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O destino da avaliação foi o ponto de apoio No.7D121. Estava a cerca de 800 

quilômetros de Lin Huang. 

 

Na suíte imperial de um grande hotel, uma mulher estava profundamente adormecida no 

espaçoso quarto principal. 

 

Ela estava vestindo um pijama de seda branco e solto que cobria seu corpo apenas até o 

quadril e expôs suas longas e delgadas pernas. Quando o brilho da lua brilhou sobre ela, 

as cores arrebatadoras foram vistas refletidas, brilhando na superfície. 

 

De repente, o Anel do Coração do Imperador da mulher no dedo indicador esquerdo 

vibrou e um som parecido com uma sirene encheu a atmosfera. Ela gemeu 

modestamente quando acordou sentando-se na beira da cama. 

 

Ela esfregou os cabelos e, com um tom irritante, disse: "Está tão tarde e agora meu sono 

foi perturbado!”. 

 

Yi Yeyu era uma daquelas que ficava irritada facilmente se fossem privadas de sono. Ela 

pressionou o botão conectado no comunicador. Ela parecia feroz, mesmo com um rosto 

reto. Ela disse: "Vamos ver quem ousa me incomodar nesta hora enquanto eu estou 

dormindo!”. 

 

Um mapa tridimensional foi projetado de repente a partir do anel. Era um mapa 

completo que mostrava as regiões da avaliação. Um ponto vermelho e brilhante no 

mapa piscou constantemente enquanto sons de sirene continuavam ecoando em seu 

quarto. 

 

Esse ponto vermelho era, obviamente, o grito de ajuda enviado por Lin Huang. 

 

"O que diabos essa pessoa está fazendo? Ele não ficou lá para ser resgatado depois de 

enviar um sinal de ajuda, mas continua correndo tão rápido!" Yi Yeyu estava com raiva 

porque seus olhos tentaram pegar o ponto vermelho cintilante que estava 

constantemente em movimento e mudando sua posição no mapa. Depois de um tempo, 

sua expressão facial mudou ligeiramente. Ela percebeu que era estranho e pensou: "Há 

algo de errado com essa velocidade. Mesmo aqueles no Nível Bronze não podem viajar 

a velocidades tão altas no deserto". 

 

Yi Yeyu passou algum tempo e mudou a roupa para um terno preto. Estava chateada e 

calculou a velocidade do movimento do ponto vermelho. Ela mudou as coordenadas 

para onde deveria ir e convocou a relíquia. 

 

Uma porta de madeira verde com a altura de cerca de dois metros apareceu 

abruptamente no quarto do hotel. Yi Yeyu empurrou a porta e saiu da sala. 

 

Yi Yeyu apareceu na área de avaliação através da porta de madeira verde. Ela então 

cruzou as mãos na frente do peito. Ela olhou para a direção onde o ponto vermelho 

apareceu, infeliz. 

 

Quando o ponto vermelho se aproximou dela, ela sorriu friamente enquanto queria 

ensinar-lhe uma lição. No entanto, seu rosto de repente mudou. 
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Ela olhou para o céu; estava coberto por uma sombra escura. A enorme sombra estava se 

movendo rapidamente para ela. Sua visão era clara, ela conseguiu ver um enorme 

rebanho de corvos. 

 

Ela lembrou a aterradora velocidade do ponto vermelho que apareceu no mapa e, de 

repente, entendeu o que estava acontecendo. Ela não podia deixar de rir e pensou: 

"Quem era a alma infeliz e pobre que foi perseguida pelos corvos? Não é fácil 

sobreviver a esse acidente...”. 

 

Depois de um curto período de tempo, ela viu que algo estava correndo loucamente, 

mexendo o pó arenoso. Ela identificou um gigantesco Monstro da Areia correndo de 

forma insana. 

 

"Um Monstro da Areia? Os corvos provavelmente estarão à frente disso daqui a pouco. 

Onde está o companheiro que pediu ajuda? Será que ele está logo atrás do Monstro da 

Areia?” Yi Yeyu então olhou para trás do Monstro da Areia, mas não viu nada porque os 

céus estavam empoeirados. 

 

Neste momento, ela ouviu um som vindo de longe, "Querida examinadora, por favor, 

ajude-nos a sair deste lugar!”. 

 

Foi então que Yi Yeyu percebeu um jovem sentado no ombro do Monstro da Areia, 

acenando para ela. 

 

Lin Huang não percebeu Yi Yeyu em primeira instância. Foi só quando viu a porta de 

madeira verde que ele a notou de pé ao lado dela. 

 

"Como esse sujeito poderia ser um Censor Imperial?" Yi Yeyu ficou surpresa. Ela podia 

se lembrar desse jovem que quase perdeu o prazo para sua candidatura, pois ele era o 

único candidato que não era um Nível Ferro. 

 

Os corvos estavam agora tão perto de Lin Huang, eles nem estavam separados por um 

quilômetro. Era visível a olho nu que a distância entre eles diminuía com o passar do 

tempo. 

 

Ele continuou olhando para trás e pediu ao Tirano para correr mais rápido. 

 

O Tirano correu imprudentemente em direção a Yi Yeyu. Ele sabia o quão assustadores 

eram os corvos. 

 

Yi Yeyu sentiu uma sensação de urgência. Ela rapidamente teceu símbolos arcanos com 

as duas mãos. O Poder da Vida de Ouro formou uma insígnia estranha no espaço na 

frente dela. A insígnia formou uma forma depois de completar e foi impressa 

automaticamente na porta de madeira verde. 

 

A porta de madeira verde que inicialmente tinha cerca de dois metros de altura 

expandiu-se rapidamente para cerca de 10 metros em dois segundos. 

 

"Escape pela porta!" Lin Huang comandou uma vez que a expansão foi feita. 
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A distância entre ele e os corvos era de menos de 300 metros agora. Todos, incluindo a 

examinadora, morreriam se o Tirano parasse por um segundo ou dois. 

 

Esta era uma questão urgente e Yi Yeyu sabia disso. Caso contrário, ela não teria 

gastado seu poder de vida para desencadear a mudança na forma da porta. 

 

Tirano não parou por nada. No momento justo antes de chegar à porta, ele deu um 

grande salto e pulou pela porta. Os corvos estavam ao redor deles, mas Yi Yeyu não se 

incomodou em olhar para os corvos. Ela seguiu depois do Tirano e saltou pela porta. 

 

Quando os corvos estavam prestes a alcançá-los, a porta de madeira verde se fechou 

abruptamente. Eles desapareceram do deserto como se nunca tivessem aparecido antes. 

Ao mesmo tempo, uma torrente negra varreu a região, enchendo todos os recantos com 

melancolia enquanto inúmeros corvos começavam a convergir. 

 

... 

 

O quarto de Yi Yeyu estava uma bagunça. Havia um grande buraco que penetrou através 

de alguns quartos no teto de seu quarto quando Tirano avançou para o hotel através da 

porta de madeira verde. Já era tarde demais quando Lin Huang reagiu para retornar o 

Tirano. 

 

Yi Yeyu estava chateada, sentou-se na cama enquanto Fatty estava deitado no chão, em 

estado de inconsciência. 

 

"Seu nome é Lin Huang?" Yi Yeyu conseguiu lembrar seu nome como ela era a que fez 

o registro para ele quando ele solicitou a avaliação. "Diga-me todo o curso desse 

incidente". 

 

Lin Huang ficou um pouco aliviado ao saber que ela estava pelo menos interessada em 

ouvir seu lado da história. Ele estava preocupado com a necessidade de compensar os 

danos e as perdas do hotel. Ele então se acalmou e disse: "Ontem, quando o Gordo e eu 

estávamos dormindo por volta das duas da manhã, o vigia noturno me acordou. Depois 

de sair da tenda, eu descobri os corvos. Eu acordei o Fatty de repente, nos sentamos no 

ombro do Monstro da Areia e fugimos. Depois de correr por algum tempo, percebemos 

que não conseguíamos nos livrar deles. Não tive escolha senão pedir ajuda.”. 

 

Por sua vez, Yi Yeyu franziu a testa e disse: "Foi aproximadamente uma meia hora atrás, 

quando você enviou o sinal de socorro. Os corvos já não estavam perseguindo você na 

época?”. 

 

"Sim, caso contrário, eu não teria pressionado o botão de ajuda". Lin Huang parecia 

intrigado. 

 

"O Tirano era capaz de correr por meia hora, mas os corvos não o alcançaram? Essa 

velocidade não poderia ser facilmente alcançada por Monstros da Areia de Nível Ferro. 

Ele é um Monstro da Areia mutado?" Mais cedo no deserto, Yi Yeyu sentiu vagamente 

que o Tirano liberou uma aura estranha. Depois de ouvir Lin Huang, ela tinha certeza 

disso. 
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Os monstros mutantes eram raros. Uma vez que se tornaram mutantes, seus atributos 

seriam significativamente alterados. Eles poderiam produzir novas habilidades, e suas 

habilidades poderiam ser aprimoradas. 

 

Na verdade, o Tirano não usou nenhuma Carta de Avanço para se tornar um mutante. 

Ele nasceu assim. Ele tinha uma Carta de Cristal Verde quando Lin Huang o encontrou. 

Lin Huang não tinha intenção de ocultá-lo de Yi Yeyu para que ele pudesse ser 

autorizado na avaliação, uma vez que ele revelou sua força. 

 

"Sim, é um monstro mutado". Lin Huang disse debaixo de sua respiração. 

 

"Tudo bem, eu sei agora". Não havia expressão no rosto de Yi Yeyu. "No que diz 

respeito ao incidente de corvo, eu informarei a pessoa responsável. Esta questão 

provavelmente será resolvida antes do amanhecer. Depois, enviarei os dois para 

continuar com sua avaliação". 

 

"Você está dizendo que não sou desqualificado da avaliação?" O tom de Lin Huang 

iluminou-se. 

 

"Você prefere ser desqualificado da avaliação?" Yi Yeyu disse sobre o ombro enquanto 

ela se afastava de Lin Huang. 

 

"Não, eu nunca quis pressionar o botão de ajuda. Algo estava errado com o 

comunicador de emergência, e não tinha nada a ver comigo". Lin Huang disse 

descaradamente, acenando com a mão. 

 

"Nós só temos alguns Censores Imperiais. Um Censor Imperial é sempre bem-vindo 

para se juntar à Associação de Caçadores. Um Censor Imperial como você que possui a 

capacidade excepcional de convocar mutantes seria qualificado para ser recrutado. No 

entanto, eu usei três de minha cota para recrutamentos especiais este mês. O único que 

você pode fazer agora é passar a avaliação e se tornar um Caçador Reserva você 

mesmo”. Yi Yeyu explicou em detalhes. "Se você falhar na avaliação, você terá que 

esperar até o próximo mês para ser recrutado através do recrutamento especial. Até o 

final do mês, você pode se registrar no ponto 7C87". 

 

Lin Huang nunca pensou por um segundo que ele poderia obter valiosos benefícios pela 

identidade de um Censor Imperial. No geral, ele ficou feliz por não ser desqualificado 

depois de tudo. 

 

A boa notícia durou apenas 3 segundos antes de ser bombardeada com as más notícias 

inevitáveis. 

 

"Vou pagar os danos e a perda do hotel para você. Reembolsar o dinheiro de volta para 

mim quando você tiver". Yi Yeyu acrescentou. 

 

"O dano do hotel custa...”. 

 

"Tudo bem. Agora você pode sair do meu quarto junto com o Gordo. Nós nos 

encontraremos no lobby do hotel às nove horas da manhã de amanhã. O incidente do 
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corvo deve ser resolvido até esse momento, e eu vou mandar vocês dois para continuar 

sua avaliação”. 

 

Lin Huang levou o Gordo nas costas enquanto lutava para sair do quarto. 

 

Assim que a porta se fechou, Yi Yeyu pensou com um sorriso: "Eu acho que tenho muita 

sorte. Eu recrutei um Censor Imperial com a capacidade de convocar monstros 

mutantes. Vamos ver quem ousou dizer que o novato que recrutei é fraco!”. 

 

No entanto, ela não sabia que os comentários que eles sempre tiveram sobre Lin Huang 

eram que ele era extremamente fraco! 
 


