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Ao caminhar até eles, ela acenou com a cabeça para o Yeti e disse: "Xiao Bing, obrigado". 

"Senhora, protegê-la é minha responsabilidade". O Yeti disse com entusiasmo. 

"Vamos primeiro cuidar do hóspede que temos". Ela então deslocou seu olhar para Lin Huang. 

"Oi, meu homem de destino". 

"Oi…?" Lin Huang disse com dificuldade. 

Ela era bonita, como uma fada de uma pintura, recatada e pura aparência. Lin Huang estava 

obviamente nervoso, mexendo com os dedos e a camisa. 

"Meu nome de nascimento é Xue Ling-er, mas agora, ela está morta e, como o homem do 

destino, você pode me chamar Xue Luo". 

"Eu esqueci de me apresentar, meu nome é Bing Wang". O Yeti rapidamente interrompeu. 

"Eu sou Lin Huang". Lin Huang disse por causa da formalidade. 

"Sr. Lin Huang, obrigado por ressuscitar e transformar o vale em seu estado bonito e original". 

Ela ainda estava com o olhar mal-humorado. Ela baixou os olhos para o abdômen inferior de 

Lin Huang e perguntou: "Há algo de errado com sua Roda de Vida?”. 

"Sim, eu nasci com uma roda de vida quebrada. A velocidade da vida que perco é 10 vezes 

mais rápida do que a maioria das pessoas". Admitiu Lin Huang. 

"Mostre-me." Xue Ling-er exigiu. 

Lin Huang deu um passo à frente e Xue Luo pressionou contra a parte inferior do abdômen 

com as mãos macias e suaves. 

Lin Huang se sentia quente por dentro. Xue Luo estava curando sua roda de vida quebrada! 

Em questão de minutos, quando olhou novamente, não houve feridas e a velocidade de sua 

perda de vida voltou ao normal. Xue Luo então retirou a mão. 

"Isto..." Lin Huang estava incrédulo. A luta de sua vida estava agora resolvida. Foi um milagre! 

"Obrigado, Sra. Xue Luo!" 

"É apenas uma questão pequena. Eu deveria ser o que agradecia". Xue Luo sorriu. 

"Xiao Bing, vá em frente e prepare algumas bebidas. Vou conversar com Lin Huang por algum 

tempo". Xue Luo disse a Bing Wang. 

Assim que Bing Wang deixou, Xue Luo disse a Lin Huang: "Vamos para a casa de neve". 

Ambos dirigiram-se para a pequena cabana de bambu onde a casa de neve estava situada. 

Ambos estavam sentados no corredor, de frente um para o outro, separados por uma mesa de 

chá feita de bambu. 

Lin Huang podia sentir um cheiro floral requintado vindo de algum lugar perto da porta. 
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"Esta é a minha casa. Eu projetei e Xiao Bing construiu isso de acordo. O que você acha?" - 

perguntou Xue Luo, já que percebeu que Lin Huang olhava para todos os cantos da casa. 

"É adorável. Na verdade, tenho ainda mais inveja pelo fato de que seu jardim é todo o vale!" 

Lin Huang admitiu finalmente enquanto ria. 

Xue Luo cobriu sua boca quando ela riu: "Não me disseram que você era um homem 

humorístico". 

Foi a primeira vez que Lin Huang recebeu um elogio, ele era tímido. 

Bing Wang então apareceu com água fervente e um conjunto de chá, mas ele não estava 

segurando-os. Parecia haver uma força invisível que levantou os itens e eles foram colocados 

suavemente no meio da mesa de chá. 

Xue Luo começou a preparar chá. 

Ele havia visto a arte do chá na Terra, mas isso era diferente; Havia algo sobre seu equilíbrio e 

elegância. 

Ela era muito meticulosa com cada passo do processo de fabricação do chá. Ele não podia 

mover seu olhar em outro lugar. 

Lin Huang ficou tão atraído por Xue Luo que ele ignorou as mensagens de Xiao Hei. 

"O anfitrião assistiu Contos do Deus Virtual, entrando no estado de uma epifania". 

"Você ganhou Peça da Carta de Habilidade ‘Grande Escritura da Espada’ x1" 

"Você ganhou Peça da Carta de Habilidade ‘Grande Escritura da Espada’ x1" 

"Você ganhou Peça da Carta de Habilidade ‘Grande Escritura da Espada’ x1" 

... 

Uma vez que Xue Luo serviu Lin Huang com um pouco de chá, ele finalmente saiu de sua 

fantasia e percebeu as numerosas notificações de Xiao Hei. 

"Você ganhou Peça da Carta de Habilidade Épica ‘Grande Escritura da Espada‘x700. Ela pode 

ser integrada à Carta de Habilidade Rara1 ‘Grande Escrita da Espada (Primeira Parte)’. Você 

ganhou o conjunto completo da ‘Grande Escritura da Espada’. Tem certeza de que gostaria de 

integrar as cartas?” 

Lin Huang nunca soube que ele poderia ganhar muitas peças da ’Grande Escritura da Espada’ 

apenas assistindo Xue Luo fazer chá. Era suficiente para ele ter um conjunto completo de 

’Grande Escritura da Espada’. 

Lin Huang escolheu integrá-los de uma vez! 

                                                           
1
 Na Tradução estava escrito ‘Monster Card Rare’, mas a ‘Grande Escritura da Espada’ é uma Carta de 

Habilidade. 
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Depois de um curto período de tempo, as mesmas notificações de Xiao Hei soaram mais uma 

vez. 

"Parabéns, a integração de carta está completa. Você ganhou uma Carta de Habilidade Épica 

‘Grande Escritura da Espada’.” 

Lin Huang olhou de perto para a Roda da Vida em seu corpo e verificou a Carta de Habilidade. 

A Carta de Habilidade da ‘Grande Escritura da Espada tornou-se azul. A imagem na frente 

permaneceu a mesma, mas a mensagem por trás da carta mudou. 

Carta de Habilidade 

Nome da Habilidade: Grande Escritura da Espada 

Raridade: Épica 

Tipo de Habilidade: Espada 

Nível de Habilidade: Indisponível 

Status: Disponível 

Observações: Esta habilidade pertence a Habilidades Especiais sem um limite de classificação, 

o poder muda de acordo com seu Anfitrião. 

Notas da Carta: Passável 

"Eu não fiz chá por muitos anos. Não estou familiarizado com isso nesse momento". Luo Xue 

disse timidamente. 

"Sra. Xue Luo, suas habilidades de fabricação de chá são excelentes. Aprendi muito com você". 

Lin Huang foi capaz de ganhar peças de Carta de Habilidade simplesmente observando-a fazer 

chá. Esta mulher era incrível! 

Xue Luo instintivamente jogou para Lin Huang outra xícara depois que ele terminou com o 

primeiro. 

"O vale de neve foi formado usando manipulação espacial?" Perguntou Lin Huang. 

"Sim, não é nada". Xue Luo assentiu. 

Lin Huang estava realmente bastante curioso sobre os Protoss, mas ele sentiu que seria muito 

cedo para perguntar e decidiu mantê-lo para outro momento. 

Xue Luo sentiu que Lin Huang era duvidoso. Ela então disse: "Senhor, se houver algo que você 

gostaria de perguntar, você pode. Eu tentarei o meu melhor para responder". 

"Ouvi dizer que você é um Protoss. De acordo com registros históricos, havia um monstro que 

abriu 3000 Olhos Virtuais há 800 anos e todos o chamaram de Protoss também. Você pode me 

contar mais sobre isso?" Lin Huang referiu-se a um incidente ocorrido há 800 anos. 
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"Oh ele. Ele era forte, mas não era considerado um Protoss. No máximo, ele era um servo de 

Deus concedido com o sangue dos Protoss". Xue Luo bufou. 

"Nós Protoss somos a verdadeira geração futura de deuses. Os Protoss nasceram com figuras 

humanas perfeitas e o sangue de Deus fluía em suas veias. O sujeito afirmou ser o Protoss, mas 

ele não tinha uma figura humana perfeita". 

"Não consigo revelar muito sobre os Protoss. Você tem outras questões além dessa?" 

Lin Huang então começou a fazer perguntas aleatórias sobre o passado e Xue Luo fez o melhor 

para ajudar com cada uma de suas perguntas. 

Logo, Lin Huang não teve mais nada para perguntar. A sala de estar ficou quieta. 

Xue Luo então tomou a iniciativa de iniciar uma nova conversa. "Senhor, não fique por muito 

tempo nas montanhas porque temo que monstros possam te atacar". 

"Eu percebo que monstros aqui estão bastante furiosos. Existe uma razão específica para 

isso?" Perguntou Lin Huang. 

"Acabei de descobrir que há um monstro transcendente no deserto abaixo. Parecia poder 

possuir a mente de outros monstros para caçar comida para si mesmo". Xue Luo explicou. 

"Oh, eu vejo. Está tudo bem. Eu chegarei ao meu destino depois de passar pela montanha". Lin 

Huang disse com alívio. 

"Depois de sair, também retornaremos ao nosso mundo". Xue Luo suspirou, seus olhos 

pareciam tristes. 

Bing Wang acrescentou: "Sim, não há mais necessidade de permanecer no mundo humano". 

Lin Huang ficou desapontado porque talvez nunca mais se veriam. 

"Vou dançar por você como presente antes de sair". Sugeriu Xue Luo. 

"Senhor, siga-me". Ela liderou Lin Huang e Bing Wang, levitando-os no céu. 

Ela lentamente os aterrou ao lado do lago enquanto ela estava de pé sozinha no meio do lago. 

Sob a luz da lua, seu vestido branco era incrivelmente limpo e puro. Parecia uma fada 

descendente do céu. 

Começou a nevar, as ondulações começaram a se formar no lago. Uma fina camada de gelo 

condensou-se sob seus pés e parecia que ela estava em um anel branco. Na verdade, foi uma 

cena de tirar o fôlego quando ela começou a mover seu corpo em perfeita harmonia com os 

sons do vento. 

"Talvez isso fosse verdade, ela era a deusa das montanhas..." pensou Lin Huang. Não era 

segredo que ele tivesse um profundo carinho por ela. 
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Lin Huang aprendeu muito com a dança. Seu amor, o ódio e todo tipo de emoções que ela 

sentia, a frieza e a crueldade da morte, bem como o sentimento oculto de solidão... 

Xue Luo deu passos lentos em direção a Lin Huang quando ela terminou a cena final. Parecia 

lamentável. Ele não a viu como um Protoss, mas sim, como uma mulher comum com uma 

explosão de emoções. Ele não conseguiu evitar dizer: "Eu acredito que um dia, você 

encontrará sua própria felicidade". 

"Obrigado." Os olhos de Xue Luo se iluminaram. 

Depois de dizer adeus a Xue Luo, Bing Wang enviou Lin Huang para fora do vale. Agora era 

tarde da noite. 

Lin Huang chamou de volta Bai e convocou o Monstro da Areia. Ele então voltou para a sua 

tenda para descansar. 


