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Capítulo 45: Surto de Monstros! 

Depois que mais de 10 armadilhas foram definidas, Lin Huang apontou sua arma no totem e 

abriu fogo. 

"Bang! Bang! Bang!" 

Três disparos foram disparados e o totem que era tão grosso quanto um balde desmoronou 

quando as lascas e a poeira voavam. O totem de cinco metros de altura quebrou no meio, e a 

metade superior caiu fortemente no chão. Areia e poeira subiram em uma nuvem grossa ao 

redor. 

O grupo de Bois Diabólicos ficou atordoado no início, mas logo eles se desencadearam. 

Mais de 20 deles rugiram de raiva e correram para a direção pela qual eles ouviram os 

disparos. 

Lin Huang guardou a arma e tirou a espada de ferro que ele ainda não teve a chance de usar 

em batalhas. 

Ao mesmo tempo, convocou Bai. 

Lin Huang poderia ganhar Luz da Vida se ele conseguisse que Bai matasse os monstros, mas ele 

não obteria as recompensas por matança de classificação cruzada. 

Por outro lado, se Lin Huang matasse os próprios monstros, ele não poderia receber as Luzes 

da Vida. 

Ambos tiveram benefícios próprios, então Lin Huang optou por tentar obter o melhor dos dois 

mundos. 

Em breve, os bois diabólicos que avançaram caíram nas armadilhas que foram estabelecidas 

por Lin Huang e a equipe. 

Mais de 10 bois diabólicos que tiveram seu poder de vida fortalecido, tiveram seus cascos 

presos. Eles não podiam se mover e uivavam conforme os dentes das armadilhas 

aprofundavam em seus membros e lutavam mais ainda. O resto dos bois diabólicos correu 

para Lin Huang e sua equipe com fúria ardente. 

Não era a primeira vez que lutavam com monstros. Vendo os bois diabólicos avançando sobre 

eles, em vez de entrar em pânico, cada um deles escolheu um para lutar de frente. 

Lin Huang escolheu um que era de um tamanho menor, não porque ele achasse que era fraco, 

mas porque sabia que sua habilidade de pulo era inferior aos outros, que eram de Nível Ferro 

Rank-3. Teria sido difícil para ele atacar as partes cruciais dos Bois Diabólicos mais altos. 
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Olhando para os outros Bois Diabólicos, Lin Huang pensou em uma frase que havia sido 

popular por um período de tempo. "Você acredita que eu posso pular e quebrar a sua patela1 

com o meu punho?" Ele gritou. 

A sentença era aplicável a muitos monstros do mundo. 

Lin Huang tinha apenas 15 anos. Sua altura era considerada normal para pessoas da mesma 

idade, que era cerca de 1,65m, mas ele nem chegou à cintura do Boi Diabólico que ficou de 

frente para ele. 

No entanto, ele não teve medo de enfrentar esse inimigo. Em vez disso, ele estava animado. 

Ele segurou a espada de ferro em sua mão, a lâmina negra brilhava brilhantemente sob o sol. 

Lin Huang ficou onde estava e olhou para o Boi Diabólico que investiu contra ele. 

O gigantesco Boi Diabólico pisoteou fortemente com os cascos de ferro e o chão embaixo dela 

abalou violentamente. 

Seus olhos estavam vermelho sangue. Só demorou um segundo para chegar a poucos metros 

de Lin Huang. Ele balançou o enorme martelo de pedra na mão dele, e havia um intenso silvo 

de som do poder do movimento. 

Nos olhos de Lin Huang, o movimento do Boi Diabólico parecia muito mais lento que o dele. 

Ele esquivou para o lado do Diabo do Boi e o ataque do animal falhou por milímetros. 

Ele então balançou a espada de ferro e o sangue escorria no chão. 

O Boi Diabólico gemeu enquanto segurava o lado esquerdo da cintura. Ele olhou para Lin 

Huang com ódio. 

A espada de Lin Huang fez um corte de um metro de comprimento na cintura do Boi Diabólico, 

quase cortou seus órgãos. 

"A Grande Escritura da Espada é tão poderosa. Com minha força e uma espada de batalha 

normal, machucou tanto esse Boi Diabólico..." Lin Huang pensou, impressionado consigo 

mesmo. Ele pensou que seria bom o suficiente se ele pudesse acabar com a defesa do Boi 

Diabólico, mas ele não esperava que o ataque tivesse tal impacto.   

Desde a sua epifania, a Grande Escritura da Espada de Lin Huang atingiu o Nível Azul Épico e 

dos 18 movimentos originais, ele agora tinha 36 movimentos. 

Os 36 movimentos não tinham um nome individual para cada um. Depois que ele foi integrado 

em seu corpo, sentiu-se como um instinto com o qual ele nasceu. As habilidades foram 

esculpidas profundamente em sua mente. 

Além disso, seus movimentos regulares podem ser ajustados apenas por seus pensamentos. 

                                                           
1
 Patela é um osso do joelho. 



CAPÍTULO 45 – SURTO DE MONSTROS! Paraíso dos Monstros 

 

Volume 01 – Primeira Visão do Mundo 3 

 

Lin Huang sentiu um sentimento único dentro de si mesmo. Anteriormente, quando estava 

treinando, ele podia sentir que depois de ter dominado as habilidades, uma transformação 

ocorreria em seus movimentos de espada. 

Agora que ele finalmente estava usando sua espada na batalha, ele estava certo de que ele 

poderia alcançar um novo nível de experiência com sua espada. 

O Boi Diabólico que foi ferido pelo ataque de espada de Lin Huang olhou para ele com raiva. 

Com o olhar, Lin Huang sentiu um medo muito real se acumulando dentro dele. 

Enquanto ele hesitava, decidindo se ele deveria fugir ou continuar a atacar, ele notou que o 

Boi Diabólico não estava prestando atenção nele. 

Ele aproveitou a oportunidade e atacou o monstro. 

Ele balançou o martelo de pedra de dois metros de comprimento novamente e percorreu a 

barreira do som. Se ele fosse atingido, Lin Huang teria morrido no local. 

Ao ouvir o apito do martelo de pedra, Lin Huang abaixou-se, correu para o Boi Diabólico e 

cortou a espada no monstro, de cima para baixo. 

O Boi Diabólico soltou um gemido alto novamente. O braço dele foi cortado, limpou o ombro, 

caindo sangue por todo o lugar. 

Lin Huang não parou de atacar o animal. Ele então pisou no joelho do Boi Diabólico, saltou e 

balançou a espada. 

O Boi Diabólico segurou sua garganta com uma mão e não fez barulho. 

Uma veia espessa do pescoço começou a disparar sangue no ar com um ruído sibilante. 

Seus olhos sangrentos encararam mortalmente Lin Huang. Parecia não se reconciliar com o 

fato de estar na porta da Morte. 

Em breve, caiu morto no chão. 

"Parabéns, você obteve uma Peça de Carta de Monstro Boi Diabólico x1”. 

"Você completou uma matança de classificação cruzada. Você obteve uma Carta de 

Transformação Provisória”. 

"O que é uma Carta de Transformação Provisória?" Ver a palavra "transformação" lembrou Lin 

Huang de uma web novel que ele havia lido em um novo site chamado Qidian. Era uma 

história sobre um homem que se transformou em uma mulher. Ele sentiu arrepios crescendo 

em seu pescoço e braços quando pensou nisso. Ele então olhou para a nova carta que ele 

conseguiu. 

Havia um humano e um monstro no topo da carta. Havia uma flecha apontando do humano 

para o monstro. 

Lin Huang virou a carta para ler a descrição. 
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"Carta de Transformação: Depois de usar esta carta, o Anfitrião pode se transformar em 

qualquer um dos monstros que ele possui e ele terá todas as habilidades que o monstro tem. A 

transformação durará 24 horas.” 

"Observações: Esta carta é um consumível. Você só pode usar esta carta uma vez". 

Depois de ler a descrição, Lin Huang ficou aliviado. Ele estava ansioso para ver os efeitos da 

carta. 

Ele pensou em transformar-se em um monstro seria uma experiência interessante. Ele estava 

pronto para usá-lo quando ele tivesse tempo e oportunidade. 

De repente, com Lin Huang no fundo de sua zona, sentiu um respingo quente no rosto. 

Quando ele saiu da sua zona, foi Bai quem estava na frente dele. 

Suas asas de Poder de Sangue se transformaram em uma lâmina afiada e atravessaram a boca 

de um Boi Diabólico diretamente pela parte de trás da cabeça. 

A cabeça do Boi Diabólico estava logo acima de sua própria cabeça, seu suco cerebral e sangue 

caiu na cabeça de Lin Huang. 

"Tal coisa não deveria ter acontecido em um campo de batalha. Eu estava incrivelmente 

distraído. Se não fosse pelo Bai, eu teria sido esmagado pelo Boi Diabólico em uma pilha de 

carne morta", refletiu Lin Huang. 

Em breve, todos os 26 Bois Diabólicos estavam mortos. 

Bai tinha matado a maioria deles e ele havia matado seis deles. 

Naquele momento, Lin Huang notou que tinha 17 colunas brancas adicionais à sua Roda de 

Vida. 

Antes de começar sua jornada de novo, ele limpou todo o sangue do Boi Diabólico que o tinha 

encharcado. A batalha tinha energizado a todos, e eles não podiam esperar para matar mais 

monstros! 

No entanto, quando eles apenas começaram sua jornada, o Anel do Coração do Imperador de 

Lin Huang vibrou. O mesmo aconteceu com o resto deles. 

Lin Huang viu uma mensagem que foi enviada por Yi Yeyu quando ele abriu a página de 

comunicação. 

Era apenas uma frase simples, "O surto de monstros está começando, vá até a boca do cânion 

agora mesmo!”. 


