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Ele se sentou no ombro do Tirano e eles recuaram. Lin Huang notou que Gordo estava 

desaparecido. 

"O que diabos o Gordo está fazendo? Não me diga que ele esta me procurando". 

As pegadas no chão estavam cobertas por areia. Era quase impossível rastrear onde Gordo 

havia desaparecido. Lin Huang virou a cabeça para a direção do Verme Morto-Vivo. 

Lin Huang chamou o Monstro da Areia quando chegaram às dunas de areia. Ele subiu até a 

crista da duna com a cabeça erguida, olhando na direção do Verme Morto-Vivo, mas não 

estava mais lá e o Gordo também não estava à vista. 

"O Verme Morto-Vivo desapareceu..." Lin Huang franziu a testa. Ele não sabia o que 

aconteceu. "Seria impossível para o Gordo chegar aqui em 10 minutos. Talvez ele tenha 

escapado para outro lugar". 

Lin Huang convocou o Tirano novamente e eles olharam ao redor. No entanto, ele ainda não 

conseguiu encontrar o Gordo e, eventualmente, ele desistiu. 

O Tirano e Lin Huang correram para o norte. Lin Huang estava com o coração pesado, 

preocupado de que Gordo pudesse ter morrido e seu corpo nunca pudesse ser encontrado. 

Nas horas seguintes, eles encontraram alguns monstros durante a viagem ao norte. No 

entanto, Tirano foi capaz de bater todos eles e finalmente chegaram ao pé das montanhas 

nevadas antes do pôr-do-sol. 

Lin Huang montou sua tenda e começou a sentar-se calmamente no chão arenoso. Ele se 

inclinou contra uma pedra grande e tirou uma carne seca para comer do seu espaço de 

armazenamento. 

O Gordo cozinhou a carne defumada durante o churrasco que tiveram algumas noites antes e 

insistiu que Lin Huang levasse algum com ele para a viagem, já que seria incômodo cozinhar 

perto da montanha uma vez que começariam a subir. 

Lin Huang então comeu a carne seca e bebeu água comum para o jantar. À noite, o céu ficou 

escuro. 

O céu estava cheio de estrelas. De repente, Lin Huang viu meteoros dispararem pelo céu. Ele 

pensou em um ditado comum: "Todo mundo tem uma estrela que representa a vida deles. 

Quando cai, eles morrem. Eles se tornarão um meteoro e resplandecerão uma última vez". 

"Gordo, se você não está mais conosco, quando eu for mais forte, eu me vingarei de todos os 

monstros neste deserto por matá-lo". Assim que Lin Huang terminou a frase, ele derramou um 

pouco de água pura do jarro no chão em frente a ele. "Vamos beber água pura primeiro. Vou 

comprar um pouco de licor depois que a avaliação terminar". 
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Lin Huang então examinou o céu e viu outro meteoro passando pelo céu. Quando o meteoro 

desapareceu nas nuvens, Lin Huang convocou o Tirano para vigiar ao lado de sua tenda. 

Finalmente, ele entrou na tenda para ir para a cama. 

"Preciso de um bom descanso esta noite para energizar-me. Vou começar minha escalada 

amanhã de manhã". Lin Huang dormiu sem tirar suas roupas e sapatos. 

Foi uma noite tranquila. 

Quando Lin Huang acordou, eram apenas sete horas da manhã. Ele lavou-se e preparou-se 

para a viagem à frente dele. 

Ao pé das Montanhas Nevadas, as encostas eram gentis. Não estava coberto por uma espessa 

camada de neve. O Tirano levou Lin Huang e isso permitiu que ele conservasse sua força física. 

"Não se preocupe, tire seu tempo". 

O tamanho do corpo do Tirano não era adequado para escalar montanhas. Lin Huang só 

conseguiu andar em terrenos planos. Quando a colina ficou mais íngreme com as regiões 

cobertas de neve, o peso do Tirano faria com que a montanha quebrasse. 

O tirano levou Lin Huang e caminhou por menos de uma hora antes de chegar a uma altura de 

3000 metros acima do nível do mar. Se subissem mais para cima, alcançariam as regiões 

cobertas de neve. 

Lin Huang, em seguida, convocou Bai e chamou de volta o Tirano. 

Bai tinha cabelos prateados. Estava esperando pacientemente instruções. 

"Vamos escalar juntos. Quando eu ficar preso, me ajude um pouco pelas partes difíceis". Lin 

Huang sabia que escalar as Montanhas Nevadas era a tarefa mais difícil nesta avaliação. 

As montanhas nevadas foram elevadas a 6.000 metros acima do nível do mar em seu ponto 

mais baixo. O pico da montanha estava a 12 mil metros acima do nível do mar. 

A rota estabelecida pela Associação de Caçadores foi uma que levou a um dos principais picos 

da Montanha Nevada. Estava a cerca de 8000 metros acima do nível do mar. 

Lin Huang nunca subiu as montanhas nevadas antes. Este foi um grande desafio para ele e 

para piorar, ele era o único candidato que não havia alcançado o Nível Ferro. Seja qual for, 

tanto a capacidade física quanto a resistência, ele era definitivamente mais fraco do que o 

resto dos candidatos. 

Se ele não tivesse adquirido a habilidade passiva [Robusto] que permitia um aumento de duas 

vezes em seu físico, Lin Huang absolutamente não teria confiança para passar desta etapa. 

Lin Huang estava considerando transformar Bai para envolver seu [Poder de Sangue] ao redor 

dele para que pudesse puxá-lo para cima. No final, ele argumentou consigo mesmo que talvez 

o desafio possa ser bom para ele. 
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Ao receber as instruções de Lin Huang, Bai assentiu com a cabeça. Bai virou o corpo e se dirigiu 

para a parede da rocha que estava coberta de neve e usou as mãos para escalar. No início da 

jornada, parecia possível, pois era apenas uma altura de apenas dois metros. Lin Huang 

colocou as luvas e seguiu atrás de Bai. 

Bai era um montanhista rápido, mas Lin Huang não era e assim, Bai teve que esperar 

constantemente por Lin Huang a cada dois metros. Lin Huang pensou que era mais fácil escalar 

atrás de Bai como ele deixaria trilhas de movimento em seu caminho para Lin Huang seguir. 

Ambos eram quase semelhantes no tamanho do corpo, então, qualquer lugar onde Bai 

pudesse escalar, Lin Huang poderia também. 

À tarde, Lin Huang e Bai conseguiram escalar cerca de 600 metros antes de pararem. 

Se fosse uma distância em terra plana, eles teriam alcançado sua localização em menos de 10 

minutos com uma velocidade de caminhada consistente, mas, infelizmente, ambos passaram 

mais de cinco horas para chegar a essa altura. 

Lin Huang estava exausto e sugeriu: "Vamos encontrar um lugar de descanso para nos 

energizar". 

Bai assentiu com a cabeça e rapidamente se transformou. Suas asas alimentadas com sangue 

foram transformadas em lâminas, cortando as paredes das rochas enquanto roçava a 

superfície. Cortou pedras com dois metros de comprimento e dois metros de largura. As 

lâminas alimentadas com sangue continuaram a atravessar e no processo, cavou uma parede 

de pedra com uma camada de gelo sobre ela antes que ambas deslizassem no buraco. 

O buraco era profundo, sua profundidade em torno de 10 metros. 

O vento fora do buraco uivou e cresceu mais alto. Felizmente, ainda estava quente dentro do 

buraco. 

Lin Huang inclinou-se contra a parede e sentou-se. Depois, ele comeu a carne seca para o 

almoço mais uma vez. 

Ele estava prestes a compartilhar com Bai, mas depois lembrou que ele só bebia sangue. 

Ele comeu outro pedaço de carne seca do tamanho de um punho e tomou um pouco de água. 

Depois de descansar o suficiente, ele deu um sinal a Bai, acenando para ele que era hora de os 

dois voltarem a escalar. 

Bai liderou o caminho e juntos, eles escalaram 700 metros dentro de cinco horas. Desta vez, 

chegaram a um lugar mais seguro em comparação com a primeira fase de sua jornada de 

escalada. 

Ele olhou para o céu. Mesmo que o sol ainda não tivesse ido embora, Lin Huang se recusou a 

continuar a jornada. Eles criaram um acampamento na montanha, preparando-se para um 

bom descanso para que pudessem continuar sua jornada no início da manhã seguinte. 

Ele estava agora a cerca de 4800 metros acima do nível do mar. 
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Depois que as tendas foram montadas, ele começou a cozinhar o jantar. 

O céu ficou mais escuro e as chamas brilhavam. Lin Huang não pôde deixar de sentir falta das 

habilidades culinárias do Gordo enquanto ele sentia o cheiro de carne crua. 

Havia salada de sopa na panela. Depois de algumas horas, uma fragrância carnuda encheu seus 

arredores e esse foi o sinal para que Lin Huang jantasse. 

Ele usou uma concha como colher para pegar a carne da panela e por em seu prato. Depois de 

algumas mordidas na carne suculenta, Bai se moveu abruptamente e voltou com um monstro 

peludo, pequeno e branco na palma da mão... 


