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Eram oito horas da manhã. Lin Huang já estava acordado. 

 

Ele estava escapando do perigo durante a noite e ele ficou muito exausto. No entanto, 

ele não dormiu bem no hotel. Ele sentiu-se inseguro, pois ele teve pesadelos sobre os 

corvos no céu. 

 

O Gordo nunca acordou, ainda roncava alto. Lin Huang originalmente solicitou um 

quarto com camas de solteiro, mas porque ele não suportou o ronco, ele pediu que fosse 

mudado para outro quarto. 

 

Ele acordou o Gordo e disse-lhe o que aconteceu ontem à noite, quando eles estavam 

tomando café da manhã. 

 

Às nove horas em ponto, Yi Yeyu vestia um terno roxo com um par de saltos
1
 pretos de 

20 centímetros de altura. 

 

Sua aparência chamou a atenção de muitas pessoas. Para os homens, ela era atraente. 

 

"Você resolveu o assunto dos corvos?" Lin Huang não pôde deixar de perguntar 

enquanto via Yi Yeyu andando em sua direção. 

 

"Sim, eu informei a Associação na noite passada depois que você partiu. De acordo com 

a Associação, eles enviaram um Caçador Transcendente para matar os corvos em menos 

de um minuto". Yi Yeyu disse com orgulho. 

 

"Essa pessoa matou um grande grupo de corvos dentro de um minuto?!" Lin Huang não 

podia acreditar. Até agora, ele não tinha ideia do que o homem mais forte no poder 

poderia fazer. Pelo que ele ouviu, os transcendentes tinham habilidades além das 

habilidades humanas existentes. 

 

"Você dificilmente pode imaginar quão poderoso é um Caçador Transcendente. Não 

aponte muito alto. O que você deve fazer agora é pensar em como você pode passar a 

avaliação e atualizar para o Nível Ferro". Ela então acrescentou: "Você também deve 

pensar em como você pode devolver o meu dinheiro...”. 

 

Quando ele ouviu a última frase, Lin Huang manteve a calma para que ela não se 

lembrasse disso muitas vezes. 

 

"Os corvos foram mortos e a área onde o exame passou deve estar segura agora. Siga-

me e eu vou mandar você de volta para onde você estava ontem para proceder com a 

avaliação". Yi Yeyu disse e apontou ambos para o quarto dela. 

 

Quando eles estavam na frente da porta, Lin Huang deu uma olhada no número do 

quarto. Ele teve uma expressão estranha e perguntou: "Você não mudou seu quarto?”. 

 

"O chefe do hotel não me permitiu mudar. Ele estava com medo de causar mais danos 

ao quarto", respondeu Yi Yeyu. 

                                                           
1
 Estava escrito stilletos, antes eu tinha traduzido como estiletes, mas é o salto alto dela (eu não sei por 

que traduzi como estiletes kkk) 
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Os três entraram no quarto. Fatty olhou para o grande buraco no teto e disse: "Droga! 

Irmã, o que você fez aqui e por que explodiu o teto!”. 

 

"Você precisa perguntar sobre isso". Yi Yeyu apontou para Lin Huang. 

 

Lin Huang parecia desconfortável e ainda se desculpava. 

 

"Como poderia ser? À noite vocês dois estavam juntos no quarto?" o Gordo 

imediatamente agarrou o significado de sua conversa e sorriu ironicamente. "Existe 

química entre vocês dois?" 

 

"Isso é uma besteira. Você estava aqui na noite passada". Lin Huang sabia que Fatty 

estava tentando insinuar algo sujo. 

 

"Eu também estava aqui?! Você fez algo comigo que eu não saiba? Ainda sou virgem!" 

 

"Cale-se!" Lin Huang e Yi Yeyu gritaram por unanimidade. 

 

"Ambos podem sair agora se você não tiver mais nada para perguntar." Yi Yeyu disse, 

olhando para ambos e eles sacudiram a cabeça. 

 

Yi Yeyu convocou a grande porta de madeira e empurrou contra ela. 

 

Lin Huang e Fatty saíram da porta. 

 

O outro lado da grande porta de madeira era a localização em que o Tirano estava 

quando entrou na porta para escapar. 

 

"Onde é este lugar?" Fatty parecia perdido, porque quando eles escapavam dos corvos à 

meia-noite, ele desmaiou. Ele não tinha ideia do que aconteceu. 

 

Lin Huang olhou ao redor dele. No entanto, nada lhe era familiar. Tirano carregou os 

dois e correu muito rapidamente ontem. Lin Huang não estava familiarizado com os 

arredores, pois estava ocupado estimando a distância entre eles e os corvos. De alguma 

forma, ele adivinhou rapidamente e disse: "Os corvos vinham da região sul ontem e 

escapamos por meia hora para o norte. Deveríamos estar a cerca de 60 quilômetros de 

nossa barraca". 

 

"Então, onde devemos ir agora? Devemos prosseguir para o norte?" perguntou Fatty. 

 

"Voltemos para nossa tenda primeiro. Caso contrário, não teremos um lugar para dormir 

esta noite". Lin Huang observou com sabedoria. 

 

"Tudo bem. Graças à velocidade do Tirano, precisamos apenas passar meia hora para 

voltar. Se tivéssemos que caminhar, demoraria pelo menos meio dia para chegar". Fatty 

raciocinou. 

 

Ele convocou o Tirano, e ambos ficaram sentados em seu ombro mais uma vez. Eles 

então partiram. 
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Após meia hora, Tirano os trouxe de volta ao lugar onde eles montaram o acampamento 

ontem. 

 

A tenda do Gordo foi a mais atraente. Não foi por sua cor, mas por sua forma 

bagunçada. 

 

Graças a Deus, a tenda ainda estava em boa forma. 

 

Os corvos apenas buscam almas e não estavam interessados em objetos inanimados. 

 

"Você fez um corte tão longo na minha tenda, como eu ainda posso usá-lo?" - perguntou 

o Gordo, visivelmente desagradado. 

 

"Onde mais você vai dormir esta noite?" Lin Huang não queria compartilhar uma tenda 

com o Gordo e começou a dobrar sua tenda. 

 

O Gordo sabia que Lin Huang não queria ficar na mesma tenda que ele. Ele foi forçado 

a desarmar a sua tenda, e ele murmurou: "Eu deveria ter acordado mais cedo hoje para 

comprar uma nova barraca antes de conhecer a senhora...”. 

 

"O que você fez com ela? Por que você não pode me dizer? Por que a sala se tornou 

assim? Além disso, por que ela disse que você devia dinheiro?" - perguntou o Gordo em 

uma respiração. 

 

Lin Huang não se incomodou em responder e continuou dobrando sua tenda. Ele não 

estava de bom humor porque ele estava em dívida sem motivo. Ele pensou em seu 

coração que nunca mais convocaria o tirano no hotel. 

 

"Eh, diga algo!" o Gordo jogou um parafuso nele para quebrar o silêncio. 

 

"Você não tem nada melhor para fazer?" Lin Huang perguntou com impaciência. 

 

Depois de um tempo, o Gordo jogou outro nele: "Você está com raiva. Você perdeu sua 

virgindade com ela?”. 

 

"Não me incomode. Cuide de suas coisas!" Lin Huang estava começando a ficar 

irritado. 

 

Depois de um momento de silêncio, ele começou a conversar novamente: "De alguma 

forma sinto que a atitude de Yi Yeyu em relação a você era estranha...”. 

 

"Você está pensando demais". Ainda assim, as costas de Lin Huang enfrentavam o 

Gordo. 

 

O Gordo encontrou a reação de Lin Huang desinteressante. Ele então se concentrou em 

desarmar sua tenda. 

 

Lin Huang sentiu uma onda de paz e ele estava agradecido por isso... 
 


