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Os Monstros da Areia viveram no deserto desde jovens. Eles poderiam sobreviver ainda 

mais do que os camelos poderiam no deserto da Terra. 

 

Quando havia muita comida, eles comeriam tudo o que podiam para armazenar uma 

enorme quantidade de gordura em seus corpos. Sem comida e água, eles poderiam 

quebrar suas gorduras corporais em energia e água. 

 

Os Monstros da Areia que tinham gorduras suficientes podiam viver pelo menos meio 

ano sem água. Sem comida, eles poderiam viver pelo menos três anos. 

 

Sua pele era grossa e resistente o suficiente para se defender das tempestades de areia, 

até seus olhos e rostos tinham uma estrutura única de três camadas para que não fossem 

afetadas por uma tempestade de areia. 

 

Devido à sua estrutura corporal única, eles se tornaram os principais predadores no 

deserto. 

 

Os Monstros da Areia tinham pés grandes que eram mais de duas vezes o tamanho dos 

pés humanos. 

 

Isso os fez mover mais rápido e ter mais agilidade do que o resto dos gigantes. 

 

O tamanho do corpo do Tirano era mais de cinco vezes maior do que um ser humano, 

mas sua velocidade não era cinco vezes a velocidade de um ser humano. Em vez disso, 

era 20 vezes mais rápido do que um ser humano. 

 

Para um humano que era um caçador Nível Ferro Rank-3, a velocidade máxima que 

poderia viajar no deserto era, em média, 20 quilômetros por hora. 

 

Enquanto que para o Tirano, com sua velocidade de marcha normal, poderia viajar mais 

de 80 quilômetros por hora e a toda velocidade, poderia viajar mais de 100 quilômetros 

por hora. 

 

Quando Lin Huang estava sentado no ombro do Tirano, ele controlou sua velocidade 

aos 80 quilômetros normais para evitar que caísse. Na primeira noite, eles conseguiram 

usar apenas duas horas para percorrer uma distância que costumava levar um dia inteiro 

para pessoas comuns. 

 

Com a força do Monstro da Areia, a carga adicional, que era o Gordo no seu ombro, não 

fazia diferença. Sua velocidade não foi abrandada. 

 

Olhando para a sensação nauseosa de passeio do Gordo, Lin Huang estava rindo por 

dentro. 

 

Ele não era diferente do Gordo ontem, antes de se adaptar ao sentimento de andar no 

Tirano. 
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Lembrando-se de ser cutucado em sua bunda pela pelagem áspera do Tirano, Lin Huang 

murmurou para si mesmo: "Não deveria ter raspado o outro lado...”. 

 

O Monstro da Areia correu por mais de quatro horas antes que o Gordo começasse a se 

queixar. 

 

"Podemos descansar por um tempo! Oh, meu deus, eu sinto que meus bigodes estão 

rachando”. 

 

A bunda de Lin Huang também estava entorpecida. Vendo que o gordo já não conseguia 

aguentar mais, ele pediu que o Tirano parasse. 

 

Tirano então colocou os dois no chão. O Gordo caminhou em direção a Lin Huang 

enquanto esfregava a bunda: "Vamos descansar um pouco, comer algo e beber um 

pouco de água antes de voltarmos". 

 

Lin Huang assentiu, “Descanse, vou pedir que o Tirano busque por comida.” 

 

Fatty deu grandes goles na garrafa de água e disse "Não há necessidade disso, eu tenho 

comida comigo!”. 

 

Depois de guardar sua garrafa de volta em seu armazenamento espacial, o Gordo tirou 

um conjunto de louça para fora e uma fatia de carne quadrada que era do tamanho de 

uma bola de basquete. 

 

"Onde você conseguiu a comida, eles não confiscaram sua comida ontem?" Perguntou 

Lin Huang com curiosidade. 

 

"O que você está pensando? Não o contrabandeei, cortei isso do Porco Blindado que a 

equipe matou ontem. É a parte de trás da perna, coisas boas! Eu planejei mantive isso 

pra mim, mas eu te trato como meu próprio irmão, senão eu não compartilharia isso 

com você ". O Gordo começou a cortar a carne. Algum tempo depois, a fatia de carne 

foi cortada. 

 

"Então você é um chef". Ao ver as boas habilidades da faca do Gordo, Lin Huang 

descobriu sua ocupação. 

 

"O que? Um chef? Eu quero ser um caçador de comida!" O Gordo olhou para cima e 

refutou. 

 

Houve muitas categorias na Associação de Caçadores. Além de muitos caçadores de 

monstros que caçavam principalmente monstros, havia caçadores de alimentos que 

cozinhavam, caçadores de tesouros que procuravam tesouros e caçadores guardiões que 

protegiam espécies raras... 

 

A Associação de Caçadores foi uma organização que ofereceu liberdade. Eles não só 

cultivava talentos, mas também provia todos os tipos de talentos para as outras 

organizações. 
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A avaliação de Caçador Reserva não foi restrita a nenhuma categoria. 

 

Para ser um Caçador de Alimentos que foi reconhecido pela Associação de Caçadores, 

primeiro o Gordo teria que ser um Caçador Reserva. E ele seria obrigado a escolher uma 

categoria quando ele estava indo para a Avaliação de Caçador Bronze. 

 

Através da avaliação de Caçador de Alimentos, ele se tornaria um verdadeiro Caçador, 

reconhecido pela Associação de Caçadores. 

 

Em menos de 20 minutos, o gordo tinha roído toda a carne. 

 

Lin Huang provou um pedaço e seus olhos se iluminaram quando ele disse: "Gordo, 

você não tem cara de quem pode cozinhar". 

 

Fatty era um bom cozinheiro, a carne assada era muito melhor do que o Lin Huang tinha 

comido no primeiro dia. 

 

Embora não fosse comparável ao que ele provava na Residência Estável, era a segunda 

melhor carne assada que já havia provado. 

 

De repente, eles ouviram um som retumbante em torno deles. Eles então notaram que o 

Tirano estava babando enquanto olhava a carne assada. 

 

"Gordo, asse um pedaço para ele mais tarde". Lin Huang sugeriu depois de ver o Tirano 

com uma aparência lamentável. 

 

"Se nós o alimentássemos, teríamos fome de noite". Fatty não estava disposto a assar a 

carne para o Tirano. 

 

"Apenas dê uma fatia para ele provar alguns". Claro, Lin Huang sabia que era 

impossível satisfazer o apetite do Tirano. Com seu tamanho, precisaria de uma tonelada 

de carne para transformá-la em gordura. 

 

Embora o Gordo não quisesse, pensando que ele precisaria montá-lo mais tarde, ele 

tirou um grande pedaço e começou a assar enquanto eles comiam. 

 

Assim que eles acabaram de comer, a carne foi assada. 

 

O Gordo usou um graveto para passar a carne assada para o Tirano e disse: "Grandão, 

isso é para você". 

 

Tirano olhou para Lin Huang enquanto babava. 

 

"Continue." 

 

Depois que Lin Huang assentiu, ele pegou a carne assada e a jogou na boca. 

 

Engoliu a carne juntamente com os ossos. 
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"Porra, por que não cuspiu os ossos?" Foi a primeira vez que o Gordo viu um Monstro 

da Areia e ele ficou chocado. 

 

"A corrosão do ácido estomacal de um gigante é mais do que 100 vezes mais poderosa 

do que a de um ser humano. Eles podem digerir completamente os ossos. Quem lhe 

disse que os gigantes cospem os ossos quando eles comem?" Lin Huang educou o 

Gordo com alguns fatos científicos. 

 

"Certo, os gigantes que vi em vídeos também engoliram os ossos". Fatty lembrou o 

momento em que ele assistiu alguns vídeos educativos. 

 

"Tudo bem, desde que comemos, vamos limpar e seguir estrada. Se fomos rápidos, 

podemos chegar às montanhas amanhã à noite. Então, descansaremos por uma noite e 

podemos começar a escalar depois de amanhã de manhã." Lin Huang havia feito seu 

planejamento anteriormente. 

 

Levaria dois dias para chegar às montanhas se o Tirano viajasse 10 horas por dia. 

 

"Yay!" 

 

Fatty ficou excitado quando soube que eles poderiam terminar a jornada em dois dias, 

enquanto as pessoas comuns levariam mais de 10 dias. A avaliação não pode ser mais 

fácil do que isso. 

 

Após a limpeza, eles subiram nos ombros do Tirano e começaram sua jornada... 
 


