
CAPÍTULO – MATANÇA MÚLTIPLA Paraíso dos Monstros

Depois de passar pela duna, Lin Huang viu dois Monstros da Areia de pé na cerca destruída ao

longe. Um deles tinha sete metros de altura, enquanto o outro tinha oito. O mais curto parecia

ser um Nível Ferro Rank-2, enquanto o mais alto era provavelmente um Nível Ferro Rank-3.

Lin Huang hesitou por um momento, mas ele correu para a direção dos dois Monstros da Areia.

A dupla que estava prestes a consertar a cerca do céu noturno e não podia ver claramente Lin

Huang, tudo o que podiam ver era que algo estava se aproximando deles de longe.

Eles abriram os olhos na tentativa de tentar ver melhor o que estava indo até eles.

Quando Lin Huang estava entre a duna e o ponto de apoio, a dupla poderia finalmente vê-lo.

Vendo que era um humano, eles imaginavam o quão delicioso ele seria e eles atravessaram a

cerca para perseguir Lin Huang.

Lin Huang virou-se e correu imediatamente.

Quando ele atravessou a duna, a dupla estava perto dele. Eles não trouxeram nenhuma arma e

eles estavam tentando agarrar Lin Huang com as mãos nuas.

Lin Huang desceu e rolou na duna.

O sangue percorreu o ar. A cabeça do Monstro da Areia mais curto foi cortada, o corpo caiu

direto para o chão.

Bai atacou o segundo monstro sem hesitar.

Sua altura era a mesma que a do Monstro da Areia. Suas asas de Poder de Sangue eram sua

arma, que ele se balançava em direção ao mais alto Monstro da Areia.

A morte do monstro mais curto serviu como um aviso para o monstro mais alto. Viu um borrão

vermelho no ar, então ele usou a mão para bloquear o ataque, embora ele não conseguisse ver

o que estava atacando.

Geralmente, tal bloqueio funcionaria vendo o quão resistente e grossa com alta defesa era a

pele do Monstro da Areia, mas agora que o poder do Bai era semelhante a um Nível Bronze,

com  a  ajuda  de  suas  asas  de  Poder  de  Sangue  que  eram  comparáveis  a  uma  arma  de

Classificação―Bronze. As mãos do Monstro da Areia foram cortadas.

O ataque não foi tão eficaz quanto Bai queria que fosse já que a cabeça do monstro ainda

estava lá.

Com uma enorme dor, o Monstro da Areia soltou um gemido alto.

Lin Huang tentou parar Bai, mas era muito tarde.

A distância entre a duna e o ponto de apoio onde residiam os Monstros da Areia era inferior a

10 metros. Se o monstro estivesse gritando, definitivamente atrairia o resto dos Monstros da

Areia. Até então, não só a caça falharia, ele poderia até perder sua vida.
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De repente, outro golpe explodiu pelo ar, cortando a boca do Monstro da Areia diretamente na

parte de trás da cabeça.

As pupilas do gigante Monstro da Areia dilataram-se à medida que o sabre de Poder do Sangue

era removido de sua boca. Sem suporte, o corpo caiu no chão.

Bai manteve seu sabre de Poder de Sangue, a vermelhidão em seus olhos desapareceu e ele

voltou para o olhar jovem e inocente.

Lin Huang ficou aliviado, estava tão perto. Se Bai tivesse sido um segundo mais lento, eles

poderiam estar mortos agora.

Se eles fossem cercados por mais de 10 Monstros da Areia de Nível Ferro em tal ambiente, um

caçador de Nível Bronze pode não conseguir mata-los.

A notificação de Xiao Hei apareceu.

"Parabéns, você obteve Carta de Monstro – Peça de Monstro da Areia x2”.

À medida que a notificação surgiu, a Luz da Vida branca se espalhou dos dois cadáveres dos

Monstros da Areia para o corpo de Bai.

Lin  Huang  olhou  para  a  Roda  da  Vida  em  seu  corpo.  Os  pilares  começaram  a  acender

novamente.

Desta vez, aumentou de 28 para 85 pilares imediatamente.

Mesmo com a decadência acelerada de sua vida, que era 10 vezes mais rápida do que as

pessoas comuns, Lin Huang poderia viver mais oito anos.

Ele se acalmou e começou a planejar as coisas.

Por sua experiência anterior, ele não queria arriscar sua vida mais.

O desempenho de Bai estava além das expectativas mais selvagens de Lin Huang. Em cada luta,

ele conseguiu matar todos os Monstros da Areia em um único golpe antes que eles pudessem

mesmo fazer um único barulho.

Assim, com a ajuda de Bai, Lin Huang matou outros três Monstros da Areia.

Todos os 137 pilares brancos em sua Roda da Vida estavam agora cheios, os únicos pilares

restantes sendo os cinzentos.

Neste mundo, todos tinham uma Roda de Vida dentro de seus corpos que tinham 360 pilares

de luz.

No entanto, havia duas categorias nos pilares. Os brancos eram recarregáveis com Luz da Vida,

enquanto os pilares cinza não podiam ser preenchidos com Luz da Vida.

A maioria das  pessoas  tem 100 a 150 pilares  brancos que estavam cheios  de Luz da Vida

quando nasceram. Os pilares brancos decidiram quanto tempo viveria.
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Com o passar do tempo, a Luz da Vida na Roda da Vida desapareceria e, a cada ano, um pilar

de Luz da Vida seria tirado.

Os pilares de Luz da Vida que foram tirados se transformariam em pilares cinza que não eram

recarregáveis. Foi assim que a vida humana diminuiu a cada ano.

Se alguém estivesse enfermo ou nascesse com problemas em sua Roda de Vida, a perda da Luz

da Vida aceleraria.

No entanto, a velocidade da mudança do pilar seria sempre fixo em um pilar por ano.

Lin Huang foi um dos desafortunados. Ele nasceu com apenas 152 pilares brancos em sua Roda

de Vida. Agora que 15 anos se passaram, sua Roda de Vida deveria ter apenas 137 pilares

brancos restantes.

No entanto, uma vez que a decadência de sua vida foi 10 vezes mais rápida do que as pessoas

comuns, dentro dos 15 anos, 150 pilares desapareceram, deixando-o com apenas dois pilares.

Também não era viável converter as pilares cinzentas em pilares brancos porque o preço a

pagar era muito alto.

Cada pilar cinza precisaria de 10 anos de Luz da Vida para ser ativado, transformando-os em

pilares brancos. Para completar, cada pilar cinza só pode ser ativado uma vez.

Para  poder  chegar  ao  Nível  Ferro,  exigiu  que  todos  os  pilares  cinzentos  fossem  ativados,

preenchendo toda a Roda de Vida com 360 pilares brancos.

Os ricos precisariam pagar uma quantia astronômica de dinheiro, tornando impossível para os

pobres.

Um ano de vida em Cristais de Vida exigiu 100.000 pontos de crédito e 10 anos em Cristais de

Vida exigiria um milhão de pontos de crédito para ativar uma única pilar cinza.

Para a maioria das pessoas, eles nasceram com mais de 200 pilares cinzentos e a ativação

desses pilares exigiria mais de 200 milhões de pontos de crédito, uma quantidade astronômica.

Essa foi à razão pela qual alguém que ocupou o título de caçador neste mundo foi respeitado.

Até mesmo um Caçador Reserva de Nível Ferro seria olhado com todo o respeito por todos.

Com todas as suas pilares brancos iluminados, Lin Huang viu a esperança para alcançar o Nível

Ferro, pois ele tinha a vantagem de que a maioria das pessoas não tinha – absorver Luz da Vida

através do Bai.

Testemunhando o atalho para o Nível Ferro, a fome de Lin Huang para matar tornou-se mais

intensa.
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