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"O que você quer que eu faça?" Lin Huang perguntou depois de ver o desespero nos olhos do 

Yeti. 

Não seria um exagero pensar que um Yeti com esse tamanho corporal poderia matá-lo com 

apenas um toque de dedo. 

"Siga-me." 

O Yeti estendeu o braço. Um jorro de vento empurrou Lin Huang para frente e ele caiu na 

palma do Yeti. Depois que Lin Huang conseguiu encontrar o equilíbrio, o Yeti levou Lin Huang 

para a parte interna do vale. 

Parecia haver uma camada protetora invisível ao redor do Yeti, pois qualquer neve que tocava 

sua pele desapareceria automaticamente. Lin Huang percebeu que esse mundo era realmente 

misterioso. 

O vale de neve tinha um caminho ventoso. 

O Yeti falou sobre seu passado enquanto caminhavam. 

"Eu ainda poderia lembrar-me claramente de 700 anos atrás, encontrei uma dama bonita em 

um dia nevado. Eu me tornei seu monstro favorito. Eu era um Monstro Bola de Neve que não 

sabia nada e tinha uma lembrança confusa. Eu só conseguia lembrar que ela era uma dama 

muito gentil e ela me tratou muito bem...”. 

"Desde que me tornei um Monstro Bola de Neve mutado, lentamente recuperei minha 

memória. Naquele momento, eu sabia que ela não era humana, mas um monstro como eu. Ela 

era poderosa no ponto em que ela não podia ser identificada pelo conhecimento e experiência 

humana. Ela ansiava viver como um ser humano. Portanto, ela tentou viver entre os humanos 

em seu mundo por um longo tempo. Um dia, ela me disse que se apaixonou por um homem... 

Ainda me lembro de como ela estava feliz e desde aquele dia em diante, ela mal me visitou...”. 

"No entanto, um dia, quando ela voltou, ela estava coberta de manchas de sangue em todo o 

corpo. Ela confiou em mim. Ela me disse que o humano, seu amante tinha descoberto sua 

identidade. Eles ficaram sem amor e ele a traiu. Ele levou um grupo de caçadores para matá-la, 

mas porque ela era poderosa, ela os matou todos com raiva exceto por aquele homem”. 

"Desde então, ela permaneceu no vale e nunca saiu. Às vezes, ela esculpiu o rosto do homem 

no gelo. Havia esculturas de gelo grandes e pequenas com diferentes expressões faciais. 

Muitas vezes olhava para eles o dia inteiro, relembrando tudo. Ela também tinha esculpido 

esculturas que lhe dariam pensamentos felizes e colocou suas esculturas de gelo favoritas ao 

lado dos lagos enquanto dançava junto ao lago. A fazia feliz quando lembrava que o homem 

gostava de ver sua dança..." 
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"Logo depois, o homem chegou ao vale, sozinho. Ela pensou que o homem tinha voltado para 

procurá-la. Quando o homem entrou, ele disse a ela: ‘Eu sei quem você é. Você é o Protoss1 

mais precioso no mundo dos monstros. Era por isso que você tinha uma figura humana 

perfeita. Cada Protoss tem um fogo divino em seu corpo. Agora, se você realmente me ama, 

dê isso.’ .” 

"... e você sabe qual foi à resposta dela?" O Yeti perguntou. 

Lin Huang sacudiu a cabeça. Era uma história de amor com um final feliz ou trágico. 

Ela disse: "Eu vou dar a você porque não estou tentando provar nada". 

"Ela rasgou seu corpo e esmigalhou seu próprio coração. Ela tirou a brasa azul-gelo de dentro e 

jogou-a no chão em frente aos pés do homem. Ele nem sequer se preocupou em olhar para ela 

ou agradecer. Ele instantaneamente pegou e saiu. Ele sabia que, sem a brasa da divindade, ela 

deveria morrer logo”. 

"Seu corpo ficou mais fraco por cada dia que passou. Em menos de um mês, ela não conseguiu 

sair da cama. Depois que ela morreu, ela foi enterrada na frente de uma pequena casa junto 

ao lago. Sua morte causou todo o vale para se transformar em terra congelada e coberta de 

neve. Se o amor de sua vida gotejasse seu sangue no lago, o gelo e a neve que cobrem o vale 

derreteriam e ela voltaria à vida”. 

"Ela afundou no fundo do lago. O sangue dela se espalhou por todo o lago e entrou no meu 

corpo. Eu mutei pela segunda vez e eu me tornei um Yeti desde então. Depois que a mutação 

foi completa, eu recuperei minha consciência e vi que o todo o vale se transformou nisso... " 

Lin Huang viu uma pequena casa coberta de neve no final do vale. 

"Então, você queria usar meu sangue para ver se eu poderia trazê-la de volta à vida?" Lin 

Huang finalmente adivinhou a razão pela qual ele foi trazido para cá. 

"Sim, você está certo." 

"Por que você me escolheu?" Lin Huang hesitou. 

"É porque você tem um bom caráter. Poucas pessoas passaram pelas paredes de gelo. Você é 

a terceira pessoa em setecentos anos". O Yeti respondeu. 

"Quanto de meu sangue você precisa?" 

"Uma gota seria suficiente". O Yeti disse antes de acrescentar: "Uma vez que o processo esteja 

completo, eu vou deixá-lo ir e se seu sangue é capaz de quebrar a maldição, eu vou apagar 

suas lembranças de me conhecer". 

"Vamos começar." Lin Huang estava certo de que a probabilidade de sucesso era quase zero. 

                                                           
1
 Protos significa primogênito, ancestral, original, primeiro, etc. A for como foi escrito aqui(Protoss) é 

igual a como é escrita o nome de uma raça no jogo StarCraft, não sei se é intencional, caso queira ver 
mais sobre Protoss do StarCraft: http://pt-br.starcraft.wikia.com/wiki/Protoss 

http://pt-br.starcraft.wikia.com/wiki/Protoss
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"Obrigado." O Yeti agradeceu e levou-o para a direção do lago de gelo. 

Uma vez no lago, o Yeti esticou a mão e Lin Huang ficou sobre ela. O Yeti então o colocou no 

meio do lago. 

Lin Huang tirou uma faca de bolso e fez um leve corte no dedo indicador esquerdo e uma gota 

de sangue escorreram. 

Nada aconteceu depois que a gota de sangue caiu no lago. Ele então olhou para o Yeti e deu 

uma palavrinha de desculpas: "Sinto muito, eu não sou o homem do destino que você está 

procurando...”. 

Logo, o Yeti parecia preocupado. Havia um som agudo sob seus pés e em uma fração de 

segundo, a camada de gelo começou a quebrar.   

Ele imediatamente colocou Lin Huang na sua palma e recuou alguns passos para trás. 

A velocidade com que o gelo rachou tornou-se mais rápida. O gelo começou a derreter e, 

dentro de um minuto, o lago retornou ao seu estado inicial com água azul da esquerda para a 

direita. 

Logo, a neve cobrindo todo o vale caiu e as nuvens grossas se dispersaram, revelando as luas 

crescentes que não haviam aparecido há muito tempo. Havia plantas e flores que começaram 

a crescer! 

O mundo branco nevado agora se transformou em vegetação rica. 

"Meu sangue é tão nutritivo?" Lin Huang sugou o dedo ferido. 

Em menos de 10 minutos, o vale de neve recuperou sua vitalidade. As plantas estavam 

florescendo e o perfume das flores era de tirar o fôlego. 

Depois de observar o vale, Lin Huang notou um caixão cristalino flutuando para a superfície do 

lago desde o fundo. Uma vez que estava na superfície, o caixão começou a derreter e uma 

linda dama em um vestido branco surgiu. 

Seu rosto ainda era como se estivesse dormindo na superfície da água. Lentamente, seus olhos 

se abriram e ela lentamente se levantou no lago. 

De longe, viu Lin Huang e Yeti. Ela sorriu e caminhou em direção a eles, seus olhos encorajando 

e seus lábios sorrindo. 


