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O pequeno monstro branco era tão pequeno como uma bola de basquete (NT: não sei para 

e seu corpo parecia uma bola distorcida. Tinha um vocês, mas pra mim isso não é pequeno ‘-‘) 

par de olhos brilhantes e negros e uma enorme boca que absorvia quase metade de seu rosto. 

Isso era tudo o que havia em seu corpo. 

Lin Huang reconheceu que era um Monstro Bola de Neve. 

O Monstro Bola de Neve era uma espécie mutada. Para a maioria dos humanos, era 

inofensivo. Embora tivessem dentes afiados, eram covardes. Eles prefeririam fugir quando 

confrontados com criaturas maiores do que eles. Eles odiavam lutas. 

Pareciam bonitos e muitas garotas adoravam. As pessoas então aproveitaram seus traços 

adoráveis e o transformaram em uma oportunidade de negócio. O preço de um Monstro Bola 

de Neve era ainda maior do que as armas de fogo de Classificação―Bronze. Eles foram 

mantidos como animais ornamentais ou vendidos a mulheres ricas como companheiros, onde 

quer que elas viajem. Lentamente, isso se tornou uma tendência. 

Eles eram omnívoros, mas não eram exigentes com suas refeições. Portanto, era bastante fácil 

manter um Monstro Bola de Neve alimentado. Eles eram uma espécie rara que muitas vezes 

se escondia em locais frios. 

Lin Huang examinou minuciosamente. Deve ter sido atraído pela fragrância da carne. Mesmo 

quando Bai segurou o Monstro Bola de Neve, não parecia se mover ou se esforçar para 

escapar. Estava olhando o pote de sopa por um longo tempo e, eventualmente, sua língua 

começou a aparecer! Era uma espécie de glutão. 

Lin Huang tentou-o, agitando um pedaço de carne em frente a ele. 

Seus olhos imediatamente se iluminaram e seu olhar estava preso naquela pedaço de carne na 

frente dele, seguindo o movimento do braço de Lin Huang que estava balançando a carne. 

Depois de um curto período de tempo, percebeu que Lin Huang não colocou a carne na boca. 

Tentou arrebatar o alimento, mas Bai foi rápido para segurá-lo mais apertado. 

Sabendo que seus esforços para libertar-se foram em vão, ergueu a cabeça e olhou para Lin 

Huang com dor nos olhos quando Lin Huang mastigou a carne. 

"Não é de admirar que as garotas gostem, eles dão um olhar lamentável para buscar atenção e 

simpatia". Lin Huang ficou surpreso com a triste expressão do Monstro Bola de Neve. 

Ele então alimentou o Monstro Bola de Neve com alguma carne. Ele engoliu a carne em 

segundos. Então voltou a mostrar-lhe um olhar triste. 

Desta vez, Lin Huang não entretinha e continuou comendo o jantar. 

Depois de um longo tempo encarando-o, o Monstro Bola de Neve começou a chorar quando 

percebeu que estava sendo ignorado. 

"Você é um bom ator". Lin Huang riu, continuou ignorando o monstro. 
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O Monstro Bola de Neve começou a atuar com apenas algumas lágrimas, mas no momento em 

que percebeu que Lin Huang não se importava nem um pouco, começou a soluçar para atrair a 

atenção de Lin Huang. 

"Esse sujeito é tão dramático...", disse Lin Huang, não se virando para olhar o monstro. 

Lin Huang sacou os restos em uma tigela e colocou-o no chão. Ele então agarrou o monstro de 

Bai e sentou-o ao lado daquela tigela. 

Sem perder tempo, o Monstro Bola de Neve inclinou a tigela para cima e engoliu as sobras. 

Então lambeu os lábios e ergueu a cabeça para Lin Huang. 

"Você não conseguirá nada olhando pra mim. Não há mais comida". Lin Huang disse, 

balançando a palma da mão. 

O Monstro Bola de Neve sabia que a comida havia acabado. Então abraçou a perna de Lin 

Huang e esfregou a cabeça contra suas calças. Parecia uma expressão de gratidão. 

Lin Huang levantou-se e retribuiu: "Parece um brinquedo de pelúcia peludo. Ele é ainda 

melhor para se tocar por causa do calor". 

O Monstro Bola de Neve parecia gostar disso enquanto Lin Huang o via sorrindo com os olhos 

fechados. 

"Você está gostando da vida boa...", disse Lin Huang enquanto balançava a cabeça e ria. 

Quando os céus ficaram mais escuros, Lin Huang sinalizou que queria dormir, puxando a perna 

do abraço. Ele precisava de um descanso suficiente, pois sua jornada para escalar as 

montanhas nevadas continuaria amanhã de manhã. 

Quando ele estava prestes a chamar de volta o Bai e convocar o Monstro da Areia para vigiar a 

sua tenda, ele viu o Monstro Bola de Neve apressando-se para a calça e começou a mordiscá-

lo, puxando-o para uma direção específica. 

"Você pequena coisa pequena, onde você está me levando?" Lin Huang ofegou. 

O Monstro Bola de Neve assentiu com a cabeça e pulou alguns passos na direção oposta. 

Quando voltou, Lin Huang acenou com a mão e começou a segui-lo. 

O Monstro Bola de Neve saltou ao longo de uma inclinação suave com Lin Huang e Bai 

seguindo-o de perto atrás dele. 

Ele ficou imóvel quando alcançou uma parede de gelo e esperou que os dois chegassem. Em 

seguida, saltou sobre a parede de gelo. 

Era peculiar que o Monstro Bola de Neve desaparecesse quando chegaram à parede de gelo. 

"Isso poderia ser um encobrimento?" Lin Huang disse enquanto olhava a parede de gelo. 

Infelizmente, não havia nada lá; Era um espaço completamente vazio. Ele se aprofundou e, 

enquanto avançava um passo à frente... 
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Era um enorme vale de neve. Era como um mundo escondido dentro das montanhas nevadas. 

Ele ficou tão atordoado na medida em que perdeu o apoio e perdeu o equilíbrio. Assim que 

recuperou os sentidos, percebeu que Bai não seguiu atrás dele. 

"Você não precisa esperar mais. Somente humanos que eu aprovo podem entrar. Outros 

monstros não podem entrar". Uma voz profunda e grossa ecoou. 

"Quem é Você?" Lin Huang olhou em volta, mas ele não viu o Monstro Bola de Neve. 

"Sou eu!" Ele ouviu a voz mais uma vez, mas realmente estava vindo do Monstro Bola de Neve. 

"Você pode falar!" Lin Huang ficou chocado porque não podia acreditar que um Monstro Bola 

de Neve pudesse falar e ainda melhor, poderia falar em linguagem humana! A voz era 

obviamente a voz de um homem. 

"Sim, você está certo." Assim que o Monstro Bola de Neve terminou a frase, expandiu-se como 

um balão com mãos e pernas. 

Em apenas alguns segundos, o monstro que era apenas do tamanho de uma bola de basquete 

agora era um gigante. 

Era um Yeti, com uma altura próxima a cem metros. Estava coberta por uma pele grossa e 

branca. Ele tinha uma estrutura de rosto que se assemelhava aos humanos. A única diferença 

era que ele tinha uma barba crescida tão branca como a neve! 

Um Yeti era um tipo de monstro de neve. Naturalmente, eles nasceram para serem 

extremamente fortes e extraordinários. As habilidades de um Yeti adulto superaram os 

monstros normais que eram do mesmo grau. Lin Huang podia imaginar quão forte era o Yeti. 

"Jovem garoto, não tenho má intenção em trazê-lo aqui. Preciso de sua ajuda...”. 


