~BIXBITE~ - ARENA 2014 MARKER
Do outro lado da moeda, 3GATSU e Marker
“2º LUGAR E-SPORTS ARENA 2014 – BIXBITER – MARKI – MARKER 1700 [LENDÁRIO] ”

Eu já havia abandonado tudo, deixando para trás um sonho que ainda acredito... que ainda consigo se
divertir enquanto o jogo, mas, tudo acabou.

Bixbite foi o primeiro jogo que realmente levei a sério, e não era apenas uma questão de vencer, e sim
uma questão de se divertir ao máximo enquanto jogava com um pequeno grupo de amigos, e logo
formamos um time para nos divertir e definir nossos horários livres para todas as jogatinas, porém algo
que eu não havia percebido em minha família estava ficando bastante claro, eles estavam sobre um
grande estresse por conta de dividas e também problemas familiares, eu já estava um pouco velho e
tinha 25 anos e em meus horários livres meu hobby era jogar nas arenas Bixbite, isso sem dúvidas! Eu
trabalhava como segurança, isso não rendia tanto dinheiro pelo menos não o suficiente para ajudar a
minha família, mas para mim era o mínimo necessário e também sobrava bastante tempo livre, até que
um dia em minha jogatina a minha mãe tirou pela tomada o meu console durante uma partida, e claro
eu fiquei até irritado porém ao mesmo tempo com dúvida pois aquilo nunca havia acontecido antes, e
logo explicaram o problema das contas e para quitar as dívidas de uma forma mais rápida queriam que
eu fosse viver sozinho, eu sequer sabia que os problemas de dinheiro eram tão sérios e resolvi pensar
em fazer horas extras até que... em uma reunião da família por estarem sobre estresse alguém até havia
me chamado de vagabundo por ficar jogando enquanto poderia aumentar nesse mesmo tempo o
salário, poucos tentaram me defender mas a expressão que a maioria demonstrava era de desprezo e
tudo por eu ser um pouco diferente e se divertir de uma forma um pouco diferente, normalmente eu
seria mais forte que aquilo mas desta vez acabei realmente caindo em um tipo de depressão, pensava se
realmente seria o melhor abandonar o Bixbite e por um tempo ... deixei de ir em minhas jogatinas com o
time que havíamos formado chamado de “3GATSU” nós éramos fracos, média de 1280-1500 no Ranking,
buscávamos participar apenas por diversão... e a mesma diversão que eu procurava se tornou uma
forma de sofrimento eu não sabia mais o que fazer até que um novo problema surgiu, a minha irmã e
seu marido haviam falecido em um acidente de carro e apenas a sua filha de seis anos havia sobrevivido
e do ponto de vista de nossa família endividada nós teríamos que arcar com o custos de guarda com
novo membro.

Todos eram rudes e tentavam empurrar a guarda da criança para outras pessoas, sequer ligaram em
relação aqueles que morreram em um acidente, e foi neste mesmo momento que percebi que por mais
que eles não gostem daquilo que faço... eles não gostam de nada mesmo, porque nem ligam mais em
perder a própria dignidade por dinheiro, e no meio de todos eu levantei a mão aceitando a guarda
daquela criança.

Ela não conseguiria mais andar sem uma cadeira de rodas para o resto da vida, eu espero que ao menos
eu consiga andar por ela até um futuro melhor.

Chegando em meu novo apartamento com tudo já organizado e com apenas as mobílias necessárias
para a sobrevivência naquele cubículo de lugar, em minha volta do hospital eu saí do veículo com a filha
de minha irmã em meu colo enquanto segurava do outro lado uma cadeira de rodas fechada, o olhar
dela estava vazio só havia desespero, e eu também não conseguia sorrir ... Bom haviam acontecido
coisas demais, a verdade é que só um idiota fingiria um sorriso em uma situação como essa, subindo as
escadas e entrando no apartamento, com aquele silêncio eterno desde que voltamos do hospital, eu
simplesmente preparei uma refeição de omelete com salada e um pouco de suco.
—Eu não quero...
Quebrando todo o silêncio a garota diz isso bem baixo e ele então a ajuda a se trocar e logo a coloca na
cama onde ela em alguns minutos adormece com lágrimas em seus olhos, no mesmo instante eu fechei
a porta e fui para meu quarto onde a primeira coisa que vi era o meu console de realidade virtual... e
desta vez estava muito, mas muito difícil usar ele... eu havia abandonado meu time eles não
participaram do último campeonato por minha culpa, e eu sequer os avisei sobre o motivo de ter
sumido.

Eu segurei firme aquele capacete e decidi usá-lo para dar um adeus para minha equipe da arena, no
primeiro momento em que entrei... havia um aviso de 300 mensagens não lidas, ignorando as
mensagens e continuando para uma conversa em tempo realmente decidi conversar com Viper um dos
membros do time.
Marker- Vou sair do time...
Viper- Finalmente
Viper- Você respondeu algo aqui, qual o problema?
Marker- é melhor eu não dizer, mas tive problemas com a família e é certo eu jogar isso aqui enquanto
preciso de dinheiro?
Viper- Sei que só jogamos pelo ritmo das coisas, mas a partir do Ranking 1600 você recebe um salário
mínimo só por jogar, além de possíveis patrocínios quer tentar?
Marker- Isso é tarde para mim eu fiz vocês saírem do campeonato
Viper-Tem outro chegando aí se chegarmos pelo menos no terceiro lugar vamos ter uma média de
20,000 Dólares por membro do time, quer tentar?

No mesmo instante pensei que se ao menos me esforçasse na arena com o meu time que ainda me
aceita como um membro, eu teria a chance de receber prêmios que sem dúvidas valem muito mais que
meu salário atual e ainda poderia recuperar meu animo para voltar a jogar, não só uma questão de

diversão, mas também por uma questão de Determinação para melhorar as condições de vida da filha
de minha irmã.

Nosso time 3GATSU estava de volta.

O Campeonato não era oficial e seria de 3 contra 3 Players, com um placar de três pontos, teríamos que
vencer três vezes contra todos os times.
Não estava participando jogadores tão fortes por exceção do Rayder conhecido como Shadow One, o
time dele parecia forte, provavelmente o favorito para a medalha de ouro.

E com um tipo de determinação que eu nunca havia tido antes, de partida após partida nós vencemos
até chegarmos nas semifinais .... Naquele momento eu havia percebido que pelo fato de estar jogando
por alguém e para proteger uma vida eu havia ficado mais forte, e no mesmo instante durante as
semifinais o meu ranking disparou no Bixbite de 1370 [MESTRE] para 1700 [LENDÁRIO]
E no momento a partida que vamos enfrentar é contra os favoritos na briga para a grande Final do
campeonato, pela primeira vez eu realmente quis vencer o primeiro lugar e consegui recuperar meu
animo para jogar nesta arena...

[

LUCKZ ] vs. [ 3GATSU ]

Na sala de um apartamento que sequer tinha um sofá para se sentar, lá estava na cadeira de rodas uma
garota assistindo a TV, para ser mais exato assistindo a Semifinal do campeonato.

Momentos antes do campeonato...
—Terei de ir até o estádio aqui do lado, volto à noite, está tudo bem?
—... Tudo
Ainda cabisbaixa a garota o responde e logo Marker continua
— Ligue no canal da ESL vai estar passando algo interessante
E com um sorriso ele parte rumo à competição.

De um lado da Arena:

Marki “Marker” – 1700 [LENDÁRIO]
Viper “Viper” – 1508 [MESTRE]
Bastion “Last54” – 1301 [MESTRE]

VS.
Rayder “Shadow One” – 1671 [LENDÁRIO]
Leandro “Locker” – 1302 [MESTRE]
Lucian “BassGunner” – 1618 [LENDÁRIO]

SEMIFINAL LIMITE DE APENAS 1 PARTIDA
MAPA DEFINIDO: FLORESTA DENSA

Narrador— Os times começam a partida e logo definem suas estratégias, temos mais uma vez nesta
partida a LUCKZ caminhando apenas UM de seus membros em cada ponto do mapa, isso que é
confiança.
Já o lado da equipe 3GATSU decidiu caminhar e defender um objetivo com três membros no flanco
esquerdo

A LUCKZ mais uma vez acredita que o Shadow One irá derrotar o time inimigo sozinho, e já aguarda nos
outros dois pontos para cumprir o objetivo.

Enquanto Viper caminhava pela floresta é atacado pela sombra de uma das arvores, mas logo desvia
com um dano não fatal perdendo seu braço, no mesmo instante do nada em uma posição camuflada
surge Last54 Atirando em Shadow que reflete a maior parte das balas com sua espada, mas perde uma
de suas mãos e mais uma vez e se mescla com as sombras.

Shadow One— Vocês precisam vir...
Com a fala de Shadow logo Locker e BassGunner ficam assustados e sobre pressão porque esta é a
primeira vez que um inimigo consegue parar ele em um combate direto.

Narrador— INCRÍVEL, Shadow One foi parado pela 3GATSU e a equipe de LUCKZ está correndo até o
flanco esquerdo para apoia-lo.

Perdido em seus pensamentos Marker percebe algo crucial com o movimento do inimigo e logo dá
ordens para Last54, —Se esconda e espere eles chegarem!
E mais uma vez o Last54 se torna invisível com a paisagem, e voltando aos seus pensamentos Marker
continua:
—O Inimigo tem um limite para se mover pelas sombras, caso contrário teria simplesmente voltado para
perto dos aliados... então seu próximo ataque ainda será aqui por perto!
Entre o ponto esquerdo e do meio lá estava Lucian se dirigindo até a posição de Shadow e logo tem seu
pescoço alvejado pelos projeteis da munição de Last54 que o intercepta, no mesmo instante em que ele
teve que desfazer sua camuflagem pequenas esferas de explosivos caem de seu lado e o elimina!

LUCIAN ELIMINADO
LAST 54 ELIMINADO

Locker a longa distância lançou os explosivos na direção de Last 54 e por sorte o acertou, mas ainda
continua em seu longo caminho até Shadow One.

Na luta entre Shadow One e Marker com Viper ao seu lado, eles estão tendo dificuldades em conter os
ataques das sombras.
No momento estão aguentando até demais os ataques furtivos dele, devido ao fato da arma principal de
Marker ser seu escudo de energia, a habilidade Viper é alterar a direção de seus projeteis no meio do Ar
tornando assim mais problemático ainda para Shadow One desviar de seus ataques, até que em um
momento com o ótimo trabalho de equipe da 3GATSU eles o cercam com os projeteis e Marker o acerta
com seu punho fechado e sua manopla de ferro.

No mesmo instante ao receber o dano Shadow One se mescla com as sombras, e se esconde mais uma
vez, porém desta vez mesmo escondido ele recebe o dano de Viper com seus projeteis exatamente na
cabeça.

SHADOW ONE ELIMINADO

A Habilidade especial de Marker com suas Manoplas é marcar qualquer inimigo, permitindo que ele seja
visto até por de trás das paredes pelos aliados, combinando com Viper se torna uma habilidade bastante
problemática e imprevisível.

Percebendo a eliminação de Shadow One, Locker decide se render da partida.

VITÓRIA: 3GATSU
Os favoritos do campeonato foram derrotados.

Last 54 se Ausentou da partida Final, e Viper e Marker perderam o último jogo.

Com uma medalha de Prata em mãos, Marker e Viper sorriem de felicidade e comemoram, já Last 54
estava com a cara na mesa chorando.
Last54— Que droga foi que eu fiz? Me diz que droga foi essa? Porque ISSO?
Marker e Viper começam a dar tanta risada que mal conseguem ficar de pé.
Marker— E-s-ssa é a primeira vez que vejo alguém perder a final de um jogo por dor de barriga.
Viper— HAHAHAHAHAHA! Por favor só não não... HÁ!!!! ... — Viper se controla de pouco em pouco
— Só não faça isso de novo, vamos vencer na próxima!

Os três levantam as mãos gritando!

Voltando para casa algo mais animador ainda havia acontecido e aquele olhar vazio que a filha de minha
irmã tinha, havia sumido mesmo que pouco...
Marker— Algo bom aconteceu Aila?
Aila sentada em sua cadeira de rodas em frente à TV logo o responde:
Aila— ...Parabéns pelo jogo... foi... legal.

Desta vez foi Marker que chorou um pouco, e logo pensou:
Como fui capaz de pensar em parar de jogar Bixbite se é nisso que sou feliz e parece
que foi nisso que eu também fui capaz de tornar alguém um pouco mais feliz também.

Marker— Está aqui Aila pode ficar — Ele joga sua medalha de prata do campeonato... — Da próxima vez
iremos pegar a de Ouro!
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