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Lin Huang saiu da loja do Velho Zhang; Ele tinha tudo o que ele precisava na lista. 

Estava perto do meio-dia, então ele comeu uma tigela de ramen em uma loja de macarrão nas 

proximidades e foi até a zona selvagem. Quando ele estava perto da saída do ponto de apoio, 

o Anel do Coração do Imperador vibrou, alguém o estava chamando. 

Era um número que ele não reconhecia, ele hesitou antes de atender. 

"É Lin Huang? Eu sou Yi Yeyu, onde você está agora?" A voz de Yi Yeyu veio da página de 

comunicação. 

"Eu ainda estou aqui e pronto para ir para as pastagens para algum treinamento de batalha". 

Lin Huang estava em dúvida, por que Yi Yeyu o chamaria: "Existe alguma coisa que eu possa 

ajudá-lo?”. 

"Por favor, fique por aqui durante esses poucos dias. De acordo com alguns caçadores que 

acabaram de voltar para o ponto de apoio, os monstros fora do ponto de apoio estavam 

estranhamente furiosos. O mesmo aconteceu com os monstros no deserto, muitas pessoas 

que participaram da avaliação foram atacados pelos monstros. Recebi cada vez mais alertas de 

resgate. Se a situação piorar, talvez precisemos terminar a avaliação antecipadamente ". 

Ouvindo o que Yi Yeyu disse, Lin Huang lembrou o que Xue Luo disse anteriormente. 

Havia um novo monstro transcendente que era um especialista na região selvagem. Ele não 

poderia dizer a Yi Yeyu que, como ele não conseguiu revelar a fonte. 

Depois de algum pensamento, ele disse: "Na verdade, eu encontrei ataques semelhantes antes 

de escalar as Montanhas Nevadas há alguns dias. Você sabe que meu Monstro da Areia é um 

Nível Ferro Rank-3 e um Monstro da Areia que está à beira de um avanço. A maioria dos 

monstros no deserto ficaria longe de nós. No entanto, no dia anterior à escalada das 

Montanhas Nevadas, havia monstros que mergulhavam em minha direção e meu Monstro da 

Areia durante a jornada, eles estão irritados e inquietos. Encontramos a situação como uma 

algumas vezes, acho que os monstros foram hipnotizados ou desconcertados...”. 

Embora ele não pudesse dizer a verdade diretamente, Lin Huang tentou guiar Yi Yeyu para 

obter a essência disso. 

"Você está dizendo que há um monstro de alto nível que é o cérebro por trás de tudo isso?" Yi 

Yeyu pensou o que Lin Huang disse fazia sentido, mas ficou intrigada: "É possível que uma área 

da zona selvagem seja afetada, mas o deserto na qual a avaliação foi realizada foi a mais de 

1.000 quilômetros de distância da pastagem no lado leste. Mesmo que fosse um monstro do 

Tipo charme de Nível Ouro, é impossível que ele possa cobrir essa distância”. 

"E se fosse um monstro do tipo charme que esteja acima do Nível Ouro?" Lin Huang disse a 

verdade. 

Yi Yeyu ficou atordoado quando ouviu o que Lin Huang, ela demorou um pouco e disse: "Você 

quer dizer... Transcendente?”. 

"Isso poderia ser possível". Disse Lin Huang. 
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Yi Yeyu manteve-se calada por algum tempo e disse: "Tudo bem, eu acredito nessa vez! Eu 

informarei a gerência e ver o que eles dizem". 

Depois que Lin Huang desligou o telefone, ele decidiu voltar para o hotel para aguardar uma 

resposta. Se o gerenciamento da Associação de Caçadores não levar isso a sério, o monstro 

transcendente faria tudo o que quisesse e haveria mais e mais presas caindo em sua 

armadilha. 

Até então, haveria danos inimagináveis nas margens próximas. 

Ele então voltou para o hotel. Quando ele estava na entrada do hotel, Yi Yeyu ligou 

novamente. 

"Estou na entrada do hotel, falamos em breve". Lin Huang desligou o telefone e foi direto ao 

quarto de Yi Yeyu. 

Yi Yeyu estava na sala de estar, ela parecia chateada. Ela ficou ligeiramente aliviada quando viu 

Lin Huang. 

"Eu relatei a situação para o gerenciamento, eles disseram que existe uma grande 

possibilidade de que isso seja feito por um monstro transcendente do Tipo charme. No 

entanto, o transcendente que estava guardando o ponto de apoio No.7C87 não estava lá no 

momento. A associação precisará de pelo menos três dias para transferir outro transcendente 

aqui. " 

"Eu informei todos os membros de que a avaliação foi temporariamente suspensa e pedi que 

todos eles ativassem sua localização enquanto aguardava o suporte ir onde eles estavam. O 

problema é que estamos faltando assistência agora". 

"O que você precisa que eu faça?" Perguntou Lin Huang instantaneamente. 

"Preciso que você fique no lobby do hotel. Quando levarmos as pessoas, eu precisarei de sua 

ajuda para providenciar o seu alojamento e certificar de que as coisas estão bem. Não deixe 

que eles deixem o ponto de apoio, mesmo que a Águia pode não ser segura agora. Se eles 

tiverem alguma dúvida, não diga a verdade como queremos evitar um alvoroço. Vou falar com 

eles quando voltar”. Yi Yeyu não conseguiu encontrar mais ninguém para ajudar, então ela 

perguntou a Lin Huang. 

"Claro, vou me certificar de que tudo esteja bem". Lin Huang respondeu imediatamente. 

"Mais alguma coisa?" 

"Não no momento. Vou chama-lo novamente se precisar de mais assistência". Yi Yeyu disse e 

convocou a porta de madeira verde: "Eu vou trazer as pessoas de volta, por favor, vá ao 

lobby". 

Olhando para Yi Yeyu entrando na porta de madeira verde, Lin Huang virou-se e saiu. 

Pouco tempo depois, Yi Yeyu já estava com uma moça alta no lobby. Ela entrou na porta de 

madeira verde e desapareceu sem dizer nada. 
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A moça era um pouco mais alta do que Lin Huang, ela parecia ter 16 ou 17 e estava bastante 

amadurecida. 

Ela se vestia como um hippy; vestindo uma camiseta branca com uma saia curta e um par de 

tênis brancos. 

"Oi, meu nome é Lin Huang. Eu sou o recepcionista temporário". Lin Huang disse para a moça. 

"Eu reconheço você, você é o cara que se juntou à avaliação, e você nem é um Nível Ferro!" A 

moça alta podia reconhecer Lin Huang. 

"Vou trazê-la para registrar seu quarto". Lin Huang mudou o tópico; ele não esperava que ela o 

reconhecesse. 

"Eu não vou ficar. Desde que a avaliação foi suspensa, não devo perder meu tempo aqui. Vou 

ir ao ponto de apoio No.7C65 para participar da próxima avaliação". A moça estava a caminho 

para saída do hotel. 

Lin Huang bloqueou o caminho com a mão: "Você não pode sair". 

"O que há de errado com você? Eu vou embora, o que você pode fazer sobre isso?" A moça 

colocou as mãos nos quadris e olhou para Lin Huang. 

"Não, você não pode". Lin Huang ficou onde estava. 

"O que há de errado com você? Quem você acha que é?" A moça ergueu a voz. Muitas pessoas 

no lobby examinaram os dois. 

"Diga o que quiser, não tem permissão para sair". Lin Huang não se moveu. 

"Uau, você está dizendo que pode me impedir de sair!" A moça estava brava, "Saia! Se você 

não sair, não me culpe por ser grosseira". 

"Pode tentar." Lin Huang tinha GrayEagle17 em sua mão. 

"Você acha que ter uma arma é tudo?" 

A moça zombou e tentou agarrar sua arma. Lin Huang era mais rápido do que ela, então ele 

apontou o focinho em sua cabeça. 

"Você ousa atirar?" O corpo humano era incomparável com o de um monstro. 

A moça era apenas uma Nível Ferro Rank-2, se ela fosse baleada pela GrayEagle17 a uma 

distância tão curta, sua cabeça explodiria. No entanto, ela permaneceu teimosa. 

Lin Huang deslocou seu alvo ligeiramente para a direita e puxou o gatilho. A bala voou pela 

orelha e bateu no vaso no lobby do hotel. 

O vaso explodiu. 

Antes que a moça pudesse responder, ele voltou a apontar para cabeça da moça. 
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A senhora ficou pálida e não ousou dizer uma palavra. 


