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Depois de dobrar suas tendas, ambos sentaram no ombro do Tirano e se dirigiram para o 

leste. 

 

Eles foram atacados por vários monstros enquanto viajavam para o leste. Felizmente, as 

poderosas habilidades do Tirano mataram esses monstros em um instante, então não 

houve atraso em sua jornada. 

 

Monstros normalmente evitavam o Tirano ao se esconder. 

 

Desta vez, em apenas algumas horas; eles foram atacados por quatro monstros. Esses 

monstros eram muito mais fracos do que o Tirano e, por isso, todos os monstros 

morreram. 

 

Logicamente, os monstros nunca se colocariam em perigo porque os monstros estão 

equipados com respostas instintivas para evitar o perigo. Na verdade, era incomum vê-

los atacando até a morte o Tirano. 

 

À uma hora da tarde, a temperatura do deserto atingiu o pico. 

 

Lin Huang e Gordo encontraram uma casa abandonada onde pararam para que o Tirano 

pudesse descansar. 

 

Esta casa foi usada como um depósito de provisão e utilizada pela associação de 

Caçadores. O Tirano se moveu para o depósito de abastecimento. 

 

Pelo aspecto da estrutura da casa, deve existir a muito tempo. O depósito de 

suprimentos não foi construído especificamente para a avaliação. 

 

A Associação de Caçadores sempre criaria todos os tipos de depósitos de suprimentos 

para a conveniência do transeunte. 

 

"Olhando para a resistência da casa, este depósito de provisão deve ter sido criado há 

pelo menos 30 anos. Não parece abandonada", disse Gordo. 

 

"Mesmo que se tratasse de um depósito de aprovisionamento abandonado, há uma 

grande probabilidade de ser utilizado como parte da avaliação, já que está no caminho 

do nosso destino final. A localização estratégica do depósito de provisão causou o fraco 

a ser eliminado e aqueles que conseguiu chegar ao depósito de suprimentos já teria 

passado a avaliação ao completar a primeira metade da viagem”. Lin Huang tinha 80% 

de certeza de que haveria suprimentos nele. "Vamos entrar e dar uma olhada". 

 

Na verdade, era um armazém com barris de água e alguns lanches de alta energia. 

 

O Gordo estava feliz e rapidamente caminhou em direção à comida. Ele pegou um 

pacote de comida e começou a comer. 

 

Lin Huang tirou um barril de água do espaço de armazenamento e caminhou em direção 

a Gordo perguntando: "Você está com fome?”. 
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"Sim, e essa marca de batata é minha favorita". Gordo sugou o polegar em um gesto 

para desgostar Lin Huang. 

 

"Se você está com fome, você pode cozinhar uma refeição, mas você só pode comer um 

pacote. Você conhece bem as regras". Lin Huang referiu-se à regra não escrita que todo 

caçador deve saber - os itens do depósito de provisão devem ser tomados com 

moderação. 

 

Os itens fornecidos pelo depósito de suprimentos eram realmente para os necessitados. 

Às vezes, um copo de água ou mesmo comida restante poderia ser um salva-vidas. 

Portanto, aqueles que poderiam continuar sem água e comida não devem ser 

gananciosos. 

 

Gordo era, no entanto, sem vergonha, ele não se importaria menos com essas regras 

tácitas. Depois de terminar esse pacote inicial de batatas, ele pegou outro pacote e 

manteve-o em seu espaço de armazenamento. Ele então pegou outro barril de água e 

saiu da casa. 

 

Lin Huang estava tomando água enquanto se sentava no corredor sombreado. Ele 

lembrou o Gordo: "Antes de cozinhar, certifique-se de que suas mãos estejam limpas!”. 

 

Com toda a honestidade, o Gordo cozinhava muito bem. A única queixa que Lin Huang 

teve foi que ele tinha pouca higiene pessoal. 

 

Gordo grelhou alguma carne e, depois que terminou ambos sentaram-se no corredor 

sombreado, comendo. 

 

"Eu trouxe algumas Pilsner
1
. Achei que eu pudesse desfrutar de algumas bebidas 

durante a viagem. Infelizmente, foi confiscada antes da avaliação começar." Gordo 

resmungou. 

 

"É uma avaliação. Você achou que estava aqui de férias?" Lin Huang foi sarcástico. 

 

"É imperdível ter um pouco de álcool em um churrasco. A água pura em um churrasco 

não está certa" respondeu Gordo, com certeza de si mesmo. 

 

Lin Huang concordou que era realmente estranho beber água comum em um churrasco. 

 

"Tudo bem, pare de resmungar. Temos de continuar com a nossa viagem depois de fazer 

as nossas refeições. Devemos tentar o nosso melhor para chegar ao pé das Montanhas 

nevadas antes do anoitecer". Lin Huang disse enquanto pensava sobre o cronograma que 

ele planejou para a viagem. Com base na velocidade do Tirano, ele estimou que a 

viagem restante fosse de sete horas. 

 

O Gordo limpou os utensílios de cozinha e os dois retomaram a jornada. 

 

O Tirano correu sob o sol abrasador. No entanto, a areia refletia um brilho dourado. Lin 

Huang e o Gordo usavam óculos de sol e eles pareciam estar de férias. 

                                                           
1
 Pilsner é um tipo/marca de cerveja. 
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Depois de um curto período de tempo, Lin Huang sentiu algo revirando de baixo da 

areia. Ele tirou os óculos de sol para uma visão melhor e olhou para a areia, mas não 

havia nada lá. 

 

Lin Huang parecia confuso. Ele então apontou para a direção da areia e gritou: "Ei, você 

viu algo se mover por debaixo da areia agora?”. 

 

"Não, eu não. Não há vento agora e assim será fácil notar se algo se moveu embaixo da 

areia do deserto". Respondeu o Gordo enquanto agitava a mão. 

 

A areia começou a rolar de novo e desta vez, na direção do Monstro de Areia. 

 

"Há algo lá!" - gritou Lin Huang. O Monstro de Areia sentiu algo estranho e começou a 

sentir desconforto. 

 

Lin Huang era mais sensível ao Tirano e notou sua reação incomum. Isso indicava que 

algo assustador estava prestes a acontecer. Lin Huang preparou-se para o pior, pois ele 

segurou o pelo do Tirano com uma mão e, na outra mão, ele pegou a GrayEagle17. 

 

"Tirano, pare!" Lin Huang comandou porque percebeu que o objeto desconhecido 

estava se movendo de maneira mais rápida do que o Tirano. Eles não escapariam a 

tempo. Eles esperaram que a criatura desconhecida cobrasse sobre eles. 

 

"Gordo, prepare-se. Talvez não seja um trabalho fácil desta vez". - gritou Lin Huang. 

 

Tirano parou. Lin Huang podia sentir seu coração batendo. 

 

Ele apontou para a areia com sua GrayEagle17 e em uma fração de segundo, puxou o 

gatilho. 

 

Eles não tiveram com eles muitas balas explosivas, de modo que Lin Huang usou balas 

especialmente feitas para GrayEagle17. 

 

No entanto, as balas não tiveram impacto. Não fez nada para a criatura porque o objeto 

desconhecido continuava avançando e quando o tiro foi disparado, um som de placa de 

metal afiado tocou em vez de um gemido doloroso. 

 

O GrayEagle17 não era estranho para o Gordo. Seu rosto ficou pálido quando 

testemunhou as balas se desviando em várias direções. 

 

Tirano rugiu profusamente... 

 

 

 
 


