
CAPÍTULO 36 – NO TOPO DAS MONTANHAS NEVADAS  Paraíso dos Monstros 

 

Volume 01 – Primeira Visão do Mundo 1 

 

Um grito de pássaro assustou muitos pássaros na região das Montanhas Nevadas e eles 

começaram a voar para longe. 

Este Pardal Negro do Penhasco foi considerado o principal predador nesta zona selvagem de 

Grau-1. Ele abriu a boca e tentou bicar os olhos de Lin Huang enquanto eles se olharam mais 

cedo. 

Lin Huang recuou imediatamente para o centro da caverna e imediatamente recarregou balas 

blindadas em sua GrayEagle17. 

Ele apontou a arma na entrada da caverna, esperando a abrir fogo. 

O bico duro do Pardal Negro do Penhasco atingiu o topo do penhasco e uma pequena parte do 

penhasco colapsou, fazendo com que o topo da entrada da caverna fosse exposto. 

Lin Huang podia sentir toda a caverna tremendo. "Bai, quando o Pardal se aproxima, se prende 

na cabeça dele e aponte para os olhos!" Lin Huang tinha um plano. 

Seus olhos eram a parte mais fraca do seu corpo, mas estava coberto de penas e, por isso, era 

difícil atingir os olhos com precisão. 

A possibilidade de matá-lo com apenas uma bala blindada era pequena, mas Lin Huang queria 

disparar nos seus olhos com as quatro balas restantes de uma só vez para obter o máximo 

impacto. 

O Pardal Negro do Penhasco percebeu que a caverna não era tão difícil quando conseguiu 

abrir um buraco com uma batida e então começou a fazer isso continuamente. Depois de 

vários bicadas no topo da caverna, quase metade da parede colapsou. Embora Lin Huang e Bai 

se retirassem para a caverna, o Pardal Negro do Penhasco podia vê-los de onde estava e 

começou a bicar ainda mais rápido. 

De repente, apenas quando teve a chance de se aproximar, duas cordas de [Poder de Sangue] 

saíram da caverna. Eles pareciam duas cordas estrangulando o pescoço do pardal enquanto 

batia a cabeça na parede. 

O Pardal Negro do Penhasco lutou e Lin Huang aproveitou a oportunidade para avançar 

rapidamente antes de poder fugir. Lin Huang apontou a arma no olho esquerdo e disparou 

quatro disparos continuamente. 

"Bang! Bang! Bang! Bang!" 

O olho esquerdo do Pardal Negro do Penhasco explodiu, parou de lutar e desabou. 

As cordas de [Poder de Sangue] foram então liberadas do pescoço e o Pardal Negro do 

Penhasco lentamente caiu do penhasco. 

A notificação de Xiao Hei surgiu na frente de Lin Huang. 

"Parabéns, você recebeu Peça de Carta de Monstro Pardal Negro do Penhasco x1”. 
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"Você completou uma matança de classificação cruzada, você é recompensado com uma carta 

dupla!" 

"Não há nenhuma Carta de Avanço para a matança de classificação cruzada desta vez?" Lin 

Huang lembrou que ele foi recompensado com uma Carta de Avanço pelas duas últimas 

matanças cruzadas. 

"As cartas de recompensa geralmente são distribuídas aleatoriamente. Era bastante peculiar 

que você recebeu Cartas de Avanços duas vezes seguidas". 

"Seria ótimo se eu pudesse obter mais algumas Cartas de Avanço para melhorar Bai e o Tirano 

para Mítico. Bing Wang só mutou duas vezes e ele era tão poderoso! Bai e Tirano seriam 

invencíveis se fossem atualizados quatro vezes!” 

"A capacidade de Cartas de Invocação é limitada pelo Anfitrião. Se a capacidade do Anfitrião 

permaneceu a mesma, não importa o quão rara a carta for, a habilidade do monstro atualizado 

também seria limitada". 

O que Xiao Hei disse significava indiretamente era que a fraqueza dos monstros de Lin Huang 

era realmente causada por ele. 

Lin Huang ignorou Xiao Hei e olhou para a Carta Dupla que ele acabou de receber. 

As imagens de duas pilhas de moedas de ouro estavam no topo da Carta. 

Lin Huang franziu a testa e virou a carta. 

"Carta Dupla: Dentro de uma hora após ativação desta carta, a recompensa por matar 

monstros dobrará". 

"Nada de excelente nesta carta, mas talvez eu possa usar esta carta para coletar mais peças de 

cartas quando encontrar algum monstro que eu goste". Lin Huang murmurou para si mesmo. 

Ele tirou o caixa de balas de sua GrayEagle17, estava vazio, "Ahh, eu deveria ter comprado 

mais balas". 

Depois de recarregar a arma com balas regulares, ele manteve a arma no seu espaço de 

armazenamento. 

O céu estava escurecendo. Bai começou a cavar mais fundo na caverna para que pudessem 

ficar a noite. 

Como a caverna era muito pequena, Lin Huang não podia convocar o Monstro da Areia, e Bai 

teria que assistir a noite. 

Lin Huang teve uma boa noite de sono e acordou por volta das sete horas da manhã. 

Sua jornada foi adiada devido ao encontro com o rebanho de Ganso Branco Emplumado 

ontem a tarde. 

Ele tinha carne seca e um pouco de água pela manhã antes de começar a viagem com Bai. 
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Lin Huang teve boa resistência nesta manhã e conseguiu escalar 800 metros dentro de cinco 

horas. 

Após um breve descanso, ele continuou sua jornada antes do meio dia. Seis horas depois, 

conseguiu escalar mais de 900 metros. Ele já havia viajado 7.200 metros, e agora, ele estava a 

apenas 1.000 metros do topo. 

Lin Huang descansou por uma noite antes de seu última subida. Finalmente, depois de oito 

horas, chegou ao topo, que estava a 8 800 metros acima do nível do mar. 

"Ahh! Eu finalmente estou aqui no topo!" Lin Huang gritou em cima das montanhas nevadas. 

Quando ele estava no auge de sua excitação, ele foi saudado por uma voz que veio de trás 

dele: "É apenas a Montanha Nevada, você precisa gritar?”. 

Lin Huang virou-se e viu um jovem com cabelos curtos em uma tenda atrás dele. 

Ele parecia ter a mesma idade que Lin Huang, mas mais alto. 

"Quem é Você?" Lin Huang perguntou-se antes de ele perguntar: "Você é da Associação de 

Caçadores?" 

"Eu juntei a avaliação como você". O homem de cabelos curtos respondeu, sem expressão. 

"Você foi quem abriu o fogo lá dois dias atrás?" 

"Sim, fui eu." Lin Huang admitiu e curiosamente perguntou: "Como é possível que você seja 

mais rápido do que eu? Como você chegou aqui?”. 

"Eu cheguei aqui no primeiro dia andando no Pardal Negro do Penhasco, só demorou duas 

horas". O homem de cabelo curto olhou para Lin Huang e disse: "Se eu não estou enganado, 

você matou o Pardal Negro do Penhasco. Isso é verdade?”. 

"Você também é um Censor Imperial? Por que você quer me atacar?" Lin Huang ficou ansioso. 

"É simples, eu não quero que mais ninguém passe por esta avaliação além de mim. É por isso 

que estive esperando aqui para fazer o Pardal Negro do Penhasco atacar todos que tentaram 

escalar as Montanhas Nevadas para que vocês desistirem, mas já que você já está aqui, não faz 

sentido esperar mais aqui ". O homem então se virou e caminhou até uma tenda que não 

estava muito longe. Ele procedeu a dizer solenemente: "Vou me vingar do Pardal Negro do 

Penhasco, mas agora não é a hora. Você cultivou um grande vampiro, mas você é muito fraco, 

você não merece ser atacado por mim ainda.”. 

O homem então guardou sua tenda, acenou com a mão e um pássaro gigante de cor de sangue 

apareceu do nada. 

Lin Huang ficou com inveja. Era uma Águia Carmesim, um monstro mutante de Nível Bronze. 

O homem de cabelos curtos saltou sobre as costas da Águia Carmesim. Ela bateu as asas e 

mergulhou no fundo do penhasco... 


