
CAPÍTULO 20 – ENCONTRANDO OBSTRUÇÕES Paraíso dos Monstros

Depois de sentar-se  em Tirano durante duas horas,  Lin  Huang finalmente entendeu o que

significava ter que montar a montaria até o fim, mesmo que o trouxesse às lágrimas porque era

dele.

Depois de correr por duas horas, Tirano parou depois de correrem mais de 100 quilômetros de

distância.

Lin Huang encontrou uma duna nas proximidades e levantou uma tenda. Tirano não se sentou

muito longe da entrada da tenda a seguir, observando Lin Huang com um olhar curioso quando

construía a tenda.

20 minutos depois, Lin Huang sentou-se dentro da tenda que acabara de construir enquanto

planejava como ficariam vigiando à noite.  O Deserto de Ouro Puro era  muito pior do que

qualquer deserto da Terra.

Pode haver uma invasão a qualquer momento, então, alguém que ficasse de olho na tenda

durante a noite era necessário.

Lin Huang precisava do Tirano como seu modo de transporte para que não pudesse vigiar a

tenda.  Bai  seria  adequado,  mas com a força  que ele  tinha,  Lin  Huang não queria que ele

desperdiçasse sua força em algo assim.

Ele logo lembrou que ele ainda tinha peças de carta que ele poderia integrar em uma única

Carta de Monstro. Saindo da tenda, ele chamou de volta o Tirano e falou para Xiao Hei, "Xiao

Hei, eu gostaria de integrar essas peças em um uma Carta de Monstro".

"Você tem 33 peças de Cartas de Monstros da Areia, integrando uma Carta de Monstro da

Areia de Nível Ferro, exigiria 30 peças. Confirmar integração?".

"Integrar!"

"30 peças de Carta de Monstro da Areia foram integradas em uma Carta de Monstro!"

Lin Huang convocou a nova carta para a mão dele. Era uma carta de branca pura e o Monstro

da Areia na frente da Carta era 80% parecido com o Tirano. Parecia uma versão menor do

Tirano e a descrição na parte de trás da carta era diferente.

Carta de Monstro

Raridade: Normal

Tipo de Monstro: Gigante (Derivado)

Nível de Combate: Ferro☆

Habilidade 1: Força Imensa (Iniciante)

Habilidade 2: Robusto (Iniciante)

Limite de Convocação: Ativado
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Observações da Carta: Inútil

Outra notificação foi enviada por Xiao Hei.

Assim como Lin Huang se perguntou sobre o que era, surgiu uma caixa sobre ele:

"Existem duas Cartas de Monstro do mesmo tipo, você gostaria de realizar o Engolfar Carta?"

"Xiao Hei, o que é o Engolfar Carta?"

"Se houver dois monstro do mesmo tipo, aquele com a carta mais rara pode engolfar aquele

que tem uma raridade menor e você terá uma atualização de uma habilidade aleatória".

"Isso significa que eu posso usar a carta do Tirano para engolfar esta carta de monstro e obter

uma  atualização  de  habilidades?"  Lin  Huang  finalmente  entendeu  a  razão  pela  qual  a

notificação surgiu.  "Sim.  Esta é a primeira  vez que você obteve um cartão de monstro do

mesmo tipo, então uma lembrança surgiu. Você gostaria de continuar com o Engolfar Carta?"

"Não neste momento, eu preciso que ele vigie a tenda durante a noite por alguns dias". Lin

Huang decidiu não continuar com o Engolfar Carta.

Lin Huang nem sequer se preocupou em dar a este novo Monstro da Areia um nome, pois ele

usaria o Engolfar Carta alguns dias depois, um nome parecia desnecessário. 

O novo Monstro da Areia era muito menor do que o Tirano, pois tinha apenas cinco metros de

altura.

"Você vai vigiar fora da tenda esta noite. Se você notar monstros ou humanos, gritar o mais

alto que puder e me acorde". Lin Huang instruiu.

O Monstro da Areia assentiu e sentou-se na frente da tenda enquanto Lin Huang entrou na

tenda.

Ele estava exausto e adormeceu imediatamente.

No dia seguinte, ele acordou do sono e percebeu que era manhã. Foi uma noite tranquila.

Ele levantou-se e guardou a tenda. Depois de lavar a roupa, ele guardou o Monstro da Areia

que estava vigiando a tenda a noite toda e convocou o Tirano.

Sentou-se no ombro de Tirano e franziu a testa. Ele lembrou a tortura de duas horas que ele

teve ontem e o fato de que seu pobre traseiro teria que sofrer mais 10 horas hoje.

Ele desceu do ombro de Tirano e conseguiu pousar no chão antes que a areia ficasse quente do

sol abrasador.

Ele pegou sua espada e começou a raspar o pelo nos ombros do Tirano. Em primeiro lugar, ele

murmurou baixinho, pois não sabia o que Lin Huang estava fazendo.

Uma vez que Lin Huang começou a raspar, sua expressão mudou. Lin Huang pensou que sua

expressão era estranha, mas parecia realmente adorável.
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O pelo em seu corpo era um sinal de masculinidade para Tirano, por isso não estava disposto

quando Lin Huang queria raspar tudo. No entanto, ele não conseguiu desobedecer Lin Huang,

então tudo o que podia fazer era mostrar uma cara triste.

Depois que o lado esquerdo de seu ombro foi raspado, Lin Huang, que estava pronto para

sentar-se,  olhou  para  o  lado  direito  do  ombro  de  Tirano:  "Seria  melhor  se  eles  fossem

simétricos".

Ele então raspou o lado direito. Depois de meia hora, ele finalmente se sentou no ombro de

Tirano para começar sua jornada.

"Isto é muito melhor!" Sem o pelo cutucando sua bunda, Lin Huang sentiu-se infinitamente

mais confortável.

Pouco depois de começar sua jornada, Lin Huang viu rastros de pessoas que passaram pelo

lugar.

Apenas quando ele estava prestes a impedir que Tirano evitasse conflitos, o gigantesco corpo

de Tirano atraiu cinco pessoas que imediatamente o cercaram.

Ao ver os outros se aproximarem dele, Tirano ficou furioso com as pessoas.

"Tirano,  deixe-me descer".  Depois  que Lin  Huang o instruiu,  Tirano colocou-o no chão em

frente a ele.

As cinco pessoas que se aproximaram perceberam que Lin Huang estava sentada no ombro de

Tirano.

"Como posso ajudá-lo?" Lin Huang olhou para os cinco em guarda.

"Então, você é um Censor Imperial. Não é de admirar que você tenha se atrevido a aderir a esta

avaliação, mesmo que você não esteja no Nível Ferro". Um homem alto e magro que parecia

ter 20 anos disse com um sorriso astuto.

"Apenas diga o que quiser. Se você não tem nada a dizer, saia do meu caminho". Lin Huang não

se incomodou em conversar com ele.

"Parece lembrar que seu nome é Lin Huang, certo?" Um jovem que parecia ser a idade de Lin

Huang disse com um sorriso.

Ele  vestiu-se bem e quando falou,  o  resto manteve a língua.  Embora ele fosse jovem, ele

parecia ser o líder do grupo.

"Meu nome é George Kang. Não tenha medo, eu sou inofensivo".

"A dificuldade desta avaliação é alta. Vai ser bastante difícil para você passar a avaliação se

você estiver sozinho, então nos juntamos. Você é um Censor Imperial e, embora não seja ruim

em convocar monstros, Há uma falta do departamento de força. Especialmente a última parte

da avaliação, onde é necessário escalar as montanhas. Com sua força, seria bem impossível

que você pudesse fazê-lo. Embora este Monstro da Areia seja forte, ele não é bom em escalar.
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Se você estiver disposto a se juntar a nós, podemos ajudá-lo a escalar as Montanhas". George

Kang sorriu enquanto sugeria a Lin Huang. "Obrigado pela oferta, mas sou um lobo solitário.

Agora, você vai se afastar?" Lin Huang pôde ver que esse aparentemente gentil George Kang

era realmente muito malicioso. Nenhum deles tinha boas intenções.

"Irmão, você deve pensar sobre isso". George Kang disse com um sorriso, que não pretendia se

afastar.

"Não. Agora, por favor, afaste-se!" Lin Huang insistiu.

"Ei, como você se atreve! Você realmente pensa que nos preocupamos com você? Tudo o que

realmente queríamos é usar este Monstro da Areia para nos ajudar a chegar às montanhas. Se

você entender o que estou falando, faça o que dizemos e talvez você atinja as montanhas vivo

conosco. É isso ou nós faremos você fazer o que dizemos”. O homem alto e magro revelou suas

verdadeiras intenções.

"Então, você tem certeza de que você não está se afastando?" Lin Huang nem sequer olhou

para o homem alto e magro. Em vez disso, ele lançou um olhar mortal para George Kang.
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