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Depois que o Tirano parou de correr, as areias rolaram para ele em apenas algumas 

respirações. 

 

Uma forte tempestade de areia agitou o pó e o monstro debaixo da areia tentou matar o 

Tirano. 

 

O Tirano saltou do chão e recuou cerca de 10 metros de distância, evitando o ataque. 

 

Lin Huang poderia ver o objeto desconhecido agora. Era uma criatura gigantesca que 

parecia um píton. Ele tinha escamas vermelho-sangue e escamas cobriam seu corpo 

inteiro, cujo corpo tinha cerca de 20 metros de comprimento. Era muito maior do que o 

Tirano quando ele erguia o corpo ereto. 

 

Havia apenas uma boca na cabeça. Nem teve olhos! Olhando para o Tirano, abrindo 

ligeiramente a boca. Era visível para Lin Huang e o Gordo que havia muitos dentes 

afiados que se assemelhavam às farpas que se remexiam na boca. 

 

Suas expressões faciais mudaram quando viram as características do monstro. 

 

"O que devemos fazer?! Este é um Verme Morto-vivo!" Gritou o Gordo. 

 

O Verme Morto-Vivo foi identificado como um tipo de demônio. Eles eram os 

predadores mais assustadores do deserto. Eles eram raros e a pior parte é que eles não 

tinham inimigos naturais aqui. Caçavam todas as criaturas no deserto. 

 

Todos os demônios são viciosos quando procuram comida; um Verme Morto-Vivo não 

era diferente. 

 

Uma vez que a presa estava em sua boca, as farpas dentro de sua boca se torceriam, 

esmagando e cortando a vítima. Parecia um moedor de carne. 

 

Era um mito conhecido que eles tinham uma boca menor dentro de sua grande boca. 

Despedaçava o crânio da criatura no chão e absorveria seu cérebro. 

 

O Verme Morto-Vivo na frente deles tinha cerca de 20 metros de comprimento. 

Semelhante ao Tirano, ele estava no Nível Ferro. No entanto, esses monstros eram o 

inimigo do Monster da Areia. Teria uma probabilidade muito maior de derrotar o Tirano. 

 

Este também era o monstro que Lin Huang menos desejava encontrar. No entanto, ele 

foi forçado a superar seus medos agora. 

 

"Nós não podemos mais escapar disso, porra!" Lin Huang sabia exatamente qual era a 

situação agora. Ele gritou para o Gordo, mas seu olhar nunca deixou o Verme Morto-

Vivo. 

 

O Verme Morto-Vivo ergueu-se, mas não lançou um ataque. Ele manteve sua enorme 

boca aberta, parecendo uma aberração que estava dimensionando Lin Huang e os 

outros. Foi assim que os predadores derrotariam suas presas. 

 

O Monstro da Areia obedecia o comando de Lin Huang para não ser imprudente. 
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Lin Huang e Gordo não reagiram; eles ficaram surpresos. 

 

Olhando para o Verme Morto-Vivo que ainda não havia lançado um ataque, Lin Huang 

adivinhou e perguntou: "Será que esse monstro só ataca objetos em movimento?”. 

 

"Você perguntou a pessoa errada. Eu não dominei o guia de monstros. Eu consegui 

reconhecer esse monstro porque eu já o vi na notícia". O Gordo engoliu um bocado de 

saliva e continuou: "A notícia era sobre uma equipe de Caçadores Reservas que 

encontraram um Verme Morto-Vivo no deserto. Uma equipe de cinco pessoas foi morta 

por este monstro em menos de 10 minutos. Quando a equipe de resgate dos caçadores 

de monstros chegou, o Verme Morto-Vivo tinha mordido a metade superior do último 

Caçador Reserva”. 

 

"Você não precisa me dizer o conteúdo das notícias...”. 

 

Sua conversa durou um tempo e o Verme Morto-Vivo ainda ignorava sua existência. 

 

"Por que ainda não está se movendo? Nós encontramos um Verme Morto-Vivo falso em 

vez disso?" Gordo perguntou, esperando que a resposta fosse positiva. 

 

"Existe alguma coisa no seu armazenamento espacial que você não vai usar?" 

 

"Deixe-me ver." Gordo sabia o que Lin Huang estava pensando. 

 

Naquele momento, o Verme Morto-Vivo se moveu e atacou o Gordo. 

 

"Porra! Está vindo para mim!" Gritou Gordo, sua voz tremendo. 

 

O corpo do Tirano era curto e usou essa vantagem para se afastar, evitando a morte. 

Gordo não estava ciente de seus arredores e estava preso na batalha aquecida. Ele foi 

jogado no ar e caiu ao lado do Verme Morto-Vivo, a cerca de 2 metros um do outro. 

 

Parecendo sentir um movimento, a boca do Verme Morto-Vivo imediatamente se virou 

para a posição do Gordo e lentamente caminhou em sua direção. 

 

Sua boca estava se aproximando dele, seu coração sentia-se como se estive se afastando 

de seu corpo. Sua mente repetidamente disse-lhe para correr, mas seu consciente avisou-

o para continuar no chão, porque se ele corria, certamente morreria. 

 

"Gordo, não se mova. Eu vou distrair o Verme Morto-Vivo!" Lin Huang disse, olhando 

a boca do Verme Morto-Vivo gradualmente se movendo em direção a Gordo. Estavam a 

menos de três metros de distância. Lin Huang sabia que Gordo seria morto se ele não se 

movesse para distraí-lo. 

 

"Tirano, corra!" Lin Huang ordenou. 

 

Quando o Tirano ouviu isso, ele se afastou e fugiu do Verme Morto-Vivo como uma 

flecha que saiu do arco. 
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O Verme Morto-Vivo imediatamente virou a cabeça para trás, já que percebeu que o 

Tirando estava tentando escapar dele. Parecia que estava visando à direção do Tirano. 

Ele então o perseguiu a uma velocidade ainda mais rápida. 

 

Gordo foi aliviado quando viu o Verme Morto-Vivo mudar seu alvo. Houve um 

momento em que ele realmente pensou que ele morreria. 

 

Suas pernas tremiam enquanto ele se sentava na superfície da areia. O Gordo então 

percebeu que estava suando e seu corpo estava todo molhado. Não foi por causa do 

clima quente, mas foi devido à ansiedade e medo. 

 

Ele descansou por um tempo, mas hesitou. Ele então se levantou e correu na direção do 

Tirano e o Verme Morto-Vivo. Ele murmurou enquanto corria: "Lin Huang, por favor, 

não morra! Se você sacrificar sua vida para me salvar, não há como retribuir o favor a 

você em toda a minha vida...”. 

 

Na areia dourada, o gigante Monstro de Areia não parou de correr, e uma trilha de areia 

podia ser vista atrás dele quando eles se aproximavam um do outro. Apenas quando o 

Verme Morto-Vivo se movia através da areia e estava prestes a atacar o Monstro da 

Areia, ele desapareceu no chão. 

 

Nas dunas distantes deles, Lin Huang sorriu. Ele já tinha outro cartão de monstro verde 

com ele agora. 

 

Poucos minutos atrás, antes que o Verme Morto-Vivo conseguisse alcançar o Tirano, ele 

deixou Lin Huang nas dunas nas proximidades. Ele então fez o Tirano distrair o Verme 

Morto-Vivo enquanto observava a distância entre eles nas dunas. 

 

Quando o Verme Morto-Vivo tentou se aproximar do Tirano, Lin Huang transformou o 

Tirano de volta em um cartão de monstros que arruinou o plano de Verme Morto-Vivo. 

Ele parou e continuou olhando para onde o Tirano desapareceu. 

 

Lin Huang bateu o cartão de monstro verde e re-convocou o Tirano. Ele então disse: 

"Vamos. Devemos voltar e procurar pelo Gordo!”. 

 

 
 


