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Vendo o homem de cabelos curtos, Lin Huang não ficou muito tempo em cima das montanhas 

nevadas. 

Escalar até o topo pode ter sido difícil, mas descer foi muito mais fácil. 

Embora as asas do [Poder de Sangue] do Bai não pudessem voar, ele certamente poderia 

planar. Agora que seu [Poder de Sangue] estava no Nível Dois, suas asas tinham cinco metros 

de comprimento em cada lado e teriam no máximo 20 metros no modo de combate. Não eram 

pesados, ambos estavam ligeiramente mais de 100 quilogramas juntos. 

Lin Huang passou algum tempo para dobrar sua barraca em uma tira de roupa e amarrou-se na 

frente de Bai. Ele então ativou o modo de combate de Bai, caminhou em direção ao penhasco 

e inclinou-se para frente, caindo do penhasco. 

As asas do [Poder de Sangue] em Bai se abriram. 

Lin Huang sentiu a atração da gravidade, mas em poucos instantes, eles começaram a planar. 

Quando ele olhou para baixo, tudo o que viu eram camadas de nuvens. 

Logo passaram pelas nuvens e Lin Huang pôde ver as Montanhas Nevadas do outro lado do 

horizonte. 

As montanhas e rios abaixo dele pareciam muito menores do topo. Até o ponto de apoio era 

do tamanho da palma da mão. 

"Isso é o que eu estou falando! Woohoo!" 

Apesar de parecer ridículo como um passageiro preso no Bai, Lin Huang gritou no topo dos 

pulmões porque estava extremamente animado. Ele sempre quis experimentar esportes 

radicais como o paraquedas quando ele estava na Terra, mas ele nunca teve a oportunidade 

de fazê-lo. 

Ele finalmente teve a chance de experimentá-lo neste mundo. 

Quando se aproximaram do chão, ele podia sentir sua adrenalina disparar. "Agora, eu 

finalmente entendi por que as pessoas adoram voar, isso é incrível!" 

Eles não planaram por muito tempo. Dentro de 10 minutos, ambos chegaram às proximidades 

do ponto de apoio No.7D121. 

Bai envolveu suas asas acima deles para formar um guarda-chuva e eles diminuíram a 

velocidade quando pousaram suavemente. Os pedestres ficaram assustados com as asas do 

[Poder de Sangue] nas costas de Bai porque podiam reconhecer que ele era um vampiro. 

"Você pode voltar agora, vou informar a Associação de Caçadores". Lin Huang não queria 

chatear as pessoas, então ele se chamou de volta o Bai. O pano que o amarrou no Bai foi 

automaticamente removido. Ele então pegou o pedaço de pano e jogou-o na caixinha de lixo 

ao lado dele. 

Ele então ativou o Anel do Coração do Imperador. 
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A função do anel foi restaurada como prometido. Lin Huang abriu o mapa e encontrou o hotel 

onde Yi Yeyu estava em e passou a caminhar na direção do hotel. 

10 minutos depois, Lin Huang chegou à entrada do hotel e caminhou até a recepção. 

A recepcionista era uma senhorita alta e linda. Ao ver Lin Huang entrar, ela perguntou 

profissionalmente: "Oi, senhor, como posso ajudá-lo?”. 

"Estou à procura da senhorita Yi Yeyu, você poderia chama-la para mim, por favor?" 

"Claro, me dê um minuto". A recepcionista tentou se comunicar imediatamente com o Anel do 

Coração do Imperador de Yi Yeyu. 

Ela então informou Lin Huang: "Você pode procurá-la no quarto 308.”. 

"Tudo bem obrigado." Lin Huang achou que era estranho que ela estivesse no quarto 308, era 

o mesmo quarto que o Tirano havia destruído. 

Ele foi diretamente ao quarto 308 e viu que a porta já estava aberta. 

Lin Huang fechou a porta após ele entrar e notou o mesmo grande buraco no teto do quarto. 

Ele perguntou: "Por que você não mudou para outro quarto?”. 

"Isso é muito problemático, vou embora em alguns dias". O buraco no teto não incomodou Yi 

Yeyu. Em vez disso, ela estava olhando para Lin Huang: "Eu não esperava que você fosse o 

primeiro a completar a avaliação. Embora você tenha tido um bom sete dias com seu físico, 

estou impressionado. Achei que você levaria mais que uma semana para escalar as montanhas 

nevadas”. 

"Eu sou o primeiro que completou a avaliação?" Lin Huang perguntou em confusão: "Não 

havia outro cara que passou a avaliação antes de mim? Ele não informou para você?”. 

"Não, você é o primeiro". Yi Yeyu balançou a cabeça. 

"Isso não pode ser, aquele rapaz desceu das Montanhas Nevadas antes de eu fazer. O cara 

usava um casaco vermelho, tinha cabelos curtos e era muito arrogante. Oh, ele também é um 

Censor Imperial como eu. O monstro que ele convocou era uma Águia Carmesim de Nível 

Bronze”. Lin Huang descreveu o cara para Yi Yeyu. 

"Oh, eu sei de quem você está falando". Yi Yeyu assentiu e explicou: "O cara de quem você 

está falando é Bai Yan. Ele é especial, ele não precisa participar da avaliação, mas ele escolheu 

participar. Ele seria um Caçador de Cobre depois de se registrar com a Associação de 

Caçadores.”. 

"Bai Yan chegou a esse ponto de apoio? Você o viu agora?" Yi Yeyu perguntou a Lin Huang. 

"Eu o conheci no topo das Montanhas nevadas, ele montou no monstro que ele convocou e 

desceu as Montanhas Nevadas". 

"Então não tenho ideia de onde ele está, ele não me informou. Você é o primeiro". Yi Yeyu 

balançou a cabeça. 
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"Ah sim, senhor chefe examinador, você sabe o que aconteceu com o Gordo, o outro cara que 

estava comigo no outro dia?" Lin Huang estava preocupado quando fez a pergunta. Ele estava 

preocupado com a resposta do que não queria ouvir. 

"Oh, o Gordo parou". Yi Yeyu revirou os olhos e disse a Lin Huang o que aconteceu. 

"Eu recebi um alerta de resgate naquele dia e o vi chorando no chão quando eu segui o sinal 

para sua localização. Perguntei-lhe o que aconteceu. Ele disse que você foi comido por um 

Verme Morto-Vivo para salvar sua vida e ele me implorou para matar o Verme Morto-Vivo 

para vingar você. Depois de levá-lo de volta ao ponto de apoio, ele pegou uma águia e saiu 

naquele mesmo dia”. 

Lin Huang foi aliviado depois de ouvir que Fatty ainda estava vivo: "Isso é ótimo, eu pensei que 

ele estava morto". 

"Nós temos suas informações de contato, se você quiser contatá-lo, eu posso te passar". Yi 

Yeyu estava procurando as informações de contato de Fatty enquanto falava. 

"Ah, o nome dele é Yin Hangyi, continuei a chamá-lo de Gordo e esqueci seu nome 

verdadeiro..." Lin Huang abriu suas informações detalhadas e adicionou seu número de 

contato ao Anel do Coração do Imperador. 

"Ainda há uma semana mais até que a avaliação termine. Você pode sair se você estiver 

ocupado, lembre-se de se registrar na Associação de Caçadores no ponto No.7C87. Você terá 

que se registrar até este ano ou então você terá que ser reavaliado no próximo ano. Se você 

não tem assuntos urgentes para fazer, você pode ficar no ponto de apoio temporariamente. 

Quando a avaliação terminar, eu vou levá-lo ao ponto de apoio No.7C87 para se registrar. Sua 

estadia e comida será coberto pela Associação de Caçadores ". 

"Eu vou ficar". 

Ele decidiu ficar porque ele havia dito a Lin Xin que a avaliação levaria meio mês e tudo em 

casa havia sido organizado. Ele também queria matar mais monstros na zona selvagem para 

acumular mais peças de Cartas de Monstros e Luz da Vida. 


