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George Kang viu que Lin Huang estava olhando para ele e sentiu um arrepio descendo por sua 

espinha, planejando imediatamente seu retiro. 

"O que você está encarando? Você acha que é melhor do que nós só porque é um Censor 

Imperial? A família de George é a realeza, você não pode se dar ao luxo de ofendê-lo!" O 

homem alto e magro ergueu a voz para Lin Huang quando percebeu que foi ignorado. 

Lin Huang franziu a testa quando ouviu o cara mencionar "realeza". Neste mundo, apenas as 

famílias que tinha pessoas que era Nível Ouro ou maior poderiam ser aprovadas como realeza 

pelo governo da União. Agora ele entendeu por que esse cara falou por George Kang de bom 

grado. 

Enquanto isso, George Kang, que achava que Lin Huang era estranho, começou a ficar com 

ciúmes de Lin Huang. 

"O que ele fez para merecer ser um Censor Imperial? Ele tem 15 anos e ele nem sequer é Nível 

Ferro, é óbvio que ele é um filho pobre sem um bom fundo. O que é tão bom em ser um 

censor imperial, eu vou lhe mostrar o que eu tenho hoje!” George Kang pensou para si mesmo. 

"Irmão, não o forçaremos a fazer algo que você não queira fazer, mas sua atitude é 

humilhante. Como meus irmãos não gostam de você, não há nada que eu possa fazer". George 

Kang era inteligente quando sentiu que Lin Huang não era a pessoa com quem ele deveria 

mexer, então ele tentou se afastar dele. 

Embora o motivo que ele argumentou fosse irrelevante, pelo menos não era estranho. Essa foi 

uma das coisas que ele aprendeu com sua família. 

Um jovem de 15 anos normal, realmente iria refletir sobre o que ele acabou de dizer, mas Lin 

Huang não era uma criança. 

Ele sabia que esse cara estava tentando evitar conflitos. Se uma luta acontecesse, não importa 

qual lado ganhou, não seria dele o seu negócio. 

No entanto, não foi uma boa notícia para Lin Huang já que eles eram uma gangue. 

Embora ele não tenha medo, ele não quis ofender a realeza sem motivo. 

O homem alto e habilidoso não entendeu o que realmente George Kang estava tentando fazer. 

Ele achava que não queria sujar suas mãos com Lin Huang e queria que o resto deles o fizesse 

em vez disso. 

Ele estava disposto a fazer qualquer coisa pelo jovem mestre da realeza. 

Independentemente de como os resultados da avaliação seriam, desde que conseguisse 

construir um bom relacionamento com a realeza, ele sempre poderia pedir oportunidades de 

emprego e trabalhar em suas propriedades. 

Os quatro estavam pensando a mesma coisa. 

George Kang deu alguns passos para trás enquanto os quatro se olhavam. 
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Os três mergulharam em direção ao Monstro da Areia enquanto o homem alto e magro 

atacava Lin Huang. 

A maneira mais fácil de matar um Censor Imperial era matá-lo antes que ele convocasse seus 

monstros. 

Agora que Lin Huang já havia convocado seu monstro, eles pensaram em segurar o monstro e 

matar Lin Huang o mais rápido possível. 

Lin Huang não estava no Nível Ferro para que ele não pudesse ver as habilidades dos inimigos. 

No entanto, ao ver o cara alto e magro liderando a investida, isso significava que sua 

habilidade deveria ser a mais poderosa, possivelmente, um Nível Ferro Rank-3. 

Lin Huang não hesitou, enquanto ele estava fugindo rapidamente, ele segurou a GrayEagle17 

em sua mão e recarregou com as cinco balas blindadas restantes. 

Olhando para a GrayEagle17 na mão de Lin Huang, o cara alto e habilidoso sorriu, "Uma 

GrayEagle17, essa arma que é dito nem ser uma arma de Classificação―Ferro provavelmente 

poderia ser uma ameaça para as pessoas no Nível Ferro Rank-1 ou 2, mas eu, Xue Jie estou no 

Nível Ferro Rank-3, tal arma lixo não pode fazer nada para mim ". 

Vendo Xue Jie se aproximando dele sem medo, Lin Huang apontou para o peito e puxou o 

gatilho. 

"Bang!" O estrondo explosivo assustou todos. 

Xue Jie tentou evitar o tiro, mas era tarde demais, a bala bateu no ombro direito. Um buraco 

que era o tamanho de um punho foi aberto no ombro direito, tão profundo que seu osso podia 

ser visto. 

Xue Jie pressionou a palma da mão contra a ferida, o sangue estava fluindo. Ele olhou para Lin 

Huang e derramou medicação na ferida. 

Lin Huang olhou para ele de longe, ele não continuou a atacar. Sem a ajuda do Tirano ou Bai, 

era difícil para ele matar Xue Jie. 

A habilidade de Xue Jie era muito mais poderosa do que o vampiro enfraquecido que ele 

matou antes. Sua mente não estava controlada pela fome. Além disso, Lin Huang tinha apenas 

quatro balas blindadas sobrando, eram apenas para uso de emergência e não queria perder as 

balas. 

Era apenas uma luta menor entre eles, eles não tinham chegado ao ponto em que eles tinham 

que se matar. 

Ao ver o ataque de Lin Huang, a expressão de George Kang mudou. Ele achava que seu palpite 

estava certo: "Esse cara é perigoso!”. 

Ele também pôde ver que Lin Huang mostrou misericórdia. Se ele fosse apontar sua arma para 

a cabeça de Xue Jie em vez do peito, ele já estaria morto. 
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Quando George Kang estava focando toda a sua atenção em Lin Huang, ele ouviu um gemido 

devastador não muito longe. 

Os três caras que tentaram atacar o Tirano foram perfurados por ele. Ninguém sabia se ainda 

estavam vivos. 

Depois de lidar com os três, Tirano correu em direção a Lin Huang e tentou agarrar Xue Jie. 

Xue Jie viu o que estava acontecendo e ficou aterrorizado enquanto tentava escapar com seu 

ombro ferido. Enquanto ele correu, ele gritou por ajuda, "George, me ajude!”. 

George Kang estava sem escolha. Embora ele não quisesse se envolver nisso, ele não podia 

deixar Xue Jie morrer aqui. 

Se Xue Jie estivesse morto, ele estaria sozinho e que saberia se Lin Huang também o mataria. 

Ele usou a mão direita e acenou no ar, o anel preto no dedo médio tornou-se um escudo 

gigante na frente de Xue Jie. 

"Bang!" 

A garra gigante do Tirano pousou no escudo gigante e uma rachadura parecia com uma teia de 

aranha apareceu no escudo. 

George Kang ficou chocado. Ele não esperava que o Monstro da Areia pudesse criar tais 

rachaduras em seu equipamento de Classificação―Ferro. 

Ele não sabia que a força do Monstro da Areia estava perto de um monstro de Nível Bronze. 

George Kang então gritou para Lin Huang, "Lin Huang, irmão, pare a violência, podemos 

conversar sobre isso!”. 

"Tirano!" Lin Huang impediu o Tirano de atacar Xue Jie. 

Tirano estava entrando na zona, então parou e olhou para Lin Huang confuso. 

"Pare por enquanto". Depois que Lin Huang deu suas instruções, ele olhou para George Kang e 

Xue Jie: "Eu preciso de uma explicação adequada". 

A dupla ficou aliviada quando viu Lin Huang pedir para o Tirano parar. 

George Kang disse alto para Lin Huang de longe: "Lin Huang, é nossa culpa. Não devemos 

colocá-lo em apuros, gostaríamos de pedir desculpas". 

"George, esse garoto não ousaria nos matar. A matança é proibida na avaliação. Se morramos 

na avaliação, não só ele perderia sua elegibilidade, ele também seria colocado na lista negra 

pela Associação de Caçadores e proibido de todas as formas da avaliação do caçador. Você é 

um membro da realeza. Se você morrer na avaliação, a Associação de Caçadores 

definitivamente investigaria o assunto. Matar um membro da realeza é considerado um 

assunto muito sério para o Governo da União...”. 
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"Cale-se!" George Kang interrompeu Xue Jie de falar. Ele não podia acreditar que Xue Jie ainda 

estava lutando com Lin Huang, "Lin Huang, todas as armas que estavam acima de 

Classificação―Ferro foram tiradas. O mais valioso que eu tenho comigo é essa armadura 

negra". 

George Kang tirou o anel preto no dedo anelar esquerdo e jogou no chão na frente do Tirano: 

"Por favor, considere isso como nossa desculpa, espero que possamos esquecer o que 

acontecer hoje e nos tornar amigos". 

Lin Huang ficou calado por um momento e disse: "Aceito suas desculpas. Você pode levar os 

três caras que estão deitados lá..." 

"Mas ele não tem permissão para sair". Lin Huang apontou para Xue Jie, que estava atrás de 

George Kang. 


