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O Gordo acordou depois que ele foi esbofeteado. Ele se sentou abruptamente na cama e 

subconscientemente cobriu seu corpo com uma colcha enquanto via sua gorda parte 

superior do corpo. Ele estava alerta e perguntou a Lin Huang: "O que você está 

fazendo?!”. 

 

"Apenas me siga! Não tenho tempo para explicar agora". Lin Huang tirou a colcha, e 

Gordo foi visto apenas usando uma boxer vermelha. 

 

"Eu preciso colocar minha roupa. Por favor, deixe meu quarto agora". Gordo cobriu 

imediatamente o peito dele. 

 

"Estamos morrendo, e você ainda se importa em vestir suas roupas!" Lin Huang agarrou 

seu braço e o arrastou para fora da tenda. 

 

Apesar de que Gordo estava relutante em sair, ainda assim, ele seguiu Lin Huang e saiu 

da tenda, pois Lin Huang não parecia que estava brincando. 

 

Ele ficou assustado assim que ele saiu da tenda. 

 

O céu longe dele estava completamente escuro. Metade do céu azul ficou preto e estava 

se expandindo rapidamente como se estivesse manchado com tinta preta. O céu inteiro 

estava agora separado em duas cores distintas, que eram de azul escuro e preto. 

 

"São os corvos! Estamos condenados..." O rosto de Gordo ficou pálido. 

 

"Mantenha sua grande boca fechada e levante-se!" Lin Huang re-convocou o Tirano e 

sentou-se acima dele. 

 

Tirano puxou o Gordo e colocou-o em seu ombro. Ele olhou para os corvos atrás dele e 

correu muito rapidamente. Desta vez, ele estava correndo a toda velocidade, e sua 

velocidade ultrapassou os 120 quilômetros por hora. 

 

Lin Huang ainda estava bem enquanto se sentava de forma estável, segurando o pelo do 

Tirano para evitar quedas. Por outro lado, o Gordo não se sentou corretamente desde o 

início, além de estar segurando suas roupas. Ele caiu depois que Tirano começou a 

correr. 

 

Lin Huang ficou surpreso ao vê-lo cair. Felizmente, o Tirano foi capaz de segurá-lo 

antes que ele caísse no chão. No entanto, Tirano não o colocou de volta ao seu ombro, 

mas segurou Gordo em seus braços e continuou a correr. 

 

Seus braços mexiam mais do que seu ombro quando ele começou a correr loucamente. 

Gordo sentiu como se estivesse em uma montanha-russa que fosse pelo menos dez 

vezes mais rápida. Depois de um curto período de tempo, ele começou a sentir tonturas 

e acabou desmaiando. 

 

Lin Huang, que inicialmente estava rindo do Gordo, não se sentia bem agora. O Tirano 

correu loucamente a toda velocidade, e ele balançou mais rápido do que da ultima vez. 

Ele sentiu como se algo se movesse através de seu estômago. Consequentemente, ele 

vomitou já que ele não podia suportar a sensação de mal-estar por mais tempo. 
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A velocidade do Tirano ultrapassou os 120 quilômetros por hora. No entanto, a distância 

entre Lin Huang e os corvos não aumentou. Em vez disso, eles estavam se aproximando 

um do outro. 

 

Esses monstros eram mortos-vivos. Eles eram espíritos sem corpos sólidos e geralmente 

caçavam espíritos de criaturas. Voavam no céu, flutuavam como nuvens, mas sua 

velocidade não era lenta. 

 

Os corvos eram pequenos e fracos. Suas habilidades eram meramente no Nível Ferro. 

Como eram almas sem corpos, poderiam ser facilmente destruídas. Portanto, através de 

uma evolução prolongada, encontraram uma maneira de contornar isso, que era caçar 

presas em grupos. Quando um grande grupo de corvos apareceu, mesmo os Caçadores 

de Ouro tinham que evitá-los. Eles se assemelhavam a formigas que eram fracas 

sozinhas, mas milhares deles poderiam até ameaçar um elefante. Isso explicou por que 

os corvos eram tão fortes e poderosos. 

 

Havia um curso chamado Guia Fundamental de Monstros oferecido pelo Campus de 

Caçador Reserva. Uma explicação detalhada dos corvos foi fornecida. Lin Huang 

lembrou que havia um parágrafo que afirmou isso: "É preciso evitar qualquer local onde 

cadáveres sem lesões podem ser encontrados. Pode estar no deserto ou nas florestas e é 

um lugar remoto e inacessível. Este era geralmente um sinal onde rebanhos de corvos 

apareceriam. Eles só caçariam por almas e não prejudicariam seus corpos”. 

 

Lin Huang estava sentado no ombro do Tirano, mas ele olhou para os corvos de vez em 

quando, estimando a distância entre eles. Com o passar do tempo, eles ficaram mais 

próximos um do outro, e o rosto de Lin Huang ficou pálido. 

 

Ele rapidamente refletiu sobre esses pensamentos: "Esses corvos eram criaturas sem 

forma física. Não há nenhum lugar onde pudéssemos esconder, pois eles poderiam 

passar diretamente por qualquer objeto, incluindo chão e montanhas. Portanto, encontrar 

um lugar para esconder não funcionaria..." 

 

"O Poder da Vida é capaz de ameaçar os corvos. No entanto, mesmo os caçadores de 

Ouro não iriam desencadeá-lo, pois seus esforços para matar seriam em vão. Eu ainda 

não dominei o Poder da Vida, e a habilidade do Gordo é apenas de Nível Ferro. Apesar 

de possuir habilidades específicas para parar espíritos ou poderes sobrenaturais, seria 

inútil, pois ele é muito fraco”. 

 

"Com base na distância entre nós, estimava-se que dentro de meia hora eles estariam à 

nossa frente. A única escolha que temos agora era pedir ajuda da examinadora. Se 

tivéssemos a Relíquia Dimensional da examinadora, definitivamente poderíamos 

sobreviver...” Lin Huang pensou repetidamente, e essa era a única maneira de 

sobreviver. No entanto, ele hesitou. 

 

Pressionando o botão de ajuda e eles seriam desqualificados da avaliação. Esta foi a 

regra mencionada pela examinadora principal em primeiro lugar. Mesmo que tivessem 

razões razoáveis para solicitar ajuda, regras eram regras. 
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Lin Huang geralmente não luta assim e ele desistiria da avaliação sem hesitação, pois se 

ele fosse desqualificado como candidato, haveria uma segunda chance para a avaliação. 

 

No entanto, a razão pela qual ele se candidatou para se tornar um Caçador Reserva foi 

cumprir o requisito da missão relacionada ao Dedo de Ouro. A punição por falhar a esta 

missão foi bastante dura. Afirmou que se Lin Huang não pudesse completar a missão 

dentro de um mês, ele perderia seu Dedo de Ouro e os itens recompensados durante a 

ativação do Dedo de Ouro. 

 

Isso indicou que ele não só perderia seu Dedo de Ouro, Xiao Hei, mas também as 

Cartas de Monstros, Cartas de Habilidade, bem como a Roda da Vida obtida com as 

mortes. Ele retornaria à condição em que ele estava antes de sua viagem ou 

provavelmente ainda pior. 

 

Lin Huang estava chateado. Ele não tinha certeza se ele ainda poderia procurar outro 

ponto de apoio para solicitar a avaliação e completar a avaliação dentro do tempo 

limitado, se ele fosse desqualificado nesta rodada. Ele estava tão confiante que ele 

poderia passar a avaliação, que ele não pesquisou sobre a informação da avaliação em 

outro ponto de apoio. Ele não tinha acesso à internet agora para verificar esses detalhes. 

 

Isso deu a Lin Huang uma dor de cabeça enquanto olhava para a mão direita do Tirano, 

que segurava o Gordo. Se o Gordo não tivesse desmaiado, ele o convenceria para 

desistir da avaliação e, por sua vez, compensá-lo com alguns tipos de equipamentos. 

Infelizmente, o Gordo havia se desmaiado, e seu comunicador de emergência estava no 

armazenamento espacial, irremediável no momento. 

 

Depois de lutar por um longo tempo, ele olhou para os corvos atrás dele e percebeu que 

estavam se aproximando cada vez mais. Lin Huang finalmente decidiu e pensou: "É de 

extrema importância sobreviver sob tais circunstâncias! Pensarei na missão depois". 

 

Ele finalmente decidiu e retirou seu comunicador de emergência. Ele então pressionou o 

botão de ajuda. 
 


