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Depois de viajar por mais de seis horas no Tirano, estava escurecendo quando as 

estrelas iluminaram no céu. 

 

A viagem foi suave. Lin Huang e Gordo não foram atacados por pessoas. 

 

Talvez o Tirano tenha sido o motivo. O Deserto de Ouro Puro era uma zona selvagem 

de Grau-1 e não haveria monstros que estivessem acima do Nível Ferro. 

 

Tirano era um Nível Ferro Rank-3, era uma criatura em cima na cadeia alimentar e 

outros predadores tentariam o seu melhor para evitá-lo. 

 

Estava quente durante o dia e a maioria dos predadores escolheria hibernar ou 

descansar. 

 

Quando o sol se põe, a temperatura cairia e eles iriam caçar. Seria um movimento idiota 

se Lin Huang fosse viajar de noite. 

 

Com Tirano, eles tiveram tempo suficiente para chegar ao seu destino, então não havia 

necessidade de eles viajarem à noite. 

 

Depois que ele chamou de volta o Tirano, Lin Huang convocou seu segundo Monstro de 

Areia. 

 

Gordo viu que Lin Huang convocou outro monstro, e ficou atordoado. 

 

"Irmão, quantos monstros você realmente possui?" 

 

"Isso é segredo." Lin Huang nem se virou quando respondeu o Gordo enquanto ele 

construía a tenda. 

 

"Por que você não comprou uma tenda portátil? É tão incômodo para construir a partir 

do zero". Gordo sentou-se em uma pedra enquanto observava Lin Huang construir a 

tenda. 

 

"Eu sou pobre, não posso pagar isso". 

 

O que Lin Huang disse era a verdade. 

 

A tenda portátil mencionada pelo Gordo foi inspirada por um equipamento blindado. 

Seu preço era nada menos que um equipamento de Nível Ferro. 

 

Alguns dias atrás, Lin Huang não podia pagar isso. 

 

Mas pareceu ridículo para o Gordo. 

 

"Eu acreditaria em você se você não puder trocar seus Cristais de Vida para chegar ao 

Nível Ferro. Mas se você me disser que nem sequer pode pagar uma barraca portátil, 

isso é bobagem! Eu devo visitar sua casa um dia para ver quão pobre você é. Se você 

realmente não pode pagar uma tenda portátil, eu gastaria tudo o que eu tenho para 
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ajudá-lo a chegar ao Nível Ferro!" Gordo pensou que Lin Huang estava exagerando, 

então ele prometeu isso. 

 

Para que uma pessoa normal chegue ao Nível Ferro, exigiria mais de 200 milhões de 

pontos de crédito para ativar todos os pilares cinza da Roda da Vida. 

 

200 milhões de pontos de crédito eram muito, essa foi a razão pela qual a maioria das 

pessoas neste mundo não conseguiu chegar ao Nível Ferro. 

 

Lin Huang riu quando ouviu o que o Gordo disse: "Você não precisa olhar para a minha 

casa. Quando terminarmos a avaliação, eu o trarei ao Escritório de Crédito para mostrar 

o meu livro bancário. definitivamente acreditará em mim então.”. 

 

"O que? Você deve estar brincando. Você é realmente tão pobre?" o Gordo entrou em 

pânico quando ouviu o que Lin Huang disse. 

 

Lin Huang sorriu sem dizer nada. O Gordo ficou cada vez mais em pânico quando viu o 

sorriso de Lin Huang: "Eu estava apenas brincando com você agora, não leve isso a 

sério". 

 

Lin Huang o ignorou enquanto ele colocava toda a sua atenção na construção da tenda. 

Quando ele terminou, estava escuro. 

 

Lin Huang virou-se e viu o Gordo sentado na rocha sem trazer sua tenda: "Onde está 

sua tenda portátil?”. 

 

"Sobre isso... Foi soprada pelo vento na noite passada..." Gordo coçou a cabeça e evitou 

o contato visual com Lin Huang. 

 

"Oh, então vamos preparar o jantar". Lin Huang parecia ignorar o Gordo que não tinha 

uma tenda. Ele esticou o corpo e murmurou: "Eu vou dormir depois do jantar, foi um 

longo dia, estou exausto". 

 

"Isso não seria um problema para você, e quanto a mim?" Gordo olhou para Lin Huang, 

que acabou de construir a tenda, ele parecia preocupado: "Que tal compartilhar a tenda 

esta noite?”. 

 

"Isso não vai acontecer. Cuide de seu problema sozinho." Lin Huang respondeu sem 

sequer pensar. 

 

"Geralmente é frio à noite. Olhe para o meu corpo delicado, se eu tivesse que dormir 

esta noite, eu ficaria morto. Você realmente quer que isso aconteça comigo?" Gordo 

mostrou olhos de cachorrinho
1
. 

 

"Não seria um problema. Se você estiver com frio, você pode abraçar o Monstro da 

Areia". Lin Huang deu-lhe uma sugestão criativa. 

 

"Ele tem mais gorduras do que você, isso é ainda mais sexy, apenas sua xícara de chá". 

                                                           
1
 Estilo gato de botas 
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"Então eu preferiria morrer..." Gordo olhou para o Monstro da Areia enquanto ele lhe 

dava um sorriso. Gordo balançou a cabeça e rejeitou a sugestão. 

 

"Não se preocupe, faça o jantar agora!" Lin Huang mudou o tópico. 

 

"Perdi meu apetite, não posso comer mais. Não estou cozinhando". Gordo virou a 

cabeça, parecia estar fazendo birra. 

 

"Cozinhe primeiro, penso em algo para você depois do jantar". 

 

"Não! Você me dá a solução agora ou não vou cozinhar esta noite". Gordo sentou-se na 

rocha cruzando seus braços enquanto esperava Lin Huang lhe dar uma solução. 

 

"A solução é... eu tenho uma tenda de backup". Lin Huang riu. 

 

"Você está brincando comigo?" Gordo tinha medo de que Lin Huang não estivesse 

falando sério. 

 

Lin Huang não disse nada quando tirou um poste de tenda do seu armazenamento 

espacial. 

 

"Por que você não me falou mais cedo?" Gordo gritou para ele enquanto ria. 

 

"Ao contrário de algumas pessoas, fiz meu planejamento corretamente e trouxe uma 

tenda de backup". Lin Huang disse enquanto colocava todas as partes da tenda de 

backup no chão, "Você monta você mesmo depois do jantar, eu vou dormir agora". 

 

O Gordo, em seguida, tirou calmamente os seus utensílios e começou a preparar o 

jantar. 

 

Após o jantar, o céu estava completamente escuro com estrelas. Parecia o oceano, 

brilhando acima dele. 

 

O calor na areia desapareceu e o vento estava mais frio. 

 

Lin Huang colocou o Monstro de Areia para vigiar a noite enquanto ele entrou na sua 

tenda. 

 

O Gordo estava montando a tenda desajeitadamente. 

 

Meia hora depois, o gordo construiu uma tenda distorcida e ainda havia partes no chão. 

 

Ele perdeu sua paciência e entrou na tenda incompleta de qualquer maneira, enquanto 

tentava muito abaixar a barraca. 

 

Devido à tempestade de areia na noite anterior, ele não teve um bom descanso. Logo ele 

adormeceu. 
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Ouvindo o ronco de Gordo não muito longe, Lin Huang sorriu enquanto sacudia a 

cabeça. 

 

Este Gordo era um cara tão ingênuo, deixando sua guarda baixa quando ele estava com 

Lin Huang. Ele adormeceu imediatamente. 

 

"Este cara deve estar esgotado...”. 

 

Como Lin Huang teve um bom descanso na noite passada, ele não teve sono mesmo que 

estivesse cansado. 

 

A sonolência só entrou no meio da noite. 

 

À medida que a noite passava, o deserto ficou mais frio. 

 

Antes do amanhecer, havia uma camada de geada no chão. 

 

Sob duas luas roxas cheias, o deserto estava calmo. 

 

De repente, o Monstro da Areia que estava sentado na frente da tenda parecia cheirar 

alguma coisa. 

 

Começou a cheirar seus arredores e olhou para a direção em que identificou a fonte do 

cheiro. 

 

Embora não pudesse ver claramente o que era porque estava longe, podia ver que algo 

estava se aproximando deles em um ritmo alarmante. 

 

Ele se levantou imediatamente e gritou para a tenda. 

 

"Ahh woo! Ahh woo! Ahh woo!" 

 

Lin Huang conseguiu adormecer por apenas duas horas antes de ouvir o grito do 

Monster da Areia lá fora. Ele se sentou imediatamente. 

 

Ele nem sequer removeu suas roupas e sapatos, pois estava preocupado com a 

ocorrência de tais incidentes. 

 

Ele abriu a barraca e olhou, chocado enquanto olhava para a direção em que o Monstro 

da Areia estava apontando. 

 

Ele então caminhou até a tenda do Gordo. 

 

Depois de várias tentativas falhadas para abrir sua tenda, ele tirou a espada do 

armazenamento e cortou a tenda. 

 

Ele bateu no rosto gorduroso e disse: "Acorde Gordo, estaremos mortos se continuar a 

dormir!”. 

 

 


