumentasse do nada. Em segundos, sua Roda de Vida aumentou de três pilares para 

28 pilares.

Um pila da Roda da Vida geralmente representava um ano de vida. Desde que Lin Huang 

nasceu com uma Roda da Vida quebrada, a taxa em que sua vida decai foi 10 vezes mais rápida 

do que as pessoas comuns.

Ele ficou com apenas três pilares na sua Roda da Vida e o terceiro pilar já estava fraco. Ele só 

tinha um pouco mais de dois meses de vida.

Mas agora, ele de repente teve 28 pilares em sua Roda de Vida.

Ele foi aliviado do medo da morte. No entanto, a boa notícia era estranha para ele.

"Xiao Hei, a adição da minha Luz da Vida teve algo a ver com Bai matando o Monstro da 

Areia?” Lin Huang adivinhou.

"Quando você convoca um monstro de sua Carta de Monstro, sua Roda da Vida é sincronizada 

com seu monstro. 50% da Luz da Vida será absorvida em sua Roda da Vida quando o monstro 

for morto. Se a Roda de Vida do monstro que você convocou estiver cheia , 100% da Luz da 

Vida será dada a você ".

Lin Huang foi aliviado depois que ele ouviu a explicação de Xiao Hei como agora ele sabia que 

não havia nenhum problema com seu corpo.

"Eu poderia conseguir mais de 20 pilares de Luz da Vida ao matar um Monstro da Areia. Então, 

se eu matasse mais um pouco, minha Roda da Vida iria transbordar!" Lin Huang ficou animado 

enquanto pensava consigo mesmo.

Ele então foi até a parte de trás da duna e caminhou em direção ao ponto de apoio onde os 

Monstros da Areia estavam...
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