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Cinco equipamentos de Classificação―Ferro, duas partes de armadura e uma espada de 

batalha. Os outros dois eram equipamentos de mergulho e investigação. Lin Huang não 

sabia exatamente o que eram. 

 

Os cinco equipamentos foram desativados e ele não pôde ativá-los no nível atual de 

suas habilidades. 

 

Além do equipamento, Lin Huang pegou todos os cristais de vida no armazenamento 

espacial de Xue Jie. 

 

Havia um total de 30 anos de cristais de vida que poderiam ser negociados por mais de 

três milhões de pontos de crédito. Foi uma fortuna para Lin Huang. 

 

O resto das propriedades de Xue Jie parecia inútil, então Lin Huang não se incomodou 

em levá-las com ele. 

 

Seu armazenamento espacial não era tão grande de qualquer maneira, era apenas o 

tamanho de um quadrado. Ele planejou gastar alguns de seus pontos de crédito para 

expandir o armazenamento espacial no Anel do Coração do Imperador depois que a 

avaliação terminasse. 

 

Ele então se sentou no ombro do Tirano e instruiu-o a seguir uma rota ligeiramente 

diferente que o George Kang seguiu. Ambos se dirigiram para o leste. 

 

Embora ele não tivesse medo de lutar contra alguém, seria bastante problemático para 

ele. 

 

O incidente com George Kang levou mais de meia hora. Se ele fosse encontrar alguns 

incidentes semelhantes em um dia, ele passaria a maior parte do tempo em batalhas em 

vez de continuar com sua jornada. 

 

Menos de 20 minutos depois de correrem para o leste, havia uma tempestade de areia no 

deserto. Embora não fosse intenso, Lin Huang teve que fazer o Tirano ir a um ritmo 

mais lento enquanto ele usava a camisa para cobrir a boca e o nariz. 

 

Dentro de alguns minutos, Lin Huang viu alguém na tempestade de areia não muito 

longe. 

 

A pessoa parecia gorda, ele estava tendo dificuldade em andar por causa das pernas 

curtas. 

 

"Por que essa pessoa parece tão familiar?" Lin Huang sentiu que ele tinha visto essa 

pessoa antes. 

 

Tirano correu para a pessoa com entusiasmo. Era seu instinto ir atrás de uma presa que 

poderia ser sua comida. 

 

"Tirano, não o incomode. Vamos passar por ele". Lin Huang instruiu. 

 

Tirano, que estava animado, ficou calmo novamente e desistiu de correr atrás da pessoa. 
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Yin Hangyi, que estava lutando no deserto, ouviu algo chegar atrás dele. 

 

Ele se virou e viu um Monstro da Areia vindo para ele, ele também viu uma pessoa 

sentada em cima do ombro esquerdo do Monstro da Areia. 

 

Justo quando ele estava se perguntando o que estava vendo, o Monstro da Areia passou 

por ele e seguiu em frente. 

 

Yin Hangyi não ficou chocado. Em vez disso, ele pensou que o cara que estava sentado 

no ombro do Monstro da Areia parecia familiar. 

 

O cara cobria a boca e o nariz. A única coisa que ele conseguiu ver em seu rosto eram os 

olhos dele. 

 

Ele tentou se lembrar de onde ele havia visto a pessoa antes. 

 

Algum tempo depois, ele murmurou para si mesmo: "Esse par de olhos parecia com o 

de Lin Huang. Poderia ser realmente Lin Huang?”. 

 

Ele então acenou para o Monstro da Areia que ainda não tinha corrido muito longe e 

gritou: "Lin Huang, espere por mim! Lin Huang, sou eu, Yin Hangyi". 

 

Ouvindo alguém chamando seu nome atrás dele, Lin Huang virou-se para olhar. Ele 

podia dizer indistintamente quem era a pessoa. 

 

Lin Huang franziu a testa enquanto o Gordo era muito amável e falador. 

 

Se ele fosse andar com ele, ele teria que ouvi-lo falar o dia todo. 

 

Mas o Gordo estava se desviando da rota correta. Se a tempestade de areia não parasse, 

sua direção se desviaria ainda mais e faria com que ele falhasse. 

 

Ele balançou a cabeça e sorriu. Lin Huang pediu para que o Monstro da Areia parasse. 

 

Yin Hangyi viu que o Monstro da Areia parou, ele correu rapidamente para ele. Lin 

Huang deslizou para baixo do braço do Monstro da Areia e Yin Hangyi soltou um 

sorriso estranho enquanto ele dizia em alívio: "Ahh, irmão, finalmente encontro com 

minha família! Eu pensei que eu realmente morreria neste deserto, se eu não encontrasse 

com você”. 

 

"Você não seguiu o resto? Como você se desviou da rota?" Lin Huang ignorou sua 

simpatia e perguntou com curiosidade. 

 

"Não vamos falar sobre isso. Houve uma tempestade de areia, não muito tempo depois 

de adormecermos em nossas barracas. Todos fugiram. Tive a sorte de encontrar um 

lugar para esconder durante a noite, não consegui dizer em a direção certa quando 

acordei de manhã.” Olhando para o rosto do Gordo, Lin Huang sentiu que ele estava 

falando a verdade. 

 



CAPÍTULO 23 – ENCONTRANDO O GORDO NOVAMENTE Paraíso dos Monstros 

 

Volume 01 – Primeira Visão do Mundo 3 

 

"Irmão, eu não sabia que você era um Censor Imperial. É tão legal que você tenha esse 

Monstro da Areia como sua montaria!" O Gordo deu um olhar lamentável: "Você 

poderia me trazer? Você não gostaria que sua mãe morresse neste lugar de merda, 

certo?”. 

 

"Você não vai morrer, você sempre pode pressionar o botão de emergência". Lin Huang 

respondeu seriamente. 

 

"Eu não posso fazer isso. Se eu fizer, isso não significa que desisti da avaliação?" 

 

"A avaliação é mais importante do que a sua vida?" Lin Huang levantou a sobrancelha. 

 

"É claro que a avaliação é mais importante!" O Gordo disse com confiança. 

 

Ao ver que o Gordo insistia, não havia nada que Lin Huang pudesse fazer. 

 

"Eu posso trazê-lo, mas eu tenho um pedido". Lin Huang levantou o dedo com toda a 

seriedade. 

 

"Claro! Eu farei qualquer coisa, desde que não esteja fazendo sexo com você! Eu ainda 

sou virgem, devo salvar minha virgindade para minha futura esposa!" O Gordo disse 

seriamente. 

 

"Maldito seja! Olhe para as gorduras em você, é nojento!" Lin Huang deu-lhe um chute. 

 

"O que você sabe? Eu sou voluptuoso, as meninas me amam, eu sou muito atraente!" O 

Gordo evitou o chute de Lin Huang enquanto explicava. 

 

"Tudo bem, eu não vou mais brincar com você. Eu não tenho tempo. Minha condição é 

simples, quando eu peço que você se cale, cale a boca". Lin Huang não suportava a 

exuberância do Gordo. Se ele não definiu essa condição como uma regra, ele poderia 

ficar irritado até a morte. 

 

"O que há de errado com você, o que lhe dá o direito de não me deixar falar?" O Gordo 

estava irritado. Mesmo com o Monstro de Areia, a viagem levaria pelo menos três dias. 

Ele morreria se ele não pudesse conversar. 

 

"Deixa pra lá então." 

 

Lin Huang virou-se e saiu, mas o Gordo agarrou seu braço: "Tudo bem, eu desisto. Eu 

vou te prometer que está bem?”. 

 

"Então, a partir de agora..." Lin Huang virou-se e gesticulou para ele fechar a boca. 

 

O Gordo estava confuso: "O que isso significa?" 

 

"Isso significa ‘calar a boca’!" Lin Huang esqueceu que isso não era Terra, era normal 

que o Gordo não soubesse o que o gesto significava. 

 

O Gordo cobriu a boca e acenou para Lin Huang. 
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"Ok, Tirano, coloque-o no ombro direito". Tirano não era tão gentil como era com Lin 

Huang quando se tratava do Gordo. Ele pegou o Gordo segurando o cinto de gordura 

das costas. 

 

Enquanto isso, ele era muito gentil com Lin Huang, onde colocava a palma no chão, 

permitindo que ele pisasse na palma da mão e colocasse-o no ombro. 

 

Olhando para o tratamento diferente, o Gordo gritou com Lin Huang: "Eu gostaria de 

protestar contra a diferença de tratamento, eu mereço a igualdade...”. 

 

Lin Huang gesticulou para fazê-lo ficar quieto de novo. 

 

O Gordo percebeu que ele pedia um favor. Ele então cobriu a boca e sentou-se 

calmamente. 

 

Depois que Lin Huang sentou-se, ele bateu no Monstro da Areia: "Vamos!”. 

 

O Monstro da Areia levantou-se e caminhou em direção ao leste em grandes passos... 

 
 


