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Lin Huang voltou para o quarto do hotel depois do jantar enquanto o céu escurecia. 

Ele passou algum tempo listando os itens que queria comprar no dia seguinte. 

Ele então começou a ler sobre a zona selvagem Grau-1 que estava perto do ponto de apoio 

No.7D121 na Rede do Coração. 

O ponto de apoio No.7D121 era conhecido como Cidade da Montanha Cevada pelos 

habitantes locais. 

Todo o ponto de apoio estava localizado no oeste com um caminho gigantesco para a 

montanha nevada na parte de trás que parecia uma tigela quebrada pela metade que cercava 

a parte de trás do ponto de apoio. 

O lado leste estava cheio de grandes cânions semicirculares. O mais largo enfrentava o norte-

sul e tinha alguns quilômetros de comprimento. Ao leste desses cânions, havia vastas 

pastagens cercadas por montanhas e 3.000 metros abaixo do nível do mar era uma zona 

selvagem de Grau-1. 

Esta era uma área propensa a pessoas e, portanto, havia poucos monstros por medo de serem 

mortos por humanos. Lin Huang olhou as categorias de monstros em cada área, um a um. 

"A zona selvagem mais distante da Montanha Nevada abriga monstros do tipo pássaros. Havia 

menos planaltos lá, porém, não são adequados á treinos em preparação para batalhas reais". 

"Enquanto isso, os monstros nos cânions vieram das pastagens e das Montanhas Nevadas, mas 

são mortos por pessoas que passam por lá e, por isso, não consigo colecionar muitas peças de 

Cartas de Monstros". 

"Parece que a pastagem no lado leste é mais adequada para mim". 

"Lobo Guerreiro seria uma ótima presa, posso obter peças de Cartas de Monstros mais 

rapidamente a partir de monstros que vivem em grupos. Seria muito mais legal e confortável 

se eu montasse sobre ele em vez do Monstro da Areia. O Troll com Cabeça de Leão também! É 

um monstro tão majestoso. O Boi Diabólico não é tão ruim, é musculoso e enorme o suficiente 

para que sua aparência sozinha fosse suficiente para assustar as pessoas...”. 

"As habilidade, Batalha de Sangue do Lobo Guerreiro, Olho Mágico da Dissuasão do Troll com 

Cabeça de Leão e a Força do Campeão do Boi Diabólico são todas boas..." Depois de algumas 

análises, Lin Huang decidiu qual área era mais adequada para ele. 

Na manhã seguinte, Lin Huang foi ao Escritório de Crédito; pertencia ao governo. Só abria às 

nove horas da manhã, então não havia necessidade de ele se apressar. 

Ele deu um passeio no jardim na entrada do escritório, já que ainda não estava na hora. 

Quando abriu, Lin Huang entrou e trocou todos os seus Cristais de Vida em pontos de crédito. 

Agora ele tinha mais de 3,5 milhões de pontos de crédito. Os Cristais de Vida foram tirados de 

Xue Jie anteriormente. 
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Depois disso, Lin Huang dirigiu-se ao mercado das pulgas. 

O mercado de pulgas na Cidade da Montanha Nevada estava localizado no centro do ponto de 

apoio. Não era grande, mas havia muitas lojas, até 1000 delas. 

Eles tinham quase tudo lá, incluindo ingredientes alimentares, necessidades diárias, armas, 

munições e espadas. 

Talvez por causa da área ser cercada por uma zona selvagem; havia mais de 30 lojas aqui que 

vendiam equipamentos de batalha, enquanto o ponto de apoio que Lin Huang morava só tinha 

três delas. 

O objetivo de Lin Huang aqui era principalmente procurar as balas exclusivas para o sua 

GrayEagle17, balas blindadas e equipamentos para sobreviver à região selvagem, uma vez que 

planejava ficar na zona selvagem por uma semana. 

Depois de perguntar ao redor, ele foi informado de que nenhuma das sete a oito lojas estava 

vendendo balas exclusivas e balas blindadas para a GrayEagle17. Esta nova arma da "realeza" 

não era usada por muitas pessoas comuns, então esse pequeno ponto de apoio não teria o 

estoque certo de balas para essa arma. Especialmente as balas blindadas, eram caras e não 

fazia sentido para as lojas as manterem. 

"Nós não temos as balas que você está procurando. Em uma pequena área como essa, não 

vimos ninguém com uma GrayEagle17 em um ano. Você pode tentar a loja do Velho Zhang no 

lado oeste da cidade. Aquele cara vende coisas estranhas. Se não houver na loja dele, então 

você não conseguirá encontrá-lo em nenhum outro lugar. Mas tenha cuidado, esse cara é 

esquisito e ele dobrará ou triplicará o preço original ". Um dono da loja lembrou Lin Huang. Ele 

deu a Lin Huang um valioso conselho, porque ele achava que Lin Huang era rico, pois ele 

poderia pagar por uma GrayEagle17. 

Depois de comprar tudo o que ele precisava no mercado de pulgas, Lin Huang perguntou mais 

algumas vezes sobre as balas e, finalmente, desistiu. Ele hesitou por um tempo e foi para o 

oeste da cidade. 

A loja do Velho Zhang estava localizada em um beco onde ninguém visitava. Teoricamente, 

mesmo uma loja no mercado de pulgas não conseguiu ganhar muito dinheiro nesse pequeno 

ponto de apoio e, no entanto, Velho Zhang abriu sua loja em uma área tão isolada, ele deve 

ser estranho. 

Depois de perguntar para algumas pessoas, Lin Huang finalmente encontrou a localização 

exata da loja. 

A placa com uma luz de néon brilhante no lado de fora da porta tinha as palavras ‘Fim da 

Nuvem’ escrito nela, Lin Huang riu. Este velho estranho deve estar cheio de si mesmo. 

Ele entrou na loja, não era tão bagunçado quanto ele imaginava. Pelo contrário, foi muito 

organizado. 
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Todos os itens foram colocados em conformidade nas prateleiras, mesmo as decorações foram 

de bom gosto. 

Lin Huang ficou atordoado. 

"O proprietário está ai?" Lin Huang não chamou o nome do proprietário visto que poderia 

parecer grosseiro. Ele se considerava um jovem bom e respeitoso para nunca chamar um 

ancião pelo seu primeiro nome. 

"Se você precisar de alguma coisa, olhe para as prateleiras. Quando terminar, traga aqui e me 

chame". Lin Huang ouviu alguém falar, mas ele não viu ninguém. A voz soava mais como um 

homem de meia idade do que a voz de um velho. 

"Isso parece com as lojas da Terra..." resmungou Lin Huang. 

Percebendo que Velho Zhang não queria ser incomodado, Lin Huang não pediu mais e 

caminhou até a prateleira onde as armas de fogo foram colocadas. 

Ele franziu a testa enquanto olhava as armas na prateleira. 

Havia equipamentos de Classificação-Ferro até Classificação-Ouro, e todos eles eram coisas 

caras e de edição limitada. 

"Parece-me que este Velho Zhang é rico!" 

Depois de olhar ao redor, Lin Huang não perdeu mais tempo. Ele olhou para as balas colocadas 

sob as armas e encontrou balas exclusivas e balas blindadas para a GrayEagle17. 

Havia apenas uma caixa de amostra. Lin Huang pegou uma caixa de cada uma e foi ao balcão 

na entrada. 

"Chefe, peguei o que queria, mas não é o suficiente". 

"Deixe-me dar uma olhada". 

Um homem calvo de meia-idade com uma barba entrou. Ele era bronzeado, e ele parecia que 

estava nos 40 anos, mas ele pode parecer muito mais jovem se ele raspar sua barba. 

Lin Huang não duvidava que ele fosse o dono da loja. Embora pareça comum, sua vibração 

combinou muito bem com a loja. 

O que Lin Huang não entendia era por que as pessoas o chamavam de "velho" quando ele não 

era velho. 

O velho Zhang olhou para Lin Huang e olhou para as balas que ele selecionou, seus olhos se 

iluminaram: "Oh, você é de uma família rica, o quanto você quer?" 

"Eu não sou rico, essa arma é um presente". Lin Huang não queria ser roubado por ele, então 

ele explicou: 

"Quanto custa essas balas?" 
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"O mesmo preços que você vê na Rede do Coração". O velho Zhang sorriu. 

Lin Huang ficou confuso. Ele ouviu que Velho Zhang era um explorador porque ele duplicava 

ou até triplicava o preço original. 

Agora que ele ofereceu o preço original, ele começou a pensar que as balas poderiam ser 

pirateadas. 

"Essas balas são originais?" 

"Por que, você ouviu alguém dizer que eu sou um explorador onde eu dobro ou triplico o 

preço original?" O velho Zhang sorriu e olhou para Lin Huang. 

Lin Huang ficou atordoado, mas ele não queria se esconder "Alguém disse isso". 

"Não importa quem lhe tenha dito isso, é verdade. Eu adoro fazer isso, mas depende do meu 

humor. Eu gosto de você, então eu estou vendendo para você no preço original, é assim tão 

simples". Depois disso, Velho Zhang acrescentou: "As balas são originais. Depende de você, se 

você quiser comprá-las". 

Lin Huang olhou para os olhos do velho Zhang. Eles trancaram os olhos por um momento. Ele 

podia sentir que o velho não estava mentindo, então ele assentiu e disse: "Tudo bem, eu 

confio em você. Eu quero 3000 balas exclusivas para minha GrayEagle17 e 300 balas 

blindadas". 

"Você está planejando um massacre?" O velho Zhang ficou chocado e ele lhe deu um preço: 

"Isso será um total de 650 mil pontos de crédito". 

"Você tem estoque suficiente aqui?" Lin Huang não pôde deixar de perguntar. 

"Não se preocupe, eu tenho muito! Não importa o que você quiser e quanto você quiser, eu os 

tenho. Enquanto você tiver o dinheiro, eu posso buscar qualquer relíquia que você quiser". O 

velho Zhang sorriu. 

Se isso viesse de outra pessoa, Lin Huang não acreditaria. Mas depois de navegar pela coleção 

do Velho Zhang, ele acreditava que o Velho Zhang conseguia o que queria, embora ele pareça 

orgulhoso. 

"Claro, se eu precisar de relíquias no futuro, vou procurar por você!" Lin Huang devolveu o 

sorriso. 


