~BIXBITE~ - REIN THE SOLDIER

Em meu antigo trabalho como um soldado e ativo no campo de batalha no Terceiro Batalhão
pertencente ao centésimo primeiro Regimento de Infantaria, aquele seria o meu último dia
como soldado, mas também o dia em que manteria a minha honra para sempre na história.

Para trás e atrasados da posição do pelotão, com mais dois soldados ao meu lado nós
acabamos ficando fora do alcance de artilharia e fogo direto do inimigo, porém a mesma
situação não era válida para nosso pelotão que se encontrava cercado, onde caso os soldados
tentassem se levantar seriam alvejados pelos disparos do inimigo, mas se permanecem no
mesmo lugar seria só uma questão de tempo até serem executados pelo fogo da artilharia.

A Única solução para aliviar o fogo inimigo que nossos aliados estavam recebendo seria os
flanqueando com apenas três soldados, granadas alguns fuzis e uma metralhadora automática
para cobertura seria mais que o suficiente, entretanto nós sabíamos que não teria volta e
seriamos cercados pelo inimigo e mesmo assim seguimos com o plano.
Chegando nas posições adequadas atacamos pelas costas aquilo que parecia ser um regimento
inteiro de infantaria e disparamos todas munições e jogamos todas as granadas, o tremor e
som de estrondos da artilharia do inimigo pararam completamente e nosso sacrifício para o
pelotão havia funcionado melhor que o planejado, porém... logo após de todo esse esforço
aquilo que aguardávamos era a morte.

Sem munição e cercados pelo inimigo, em um último esforço nós sacamos nossas baionetas e
corremos em direção ao inimigo, ainda lembro da morte de meus companheiros e logo após
tudo isso eu simplesmente acordei em uma cama de um hospital, a minha família estava
presente no momento em que acordei, mas não troquei sequer uma palavra pois quando
ainda jovem decidi não trilhar o mesmo caminho que meu pai e herdar a empresa, e agora
aqui estou eu em uma cama de hospital por culpa de minhas ações que para mim ainda são
justificáveis mas ainda não o suficiente para me fazer trocar palavras mais uma vez com meu
pai, desta vez sozinho e sem companheiros de guerra eu ficarei durante um ou dois anos em
uma cadeira de rodas até me recuperar totalmente isso se um dia eu acabar me recuperando.
Não muito distante daquele hospital em que estava Rein o soldado durante a sua recuperação
havia um prédio comercial e em uns destes escritórios estava um dos novos jogadores de
Bixbite – Conhecido como o Espião “Spy” em jogo, um dia após o primeiro mês de recuperação
de Rein ele e Nakar (Spy) se encontram em um acidente, aquilo que deveria ser simplesmente
mais um dia de trabalho para o Espião se tornou o início de tudo para a sua vida como um
jogador Profissional de esportes eletrônicos.

Na calçada em sua cadeira de rodas e sozinho por pedido dele mesmo, lá se encontrava Rein
dando uma volta por aquele bairro ainda próximo do hospital quando por erro de ambos, ele
entrou com sua cadeira de rodas no meio da rua com a sinaleira amarela e Nakar o acertou
com seu veículo mesmo durante sua tentativa de frear completamente seu carro o pequeno
acidente ainda foi inevitável, caído no chão e com sua cadeira de rodas também trombada na
pista lá estava o cadeirante com alguns arranhões e naquele mesmo instante Nakar abre seu
veículo e corre para socorre-lo, porém Rein aponta com a palma de sua mão para ele e no
mesmo instante grita :
—Não preciso de ajuda! Posso me levantar sozinho, isso não é nada!
Em pânico e tremendo aquele que o atropelou continua a conversa tentando o convencer a
ser ajudado
— Vamos até o hospital pelo menos, é aqui do lado... pode deixar que eu te levo de carro
Ignorando a ajuda daquele que estava no veículo e com suas pernas imóveis ele se arrasta até
sua cadeira de rodas sozinho e logo a levanta e continua seu rumo
— Senhor você tem certeza que está tudo bem? A-A sua cabeça está sangrando um pouco
— Isso não é nada demais, já faz muito tempo que não tenho um bom dia esse é só mais um
desses dias
Ainda preocupado com o cadeirante, Nakar volta para seu veículo e então o segue até o
hospital.

Uma enfermeira se aproxima do cadeirante e diz
—O Que aconteceu? Sua cabeça está sangrando!
— Acabei caindo e não tinha percebido esse arranhão, mas não foi nada demais.

A Enfermeira o leva para dentro do hospital e Nakar continua a seguir o mesmo, momentos
depois Rein estava de volta em sua cama no hospital e o espião entra em seu quarto
— Rein? Um dos três heróis da última expedição, sabia que tinha visto seu rosto em algum
lugar antes.
— Invadindo um Hospital e entrando no quarto de alguém ferido só para confirmar um rosto?
Se ainda está pensando no problema de antes a culpa é nossa por se distrairmos enquanto a
sinaleira estava amarela e não tem nada que possa mudar esse erro, e já disse não foi nada
demais ainda estou vivo.
Nakar fica em silêncio por um momento e então pergunta:
— Alguém como você é um problema raro e por isso quero testar uma coisa, pense nisso como
um presente de desculpas... já ouviu falar no programa Bixbite de Realidade virtual?

— Sim, mas não tenho tempo para isso
— Eu acho que no momento você tem mais do que tempo... Bom nesta caixa está o aparelho
novo e uma vez registrado só irá funcionar com o usuário que registrou primeiro, o meu nome
em jogo é Spy#14339 Adicione assim que logar.
— Ei essas peças são caras porque está fazendo isso, já disse que não foi nada demais aquele
acidente!
— Pense nisso não só como um pedido de desculpas, mas também uma forma minha de
melhorar no Bixbite
Deixando o equipamento para trás Nakar se retira daquela sala, e se afunda em seus
pensamentos e cálculos para o futuro onde ele simplesmente pensa em “Qual seria o
resultado de alguém forte na vida real como um jogador de Bixbite no programa”

Ele saca o próprio celular e logo liga para sua irmã avisando
—Vita está escutando? Amanhã compro seu console tive um imprevisto hoje.

Voltando para seu escritório de trabalho Nakar é chamado pelo seu superior
—Qual o motivo do atraso de hoje?
— Houve um acidente de carro, mas já foi resolvido
— Mais um atraso destes e talvez você não consiga ajudar mais sua família, você é só um
funcionário se lembre bem do seu lugar na empresa... e aqui estão os próximos contratos
traga-os assinados o mais rápido possível
— Isso são contratos com o governo? Mas como por esse preço? Estão custando cinco vezes
mais que os serviços e equipamentos que vamos prestar, isso não é bom para o nome da
empresa
— Quem decide o que é bom ou não para empresa sou eu, agora dispensado.

No dia seguinte após o trabalho ele retorna no hospital para visitar Rein e no momento em
que entrou no quarto lá estava o console em cima da cama com o soldado do lado
— Você testou? O que achou?
— Realidade virtual... até mesmo o sangue e os danos tem uma simulação realista com
exceção das habilidades e certa física do jogo, em geral muito bom.
— Terminou as dez primeiras partidas?
— PROTECTOR 1702 [LENDÁRIO]
— O Que?!

E então impressionado Nakar continua:
— Tudo isso apenas nas dez primeiras partidas? Quais são as suas habilidades? Como!?
— Só lutei da maneira certa, isso é tudo.
— Acima de 1600 é um valor realmente muito alto... impressionante.
— Porque tão impressionante assim? Isso é apenas um jogo
— Jogadores desse nível podem receber um salário apenas para continuar ativo!
Rein observa com um olhar de dúvida e então o responde:
— Mas quem paga por isso?
— No sistema partidas com os melhores jogadores só podem ser assistidas por dentro do
console e da realidade virtual, e em todas elas existem propagandas, você irá receber o salário
mínimo fixo e o valor extra além disso será de acordo com a quantidade pessoas que
estiverem assistindo suas partidas com anúncios, enfim é como receber um pouco de dinheiro
do jogo que já recebe com essas propagandas.
— ... Incrível esse sistema, além de jogar como se estivesse em um sonho você recebe dinheiro
na realidade por jogar em um mundo virtual.

E Logo Nakar Continua:
— No próximo mês irá oficializar o lançamento em diversas lojas pelo mundo, e irá facilitar a
compra do equipamento para qualquer civil, até lá que tal você me ensinar a jogar e
formarmos um time?
— Ensinar você a jogar?
— Seu nível já é maior que o meu, e como o esperado o programa reconhece as habilidades de
um soldado como algo forte em jogo.
— Agora entendo totalmente o motivo dessa “doação”, mas como você havia dito eu tenho
bastante tempo livre no momento e preciso pagar pelo console então por que não?

Duas semanas se passaram e Rein já era capaz de andar com uma muleta, no mesmo instante
em que ele ficou livre do hospital Nakar o convidou para uma reunião com seu time em uma
cafeteria onde sua irmã trabalha como gerente, um moderno pequeno e vazio restaurante
para relaxar enquanto no menu seu principal tipo de serviço era relacionado à bebidas, doces
e alimentos com cafeína.

Entrando de muletas no local um homem no balcão logo o acena e diz:
— Parabéns pela alta do hospital, pensei que você não voltaria a andar em menos de um ano.

— Ainda não estou andando, isso é apenas esforço com a muleta e um reforço em uma das
pernas
— Um Exoesqueleto externo de suporte?
— Positivo.
Rein logo se senta ao lado de Nakar e então se aproxima uma funcionária com o uniforme do
estabelecimento para cumprimentá-los
— Então ele é o terceiro membro do time?
Em dúvida Rein de forma rápida segue com uma pergunta:
—E Quem é você?
Cortando a conversa entre os dois Nakar os apresenta
— Cof, Cof.... Essa é minha irmã e um dos membros do nosso time, Vita.
— Entendido
— Como o meu irmão já disse me chamo Vita, e meu nome em arena para adicionar é
Scharfschützin#1933
— Recomendo escrever isso é nazi demais para mim entender
Vita com uma expressão de Raiva o responde:
— Diga isso mais uma vez e vou mandar você de volta para o hospital.
— Não precisa ser tão agressiva, eu não disse como provocação e já estou cansado daquele
hospital.
Nakar entra no meio da conversa entre os dois e continua com suas palavras:
— Bom, como um time nós temos uma composição boa o suficiente para proteger um aos
outros em jogo... e mesmo essa sendo a primeira conversa entre vocês dois eu já percebi que
vocês se amam!

No mesmo instante ele é acertado por uma Muleta nas costelas e um Soco de Vita no queixo,
caído no chão ele rapidamente se levanta após o impacto e grita:
— O que vocês estão fazendo! Eu só estava tentando mudar o clima!
— Realmente mudou, nunca pensei que alguém poderia dizer algo tão idiota.
— Odeio concordar com você, mas de fato ...

Pegando suas pastas e maleta de trabalho Nakar continua até a saída da loja

— Vocês... Time... eu esperava momentos melhores, mas já tenho que ir trabalhar... Só não
usem violência da próxima vez!

No mesmo dia durante a noite os três mais uma vez se encontram no mesmo estabelecimento,
porém todos em uma mesa como clientes.
— Acabei de voltar do trabalho, então gostaria que fossemos rápido aqui para decidir qual
será o nome do nosso time.
Vita pensa um pouco e cruza seus braços para dizer
— Que tal Apfelsine?
— E o que isso significa?
— Laranja, mas levando de forma direta é China's apple.
— E porque o nome do nosso time tem que ser uma fruta?
Rein corta a conversa entre os dois e continua:
— Porque não colocamos logo Orange? Que tal?
Sendo ignorado Nakar repete mais uma vez sua pergunta:
— Porque o nome do nosso time precisa ser uma FRUTA?!
— Então seria melhor colocarmos Pineapple hoje a torta de abacaxi que comprei estava ótima
— Hmm... Pineapple parece mais único vamos com esse.
— Porque precisa ser uma FRUTA?!!!
Ele é respondido por Rein no mesmo momento
— Você não disse para ser rápido? Não se preocupe tanto é só um nome para um time que vai
entrar em um campeonato pequeno.
Vita afirmando com a cabeça e ainda de braços cruzados continua
— Sim, Sim, não vamos perder tempo com isso.

E Rein com suas palavras finais prossegue com sua fala:
— Mesmo isso sendo apenas um jogo, quero que vocês saibam, a derrota é apenas quando
desistirmos então joguem até o fim sem se render, vamos manter essa honra entendido?
Vita sorrindo o responde
—A última coisa que eu faria seria desistir e se vocês fizerem isso eu vou mandar os dois de
volta para o hospital!
— Mas eu nem estava no hospital como posso voltar para lá se nem fui

— Então vou fazer você estrear nele usando meus punhos.

Mesmo com o excesso de palavras dizendo que usaria violência e tudo isso dito por Vita, os
três continuam sorrindo na mesma mesa como se já soubessem que aquele time jamais
desistiria da vitória sem tentar de tudo para vencer, poderiam não ser os mais unidos, mas
definitivamente eram os mais determinados.

No dia seguinte durante seu trabalho no escritório Nakar em seu horário de folga continua
perdido em seus pensamentos calculistas
“Pensei que estavam brigados com aquela primeira vez que apresentei eles..., mas será que
estava errado ou algo aconteceu depois daquilo? ”

Um colega de trabalho se aproxima da mesa de Nakar e então o alerta dando dois toques de
leve —O Chefe está te chamando
—Certo já estou indo

Chegando no escritório de seu superior e soando um pouco ele se aproxima e se senta em
frente ao seu chefe
— Você já sabe porque está aqui certo?
— O Senhor está pedindo o contrato, mas ele só será assinado em três dias.
— Então sem problemas desde que você o faça, Dispensado.
E no mesmo instante em que ele se levanta para partir daquela sala o chefe mais uma vez o
responde:
— Na verdade não, espere tem mais uma coisa.
— Estamos aumentando seu tempo de expediente
— E salário senhor?
— Não
— As férias do calendário para os dias que marquei ainda estarão disponíveis?
— Não
Fechando seus punhos e com uma expressão de raiva o espião simplesmente respira bem
fundo e solta tudo para se manter firme... mudando seu olhar de raiva para calma e continua:
— Se é assim que o senhor quer jogar, então jogaremos.... Imagine que uma empresa faz
contratos superfaturados e corruptos e tenta disfarçar-

— Ei ei .... Você fazendo ameaças isso não vai funcionar.
— Não é uma questão de funcionar ou não, eu já havia colocado como uma das minhas tarefas
afundar você e essa empresa de covardes, hoje estou decidido como um homem que nunca
desiste, não sei sequer porque duvidei de mim mesmo e só agora com um soldado tirei minhas
dúvidas.

O Chefe escuta cada palavra dita por ele e logo após bate na própria mesa com toda força e
grita contra seu funcionário
—Como você espera pagar as dívidas de seu pai e manter sua família?! Você é retardado!?
— Já fui retardado em trabalhar com corruptos, mas não sou mais, e para minha família bom...
vou dar um jeito.

Nakar saí daquele escritório com uma expressão limpa e calma como se tivesse dito tudo
aquilo que queria dizer desde o momento em que entrou na empresa, e saindo do edifício na
frente dele já estavam as viaturas da polícia.
— Que rápido já estão aqui... me sinto até como um espião estragando a festa de alguém....
Ótimo!

Momentos depois de volta no estabelecimento onde sua irmã trabalha lá estavam os três do
time Pineapple determinados e prontos para o treinamento intenso do campeonato.
— A Proposito depois daquela pequena briga que vocês tiveram aconteceu alguma coisa?
Ambos Rein e Vita respondem:
— Sim
— Nós conversamos com os punhos no Bixbite e nada mais... desde que nossos membros
sejam fortes não tenho nada a reclamar.
Vita o responde acenando de forma positiva com a cabeça
— Digo o mesmo!

E Nakar com a mão na cabeça simplesmente concorda
— Bem típico de vocês comunicação através da força.

E Rein cortando a conversa segue dizendo
—Espero que tenhamos oponentes fortes nessa pequena competição

Nakar de forma imediata pensa:
—Espero que tenhamos oponentes fracos... estou sem emprego se perder o prêmio do
campeonato estou FERRADO!

[ PRIMEIRO JOGO DO CAMPEONATO – RESULTADO VITÓRIA ]
Em jogo Rein é conhecido PROTECTOR, tem apenas habilidades de curta distância e um escudo
grande o suficiente para proteger a si mesmo e seus aliados, definitivamente um tipo de
tanque para seu time, mas que também é capaz de montar armadilhas e usar qualquer arma
do inimigo além de seu conhecimento em artes marciais devido seu treinamento militar,
porém aquilo que o torna extremamente raro entre qualquer outro jogador é que em sua
armadura existe uma inteligência artificial interna do jogo que o ajuda a fazer decisões e
controlar seu escudo com precisão e reflexos absolutos.
Vita em jogo tem seu apelido de Scharfschützin uma atiradora de longa distância que também
é extremamente habilidosa em curtas distâncias e combate corpo-a-corpo com artes marciais,
seu equipamento principal é uma arma de precisão para longo alcance, com uma proteção
firme de seus aliados é possível eliminar qualquer inimigo a qualquer distância desde que
esteja em seu raio de visão.

Nakar conhecido como Spy é um jogador com habilidades de camuflagem e suas armas
principais são adagas e espadas, aquilo que o torna essencial para seu time são suas
habilidades de reconhecimento da área com um risco mínimo de ser visto pois fica totalmente
invisível desde que não aproxime muito do inimigo.

Após a primeira vitória do campeonato Rein um pouco decepcionado diz:
—Bom é apenas o primeiro jogo por isso foi fácil

[ SEGUNDO JOGO DO CAMPEONATO – VITÓRIA ]
— Ainda está cedo para dizer algo... veja esse LUCKZ eles parecem bem fortes.
[ TERCEIRO JOGO DO CAMPEONATO – VITÓRIA ]
— Vencemos, mas como os LUCKZ perderam? Bom esse 3-GATSU me parece bastante forte!
[ QUARTO JOGO DO CAMPEONATO – VITÓRIA ]
— O Que aconteceu? Um deles saiu para algo urgente? Onde estão os fortes? Que droga de
jogo!
Nakar sorrindo e pensando:

— Caímos apenas contra times fracos e o único forte que enfrentaríamos na final só jogou com
dois membros... EU USEI TODA SORTE DA MINHA VIDA AQUI, ÓTIMO! VIVA O PREMIO EM
DINHEIRO!

E logo depois Nakar segue dizendo:
— Rein teria como você pegar um controle que esqueci na sua cama do hospital e levar até a
cafeteria?
— Porque você não pega é só ir com o veículo.
— Tenho algo importante para fazer enquanto isso e voltarei em breve para cafeteria.

Vita logo continua o fluxo da conversa:
— Hoje não tem como ir na Cafeteria fizeram uma reserva do lugar
E Nakar um pouco estressado responde:
— Vocês dois vão pegar o controle logo e me encontrem lá, Tchau!

Desaparecendo em segundos Vita e Rein continuam a conversa:
— Porque ele ainda tem um controle de consoles antigos?
— Eu nunca vi meu irmão com um console antigo, então vamos direto para cafeteria?
— Não deveríamos ter feito isso desde o início? Sem ele precisar sair do nada com o carro.

E no mesmo instante ambos percebem que Nakar já havia partido e eles teriam de ir de taxi
até o local.

Abrindo a porta do lugar onde haviam reservado logo Rein percebeu que quem havia
reservado o local era sua família e estavam com Nakar, no mesmo instante em que ele entrou
por aquela porta ele tentou sair, mas foi segurado pelo seu Pai.
— Filho, não há mais honra que alguém ter lutado na guerra porque você parou de falar com
sua família?
— ...
Nakar sorri e só diz
— Nosso time Pineapple nunca foge de nada e jamais desiste de algo, o que você vai fazer?

Lágrimas saem dos olhos de Rein e ele responde:
— Eu... abandonei vocês no passado e virei as costas, tudo o que fiz foi ir para o lado oposto
preocupar mais ainda vocês e voltar ferido, não tenho mais o direito e muito menos a honra de
falar com vocês.
O Pai irritado com o que ele disse segue com suas palavras:
— Honra você já tem é um herói, e direito de falar comigo quem decide sou eu e pode ter
certeza que ainda tem e sempre vai ter.

Vita cortando o momento sem se preocupar simplesmente diz provocando
— O Protector está chorando.... Esse é um time de fortes e não de frouxos.
Ele a responde às pressas
— Negativo! Não é choro é só excesso de suor
E naquele mesmo instante depois de muito tempo ele pensou de uma forma diferente
“Talvez hoje... bom... eu possa dizer que foi um bom dia.”
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