
CAPÍTULO 19 – REPETIR COISAS IMPORTANTES TRÊS
VEZES Paraíso dos Monstros

Lin Huang esperava a súbita explosão do Monstro de Areia. Os 30 Monstros de Areia que foram

mortos nem sempre morreram em um golpe do ataque de Bai e eles tiveram uma reação 

similar.

O último Monstro de Areia restante que passou a ser seu líder foi morto da maneira que Lin 

Huang queria que acontecesse.

Depois que o líder dos Monstros de Areia morreu, uma notificação foi enviada por Xiao Hei.

Quando o último monstro foi morto pelo próprio Lin Huang, ele foi recompensado com uma 

carta avançada pela a matança de classificação cruzada.

Além disso, ele também obteve uma Carta de Monstro completa.

A probabilidade de obter uma Carta de Monstro imediatamente após matar um monstro não 

era alta.

Lin Huang já havia feito sua pesquisa, então ele estava apenas apontando para pegar todas as 

peças da Carta. Ele não esperava ter essa sorte.

No entanto, houve uma desvantagem também. Como o Monstro de Areia foi morto por

Lin Huang, a Luz da Vida não poderia ser absorvida por Bai, então a Roda da Vida de Lin Huang 

não conseguiu obter Luz da Vida adicional.

Lin Huang então chamou a Carta de Monstro para sua mão. Ele ficou surpreso, era uma carta 

verde. Ele olhou de perto.

Havia um gigante Monstro de Areia na frente da carta. Seu aspecto era considerado normal, a 

única diferença era que ele tinha uma cabeça extra. Não tinha olhos extras e tinha quatro 

membros exatamente como às pessoas comuns faziam.

Parecia um humano alargado com mais gordura e cabelos. Parecia feroz e não possuía órgãos 

reprodutores.

Ele virou a carta para ver a descrição detalhada.

Carta de Monstro

Raridade: Rara

Tipo de Monstro: Gigante (Derivado)

Nível de Combate: Ferro ☆☆☆

Habilidade 1: Força Imensa (Iniciante)

Habilidade 2: Robusto (Iniciante)

Habilidade 3: Ossos de Ferro (Iniciante)
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Limite de Convocação: Ativado

Observações da Carta: Isso também é inútil.

Lin Huang examinou a descrição detalhada.

Força Imensa (Iniciante): Habilidade Passiva – A força é triplicada.

Robusto (Iniciante): Habilidade Passiva – O corpo físico é duplicado. (O corpo físico inclui 

tolerância ao veneno, força, tolerância e adaptação).

Ossos de Ferro (Iniciante): Habilidade Passiva – A defesa é triplicada.

Depois de ler a descrição detalhada, Lin Huang finalmente entendeu por que era tão difícil 

matar o último Monstro de Areia.

"Não é de admirar que o ataque do Bai não pudesse prejudicá-lo, esse cara é uma espécie rara 

como Bai. Embora não tenha habilidades ativas, suas habilidades passivas são impressionantes 

o suficiente".

Lin Huang estava familiarizado com a Carta de Avanço. Agora que ele tinha Duas Cartas de 

Monstro raras, ele não tinha certeza se deveria usar a Carta de Avanço no Bai ou no Monstro 

de Areia.

Como ele estava indeciso, ele deixou a carta de lado para o futuro quando fosse necessário.

"Xiao Hei, extraia a habilidade".

As três habilidades passivas eram ótimas. Não importa qual delas ele obteve, seria útil para Lin 

Huang, então ele não tinha nenhuma preferência.

"A extração de habilidade foi ativada... Escolhendo uma habilidade para o anfitrião... A seleção 

aleatória foi feita... Parabéns, você obteve - Robusto (Iniciante)".

Quando a extração de habilidades foi feita, Lin Huang abriu sua carta exclusiva.

Anfitrião: Lin Huang

Gênero: Masculino

Idade: 15

Força de Combate: Nenhuma (Limite de avaliação excedido)

Habilidade 1: Poder de Sangue (Nível 2)

Habilidade 2: Grande Escritura da Espada (Habilidade de Espada)
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Habilidade 3: Robusto (Iniciante)

Autoridade de Convocação: Ativada

Número de Convocações Disponível: 1

Observação: Tão fraco! Tão fraco! Tão fraco!

Ele estava inicialmente feliz, mas ficou um pouco irritado com a última observação:

"É realmente necessário repetir-se três vezes? Xiao Hei, eu sinto que você está ficando mais 

mal agora".

"É necessário repetir coisas importantes três vezes, não é uma regra na Terra?"

"..." Lin Huang não sabia o que responder.

"O número disponível de convocação ainda é um, isso significa que eu não posso convocar 

ambas as minhas Cartas de Monstro ao mesmo tempo?" Lin Huang questionou quando notou 

que a quantidade de convocação permaneceu inalterada.

"Sim, não importa quantas Cartas de Monstro você tenha, você só pode convocar um de cada 

vez".

Lin Huang queria tentar de qualquer maneira. Sem fazer Bai retornar, ele apertou a Carta do 

Monstro de Areia em sua mão.

A carta ficou em pedaços e foi transferida para o corpo dele. Imediatamente, apareceu uma 

caixa semi-transparente.

"Você alcançou o limite de convocação, a ação é negada!"

Ele então retornou Bai e convocou a Carta do Monstro de Areia. Ele apertou novamente a carta

e um gigante Monstro de Areia apareceu na frente dele.

Ele deu uma boa olhada no Monstro de Areia de 10 metros de altura. Ele pensou por algum 

tempo e disse: "Eu vou te chamar de Tirano".

Ouvindo o que Lin Huang disse, o Monstro de Areia levantou as mãos para cima e soltou um 

rugido alto. Parecia gostar muito do nome dado por Lin Huang.

"Tudo bem, Tirano, vá caçar um monstro pequeno nas proximidades". Lin Huang tomou café da

manhã antes de chegar à avaliação. Agora que era noite, depois de um dia inteiro de 

caminhada e luta, ele estava com fome e cansado.

O tirano que recebeu as instruções, virou-se e saiu imediatamente.
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Logo, voltou com um monstro que parecia um javali. Lin Huang reconheceu, era um porco 

blindado. Era o dobro do tamanho de um javali da Terra, tinha escamas de metal preto nas 

costas.

Embora fosse bastante grande, não pertencia aos gigantes. Era uma besta mutada, a diferença 

era que se podia dizer o que era ao olhar para o tamanho. Não importa a que nível o porco 

blindado tenha evoluído, seu tamanho não pareceu mudar mesmo quando se tornou um 

adulto.

Os olhos de Lin Huang se iluminaram quando viu o javali blindado. Ele experimentou isso 

quando ficou na Residência Estável. Era uma delícia.

A habilidade de cozinhar de Lin Huang não era nada fantástica. Ele começou fez uma fogueira, 

cortou alguns pedaços de carne e começou a cozinhar.

Ele pensou nisso antes de chegar aqui, então ele trouxe condimentos para churrasco junto com

ele. Embora ele não tenha cuidado do fogo, o que causou que a carne ficasse ligeiramente 

queimada, o sabor não era ruim.

Ele viu que o Tirano estava babando enquanto sentado ao lado, Lin Huang pegou algumas 

fatias para ele.

Depois de terminar de comer, queria mais. Olhou para Lin Huang antecipadamente, Lin

Huang sacudiu a cabeça e sorriu para ele.

"É para você provar. Se eu fosse alimentá-lo até que você estivesse cheio, acho que talvez eu 

tenha que ficar acordado a noite toda para cozinhar para você. O cheiro de churrasco atrairia 

outros monstros próximos. Eles podem vir em breve, precisamos sair agora.”

Lin Huang então se levantou. Tirano parecia entender o que ele disse, e também se levantou.

"Traga-me para o Leste. Na velocidade em que você pode se mover, devemos ser capazes de 

cobrir uma boa distância em duas horas. Com a sua velocidade, deveríamos estar longe desta 

área em duas horas. Vamos descansar mais tarde”. Lin Huang disse ao Tirano.

Tirano estendeu a mão, Lin Huang pulou na palma da mão e foi colocado no ombro.

Assim como ele se sentou, ele mostrou uma expressão estranha.

Os ombros do Tirano estavam cheios de pelos longos e grossos que se pareciam como pele de 

javali: "Droga, seu pelo é tão duro, está cutucando minha bunda...”.
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