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Yi Yeyu levou mais de 50 pessoas, incluindo Bai Yan, quando ela saiu do lugar. Incluindo Lin 

Huang, havia 12 deles que ficaram. Além de Lin Huang, todos estavam no Nível Ferro Rank-3. 

"Desde que vocês decidiram ficar, você tem que nos ouvir!" Yi Zheng disse para eles. "Aqui é 

agora um campo de batalha. Sua segurança pessoal é secundária à prioridade hoje. Hoje não é 

tudo sobre você. A vida de seus colegas também é importante. Portanto, você terá que seguir 

minhas instruções e se mover como uma unidade. Entendido!?" 

"Sim senhor!" O esquadrão de jovens observou e gritou. 

"Qual o seu nome?" Yi Zheng virou-se e olhou para Lin Huang. 

"Lin Huang". 

"Bom. Você disse que quer ver 200 mil pessoas sobreviver. Agora eu vou passar esses 10 

amigos para você. Sua missão é simples. Mantenha-os vivos. Você aceita esta missão?" Yi 

Zheng perguntou e sorriu para Lin Huang. 

A razão pela qual ele lhe deu essa missão foi impedir que ele fosse à batalha. 

Ele sabia que Lin Huang era inteligente, e com esses 10 homens, ele não faria nada que os 

deixasse prejudicados. 

"Missão aceita, senhor", respondeu Lin Huang. 

Lin Huang assentiu e concordou. Ele sabia o que Yi Zheng fazia, mas ele tinha um plano 

próprio. 

Se estes jovens deveriam estar com os outros caçadores, eles também os teriam pesado. 

Os caçadores profissionais nunca confiaram em um grupo de homens jovens que nem sequer 

foram registrados como Caçadores Reservas. 

Enquanto isso, a liderança de 10 homens de Nível Ferro Rank-3 para limpar um ponto de apoio 

de Grau-1 não seria um problema para Lin Huang. 

Os jovens tinham testemunhado o que Lin Huang era capaz, pois dois deles sofreram graves 

batidas do Tirano antes. As feridas em seus rostos ainda estavam se recuperando, então eles 

lhe obedeceram sem questionar. 

Embora Yi Zheng não soubesse que Lin Huang era um Censor Imperial, vendo que ninguém se 

opunha a ele ser seu líder, Yi Zheng sabia que Lin Huang deve ser poderoso ou um jovem com 

um histórico interessante. 

Justo quando concordaram com o acordo proposto, Yi Yeyu trouxe 300 caçadores profissionais 

de volta com ela. 

A maioria deles eram Caçadores de Prata. Havia 30 Caçadores de Cobre e cinco Caçadores de 

Ouro. 
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A maioria deles sabia quem era Yi Zheng. Todos mostraram-lhe um grande respeito, mesmo os 

outros Caçadores de Ouro também. 

Yi Yeyu saiu logo depois que ela trouxe os caçadores enquanto Yi Zheng começou a fazer 

outras estratégias e arranjos. 

Todos os 300 caçadores se espalham rapidamente para o posto atribuído. Os 20 Caçadores de 

Cobre foram enviados para limpar o cânion. Os Caçadores de Prata estavam limpando o ponto 

de apoio nas montanhas, enquanto os Caçadores de Ouro eram responsáveis por cortar a 

rocha gigante no fundo das Montanhas. 

Yi Yeyu fez quatro viagens até o ponto de apoio médio e trouxe 1.200 caçadores profissionais 

no total. Quase mil deles eram Caçadores de Prata, com 20 Caçadores de Ouro enquanto o 

resto eram Caçadores de Cobre ou Caçadores com potenciais aterradores ou habilidades 

únicas. 

Antes do surto de monstros, Yi Zheng seguiu o plano sugerido por Lin Huang e enviou os 1.000 

Caçadores para limpar as montanhas e os cânions. 

Enquanto isso, as rochas gigantes eram cortadas pelos Caçadores de Ouro, enquanto os 

pedregulhos menores foram movidos pelos 10 mil habitantes adultos do ponto de apoio para 

fechar a boca do cânion. 

Lin Huang e o resto foram enviados para o cânion para limpar os monstros. Havia dois ou três 

deles divididos em uma equipe de Caçadores de Bronze, mas havia 11 deles ao todo. 

Não havia muitos monstros no cânion. Com o envolvimento dos outros caçadores 

profissionais, a equipe liderada por Lin Huang nem se encontrou com um monstro completo na 

primeira hora. 

"Esses caçadores profissionais são tão competitivos. Procuramos há tanto tempo e mudamos 

algumas rotas. Tudo o que pudemos encontrar foram algumas partes do corpo de monstros e 

trilhas de sangue no chão", afirmou um homem alto e forte na equipe. 

O nome dele era Zhou Le. Ele era um dos caras que escolheram uma briga com Lin Huang 

alguns dias atrás. As cicatrizes que ele ganhou do Tirano ainda estavam frescas em seu rosto. 

"Eles são eficientes, e isso é bom. Seria perfeito se nem tivéssemos que lutar durante o surto 

de monstros. Isso significaria que o ponto de apoio ficará completamente seguro", respondeu 

Lin Huang depois de muito pensamento. 

"Lin Huang, você realmente acha que podemos salvar o ponto de apoio?" Zhou Le perguntou. 

"Se conseguimos tampar a boca do cânion, guardá-lo por dois dias não deve ser um problema. 

A única coisa..." Lin Huang ficou com uma careta no rosto. 

"O que?" Zhou Le perguntou. 
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"A boca do cânion é muito grande. Estou preocupado que antes que eles possam fechar e 

protegê-lo, o surto aconteceria antes de estarmos prontos", Lin Huang expressou sua 

preocupação. 

"Lin Huang, não fale isso! Eu ainda quero sair inteiro e tornar-me um transcendente um dia!" 

Um rapaz chamado Yu Guang disse. Ele também era um dos caras que escolheram uma briga 

com Lin Huang e ele também teve cicatrizes no rosto para provar isso. 

"Não se preocupe, enquanto eu estiver vivo, eu trarei todos vocês inteiros!" Lin Huang deu-

lhes a palavra. 

"Havia pessoas aqui antes de nós nos movimentarmos nessa direção. Os monstros à frente já 

devem estar mortos. Vamos tomar outra rota", disse Zhou Le quando ele se curvou e estudou 

as trilhas no chão. Ele tinha habilidades de investigação. Embora seu nível não fosse tão alto, 

chegar a essas estimativas detalhadas não era um problema para ele. 

"Claro, qual direção devemos ir?" Perguntou Lin Huang ao confiar nas observações de Zhou Le. 

"Vamos nos dirigir a uma direção há duas horas a partir deste ponto", Zhou Le disse a Lin 

Huang depois de algum pensamento. 

"Maldito seja! Zhou Le, podemos realmente confiar em você? Nós seguimos sua rota há mais 

de uma hora, nem sequer vimos o pelo de um único monstro". Yu Guang provocou. 

"Você pode realmente me culpar? Temos mais caçadores do que monstros agora", Zhou Le 

gritou de volta. Ele sentiu-se impotente por não ter mostrado as suas habilidades durante todo 

esse tempo. 

"Você não ajuda, Lin Huang, por favor, tome a liderança", sugeriu Yu Guang. 

"Não sou bom em investigar. Vamos seguir a rota de Zhou Le. Se algum de vocês pensa que 

suas habilidades investigativas são mais fortes do que Zhou Le, vá em frente e siga o caminho", 

Lin Huang virou e disse para o grupo. 

Lin Huang rejeitou a sugestão de Yu Guang, já que ele se conhecia muito bem. 

Embora ele tenha aprendido muito sobre os fundamentos da investigação, quando se tratava 

de uso prático, ele estava longe de poder competir com as capacidades de Zhou Le. 

Ele achava que não havia necessidade de ele liderar em algo que ele não era bom. Se algo deu 

errado, ele simplesmente se envergonharia. 

Ouvindo o que Lin Huang disse, ninguém se atreveu a intensificar. Seguiram a rota de Zhou Le 

em silêncio. 

Depois de caminhar por quase 20 minutos, Lin Huang e o grupo finalmente viram uma horda 

de monstros. 

Eles então se afastaram e se esconderam. Era um grupo de Bois Diabólicos. Havia mais de 20 

deles. O mais alto tinha cinco metros e o menor tinha cerca de três metros de altura. 
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Em comparação com um humano, eles eram considerados gigantes. 

No entanto, eles não pertenciam à família gigante, mas faziam parte da família dos monstros 

mutantes. 

Sendo diferentes dos gigantes, seus tamanhos de corpo não refletiam suas habilidades. 

Eles eram semelhantes aos humanos quando caminharam em dois pés, agarraram as coisas 

com as mãos e usaram armas para atacarem e se protegerem. 

O que os diferenciou dos humanos era aquela sua cabeça de boi, bem como seus cascos e 

cauda. 

Os Bois Diabólicos eram muito mais inteligentes do que os monstros de Nível Ferro. Eles até 

tinham sua própria religião e podiam fazer seus próprios totens para fortalecer suas 

habilidades. 

Lin Huang e o grupo viram o totem de cinco metros de altura que foi guardado por Boi 

Diabólico. 

"Há 26 deles e um totem religioso. Se eu não estou enganado, esse totem lhes dá 10% de força 

extra. Como vamos lutar contra isso?" Zhou Le perguntou suavemente. 

"Vá colocar algumas armadilhas agora. Eu vou destruir o totem mais tarde para atrair a 

atenção deles, e eles definitivamente irão investir contra mim semelhante aos touros. 

Esperamos aqui para eles caírem em nossas armadilhas", disse Lin Huang. Ele tirou o 

GrayEagle17 e os carregou com balas blindadas... 


