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Ao ver Lin Huang apontando o dedo para ele, Xue Jie ficou pálido. Ele pensou que seria o fim 

do incidente desde que George Kang se desculpou e deu um presente a Lin Huang. Ele não 

esperava que Lin Huang fosse atrás dele. 

"Lin Huang, o que você quer de mim?" Xue Jie não pensou que poderia derrotar Tirano. Além 

disso, Lin Huang foi bom em atacar de longe. Se eles lutassem, ele definitivamente perderia. 

"O que eu quero?" Lin Huang entrecerrou os olhos enquanto olhava para Xue Jie: "Foi você 

quem pegou uma briga comigo e foi você que me atacou! Você realmente pensou que eu 

deixaria você ir assim?”. 

"Xue Jie, foi culpa nossa. Você deve se desculpar. Lin Huang, por favor, deixe-nos saber como 

podemos nos desculpar com você, não vamos lutar". George Kang não saiu sem Xue Jie, em 

vez disso, ele se virou e olhou para Lin Huang. 

"Lin Huang, eu sei que você está bravo. Faz sentido que esteja com raiva porque Xue Jie é um 

boca grande. Deixe-nos saber o tipo de compensação que podemos dar!" 

Lin Huang ficou impressionado com o quão inteligente este George Kang era enquanto ele 

parecia ser uma pessoa prudente. Ele se tornaria alguém notável no futuro. 

"Desde que você ofereceu, não o deixarei envergonhado. Eu só tenho dois pedidos. Em 

primeiro lugar, eu quero uma sincera desculpa de Xue Jie! Em segundo lugar, eu quero todos 

os equipamentos que ele tem sobre ele, bem como todas as coisas que estão em seu 

armazenamento!” 

"Lin Huang, você não se atreve a me empurrar!" Xue Jie estava furioso. 

"Cala-se, Xue Jie!" George Kang gritou para Xue Jie. 

"George Kang, agora eu finalmente entendi por que sua família não gosta de você, você é um 

bastardo! Não só você não me ajudou, mas você está ajudando um estranho? Eu não gostaria 

de ter um primo como você!” 

O que Xue Jie disse chateado com George Kang. Lin Huang finalmente entendeu por que 

George Kang não escolheu deixar mais cedo e ajudou Xue Jie em vez disso. 

"Você é tão idiota, eu estou ajudando você a sair da situação!" George Kang gritou de volta 

para Xue Jie. 

"Eu não preciso de você, vá embora!" Xue Jie cuspiu no chão. 

"Lin Huang, eu poderia te dar todo o equipamento de Classificação―Ferro que eu tenho 

comigo, bem como as coisas que eu tenho no meu armazenamento. Vou leva-lo e garantir que 

não vamos mais causar problemas". George Kang sugeriu. 

"George, isso não tem nada a ver com você. Este é o meu negócio com ele, eu vou me resolver 

com ele! Se você não aguenta assistir, saia". Lin Huang rejeitou a oferta de George Kang. 

"Tirano, ataque!" 



CAPÍTULO 22 – MATAR PARA ADVERTIR Paraíso dos Monstros 

 

Volume 01 – Primeira Visão do Mundo 2 

 

Ouvindo as instruções de Lin Huang, Tirano, que estava vertiginoso, levantou-se e correu em 

direção a Xue Jie. 

George Kang não partiu, mas ele deu alguns passos para trás do Tirano e Xue Jie enquanto ele 

observava silenciosamente. 

O GrayEagle17 permaneceu na mão de Lin Huang, apontando para George Kang. 

Enquanto isso, embora a habilidade de Xue Jie não fosse tão fraca, seu ombro direito estava 

ferido, deixando-o com apenas o braço esquerdo. 

Sua velocidade parecia ser afetada pela dor. Com seu medo pelo Tirano depois que ele viu seu 

ataque mais cedo, ele nem sequer conseguiu usar 70% de sua força. 

Logo, Tirano estava perto dele. 

Em seguida, deu um soco na faca longa de Classificação―Ferro que Xue Jie tinha em sua mão e 

um estalo foi ouvido. 

Havia sangue no punho do Tirano, mas um forte impacto foi sentido na mão esquerda de Xue 

Jie. 

Ele foi empurrado para trás do grupo e a longa faca caiu de sua mão. 

Esse golpe fraturou a mão esquerda de Xue Jie. George Kang, que estava observando de longe, 

estava aterrorizado. Ele não tinha mais nenhuma esperança em Xue Jie nesta batalha. 

Xue Jie era um especialista em usar facas e agora que ambas as mãos eram inúteis, ele não 

tinha mais nenhum movimento. 

Parado diante de um Monstro da Areia que estava perto de um Nível Bronze, ele era como um 

brinquedo indefenso para ele. 

Ao ver que ele havia perdido o poder, Tirano ficou ainda mais animado, depois o humilhou 

como um gato brincando com um rato. 

Depois de tentativas falhas de tentar esquivar dos ataques do Tirano, Xue Jie estava cansado. 

Percebendo que sua presa estava exausta, Tirano sorriu e agarrou seu braço. 

Xue Jie lutou muito, mas foi inútil. Ele sentiu que seu corpo seria esmagado. 

Observando isso, George Kang hesitou e disse: "Lin Huang, poupe sua vida por mim. Pegue 

isso. Você pode pedir três favores da nossa família no futuro". 

George Kang tirou um token do seu armazenamento espacial. 

Lin Huang olhou para ele, embora ele não soubesse o que era esse token, ele pediu que o 

Tirano parasse, "Tirano, derrube-o". 

Xue Jie estava à beira da morte quando ele deitou no chão imóvel. Pelo braço do Tirano, todos 

os ossos em seu corpo foram destruídos. 
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Lin Huang caminhou em direção a ele, "Desculpe-se ou morra!”. 

"Lin Huang, eu sei que você não tem coragem de me matar". Xue Jie sorriu. 

"Não sei onde você tem essa confiança". Lin Huang inclinou-se e balançou a cabeça com um 

sorriso: "Para a Associação de Caçadores, você é apenas uma pessoa comum que nem é um 

Caçador Reserva enquanto eu sou um Censor Imperial. Você acha que a Associação de 

Caçadores me desqualificaria apenas porque eu te matei? Mesmo que eu matasse você e eu 

fosse desqualificado, com meu status por ser um Censor Imperial, não é difícil para me juntar a 

outras organizações”. 

"Em relação ao seu relacionamento com a realeza, você nem sequer é um membro importante 

da família. Se você está morto, você realmente acha que a família do George vingaria você? 

Um Censor Imperial é protegido por muitos, você realmente acha que a família do George 

ofenderia a Associação de Caçadores por sua causa?” 

"Deixe-me dizer-lhe um segredo..." Lin Huang inclinou-se para perto da orelha de Xue Jie: 

"Embora eu não seja nem um Nível Ferro, sou capaz de convocar não um monstro, mas três. 

Haverá mais no futuro.”. 

As pupilas de Xue Jie encolheram. Embora ele não soubesse muito sobre um Censor Imperial, 

ele sabia que a maioria deles só floresceria depois que eles se tornaram um Nível Ferro. 

Aqueles que poderiam reunir monstros antes de chegar ao Nível Ferro eram considerados 

gênios. Aqueles que poderiam convocar três monstros antes de chegar ao Nível Ferro, por 

outro lado, seriam considerados deuses. 

Mesmo sem a avaliação, este cara seria sondado por todos. 

Se ele e George Kang fossem mortos, a Associação de Caçadores poderia enterrar o incidente. 

"Tudo bem, agora que você conhece meu segredo, leve-o com você quando sair deste 

mundo". Depois de sussurrar na orelha de Xue Jie, Lin Huang levantou-se e apontou sua 

GrayEagle17 na testa de Xue Jie e deslizou-o para o olho esquerdo. 

"A bala passaria de seu globo ocular para o seu cérebro e explodiria, não será doloroso". 

"Espere, não me mate! Eu imploro!" Xue Jie sentiu a ameaça de morte, algo que ele nunca 

sentira antes e pediu piedade. 

George Kang ficou impressionado. Ele não sabia o que Lin Huang disse a Xue Jie para assustá-lo 

assim. 

"Agora que você conhece meu segredo, não posso deixar você viver". Lin Huang sorriu 

enquanto ele colocava o dedo no gatilho. 

"Eu juro que não vou revelar seu segredo para ninguém! Se eu fizer, eu me amaldiçoo que 

ficarei preso no Nível Ferro para sempre!" Xue Jie disse imediatamente: "... E me arrependo do 

que aconteceu antes. Foi minha culpa, eu vou te dar qualquer coisa!”. 

Lin Huang parecia estar hesitando, mas ele estava gostando. 
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Embora Xue Jie tivesse uma boca ruim, Lin Huang nunca planejou matá-lo. 

Ele só queria mostrar isso a George Kang como um aviso, uma vez que os ricos tinham medo 

de quem não se importa de perder a vida. 

Lin Huang intencionalmente mostrou-lhe seu lado louco, então George Kang desistiria de 

tentar se vingar dele. Ele sabia muito bem que as pessoas da realeza definitivamente se 

vingariam. 

"Eu tenho quatro equipamentos de Classificação―Ferro que eu posso dar a você! Quanto às 

coisas no meu armazenamento espacial, por favor, pegue!" Xue Jie desistiu, Lin Huang poderia 

finalmente acabar com seu drama. 

"Lin Huang, se você acha que as coisas que meu primo ofereceu são insuficientes, pegue a 

minha também". George Kang caminhou em direção a ele e disse. Ele estava aterrorizado com 

as ações de Lin Huang e temia que ele realmente matasse seu primo. 

"Tudo bem. George, já que ele já pediu desculpas, não o deixarei envergonhado". Lin Huang 

tirou a arma da cabeça de Xue Jie e levantou-se. 

Depois de tirar alguns dos seus equipamentos de Classificação―Ferro, Lin Huang procurou 

através de seu armazenamento espacial. Além da armadura de Nível Ferro que foi dada por 

George Kang, ele não pegou nenhuma das coisas dele. Ele mesmo rejeitou o token que ele 

ofereceu. 

George Kang apertou o botão de emergência para Xue Jie e o resto do time. Ele então saiu 

sozinho. 

Lin Huang sorriu enquanto ele o via sair, "Eu não esperava que Xue Jie se ajustasse a mim. Esta 

técnica de “matar para advertir” foi um sucesso. Olhando para George Kang, que não podia 

esperar para me deixar em paz, acho que ele nunca mais procurará problemas comigo. Parece 

que eu evitei as consequências.”. 


