Em um duelo direto de apenas 1 contra 1 ambos os jogadores entram na Arena Virtual
SHADOW ONE – 1607 [LENDÁRIO]
VS
BUNNY RAY – 2300 [LENDÁRIO]

Para Rayder as habilidades de Bunny Ray ainda são desconhecidas, e informação é algo que
sem dúvidas pode definir o rumo de um combate antes mesmo dele acontecer.

INICIANDO DISPUTA EM 3 SEGUNDOS...

Ambos os lados aguardando o contador cair, e em um mapa urbano com casas e pequenos
muros já previamente destruídos em uma região residencial cercada por destroços e casas
incompletas por conta da destruição.

O Personagem de Bunny Ray surge, ele parece ser um Soldado Moderno exatamente tirado de
algum tipo de ficção cientifica, a sua arma parece ser um fuzil mas tem vários encaixes extras e
alinhamentos desnecessários deixando bem claro que poderia não se tratar apenas de uma
simples arma, sua armadura é completa e acolhe o corpo inteiro aparentando ser do mesmo
tipo de material e cor que sua arma principal.

Com metade de seu corpo mesclado a uma aura de sombras Rayder aquele que deixava bem
claro que por sua aparência que se tratava de um ninja, porém também moderno, e com
Armadura apenas pelo rosto, um dos braços e as duas pernas, aguardando a contagem cair
ambos Iniciam o combate!

— Se isso se trata de uma arma tudo o que preciso fazer é diminuir a minha distância.
Rayder pensa de forma rápida, porém arrisca tudo em reduzir para um combate corpo-a-corpo
que é a sua especialidade.
Em resposta ao rápido movimento, porém ainda um pouco distante, Bunny Ray aponta sua
arma e ela inicia uma sequência de transformação, antes mesmo que Shadow One pudesse se
aproximar e arriscar um ataque a sua intuição o fez entrar nas sombras e recuar
imediatamente.

Toda área em que Shadow One estava foi coberto por uma onda de chamas, a arma de Bunny
Ray havia se adaptado para combate de curta distância e além disso um lança chamas, tudo já

deixava bem claro que ele tinha informações das habilidades de Shadow One, além de se
tratar de uma arma com capacidades de transformação mecânica ela emitia uma luz que era
obviamente as chamas, e isso limitava a quantidade de sombras para Rayder usar, além dele
precisar escolher com cuidado por qual lado sair para simplesmente não se queimar.
Escondido atrás de alguns escombros Rayder já havia tomado dano pois estava sem um de
seus braços por conta do último ataque de chamas, quando as chamas se aproximaram a única
sombra que restou em uma curta distância era de seu próprio corpo e para reduzir as chances
de alguma outra parte do seu corpo ser queimada ele resolveu deixar um dos braços por
último.

E algum tipo de granada que começa a piscar e emitir uma luz azul é jogada logo ao lado de
Shadow One, por reflexo ele saiu de trás dos escombros e sem conhecer as habilidades de
Bunny Ray aquilo poderia se tratar de algum tipo de granada, e já o aguardando em uma
posição de joelhos e apontando sua arma para cima, porém mais uma vez a forma dela estava
diferente, com três partes da arma presas ao solo como se fossem pernas ele começa disparar
pequenos mísseis que se direcionam para cima e logo depois seguem em direção ao alvo, sem
muitas opções Rayder escolhe fazer um combate direto e corre em direção até Bunny Ray e
sem sequer pensar duas vezes saca várias Shurikens com apenas uma mão e joga contra os
misseis, ainda com sua aura de sombra se aproximando por meio de tantas explosões, gotas
de sangue ficam pelo caminho e ele saca sua espada para iniciar o ataque contra Bunny Ray, e
mais uma vez sua arma inicia a sequência de transformação, e mais uma rajada de Shurikens
são jogadas contra Bunny Ray só que acaba deixando apenas algumas presas por sua
armadura, exceto pelo fato de que uma delas entra na arma principal e trava a transformação
para o Modo lança-chamas. De forma rápida Bunny Ray retira aquela Shuriken e manualmente
move algumas ligas de metal e destrava a arma enquanto Shadow One se aproxima, e sem
tempo para transformar sua arma ele fica vulnerável contra Rayder que inicia seu ataque
contra a cabeça de Bunny Ray e após a tentativa de corta-lo, ele simplesmente desaparece.

E no mesmo instante em que ele desaparece Rayder recebe um tiro pelas costas vindo de onde
estava escondido antes naqueles escombros.

Segurando sua mão em seu peito e caindo de joelhos, ele volta a se recordar daquilo que
parecia ser uma granada quando foi jogada naqueles escombros onde ele estava escondido
antes.
— Um teletransporte?
E logo Rayder caí sobre o chão da Arena.
[PARTIDA ENCERRADA]
VITÓRIA
BUNNY RAY – 2300 [ LENDÁRIO ]

— Se apenas um dos lados jogar certo eu não posso chamar isso nem de disputa, certo?
E Ele continua explicando através da chamada virtual dentro da Arena.
— Se você não tem informações do oponente ao menos seja mais defensivo.
E Então Rayder pergunta:
— Diminuir a distância foi um erro?
— Sim, minha arma não tem apenas o lança chamas como curta distância, eu posso usar a
própria arma no modo comum de disparo ou então usa-la como escudo e entrar de forma
direta em um combate corpo-a-corpo, porém como você é do tipo ágil poderia fazer algo além
de ficar desviando de disparos comuns, como por exemplo deixar as balas passarem por você.
— Então você já sabia o meu objetivo e acabou usando contra mim sem eu perceber...
— Isso é claro ninguém deixaria tão óbvio o motivo de você ser corpo-a-corpo e ainda tentar
se aproximar com tanta agressividade.
— Eu estava lutando para vencer, mas já percebi que ainda falta um longo caminho para
chegar em seu nível, mas foi uma boa partida me sinto bastante “leve” eu acho que nunca
joguei com alguém tão forte assim em 1 contra 1.
E Saindo da sala customizada virtual ele acena para Bunny Ray e ele pergunta:
— Porque você está saindo?
— Eu perdi e você precisa de pessoas fortes certo? Então até m— Você está no time, seu problema não é uma questão de habilidades e sim de lógica e
comigo no comando não precisa se preocupar com coisas básicas, apenas lembre-se de que
informação é só uma das armas extras para vencer uma disputa, e existem muitas coisas além
de Habilidade para se tornar forte... e de fato existem.

[ 10 ANOS ATRÁS MAX – BUNNY RAY ]

— Você é bom nisso porque não entra em um campeonato?
— Não preciso jogar para isso, só quero curtir não sou tão Nerd assim.
Responde de forma casual uma das crianças enquanto jogam na mesa de um computador em
uma Lan House.

Ele tira seus dedos do teclado e então se levanta daquela mesa e se aproxima de um outro
computador enquanto uma garota que parecia ter a mesma idade que ele jogava, se
aproximando dela ele tira os óculos dela e diz:
— Quatro olhos, quer isso de volta?

Por um instante a garota tenta pegar de volta seus óculos à força, mas logo desiste daquilo e
fechando sua expressão fica cabisbaixa e chora em silêncio.

Por um tempo as crianças daquela Lan House que também eram as mesmas de uma escola
próxima do local cometiam atos e “brincadeiras” de Bullying, como roubar sapato esconder
livros e provocar a garota pegando seus pertences e Max [Bunny Ray] era um daqueles que a
provocavam.
Se sentiam legais, e fortes aqueles que provocavam e sempre levando tudo por diversão igual
um retardado aquele foi Max... Até que um dia essa mesma garota tentou cometer suicídio
caindo do prédio do qual morava, todos os canais de notícias e relatórios com informações de
investigações da polícia indicavam que a causa poderia ser o estresse devido a problemas
familiares, porém naquele mesmo dia Max mudou e se tornou ainda mais agressivo.
Após aquele acidente que aconteceu com a garota o seu único olhar era de desespero e seus
colegas no dia seguinte chegaram até mesmo fazer piadas do assunto e neste mesmo dia, Max
parou na delegacia.
No mesmo instante em que ele escutou continuarem a provocando depois de tudo o que
aconteceu, aquilo que parecia ser uma sala de aula pacifica se tornou uma poça de sangue,
mesmo sendo uma criança ele ainda sabia lutar e tinha a força de um bárbaro e esse mesmo
conflito resultou em sua expulsão daquela escola.
Max fazia bullying pois achava divertido já que seus amigos riam e todos estavam brincando,
mas depois de perceber que estava cometendo o mesmo erro que aconteceu com seu irmão
ele mudou da noite para o dia, pois o erro que seu irmão cometeu há 2 anos atrás foi cometer
suicídio e ele não quer repetir a mesma falha... e aquela garota ainda está viva, enquanto ela
estiver viva ele pode corrigir tudo aquilo que fez de errado e o motivo dele ter sido expulso
também foi uma forma de pagar pelos seus próprios erros, mesmo que isso tenha significado
usar a violência contra seus próprios colegas.
Descobrindo o endereço do local daquele “Acidente” através das fotos do apartamento pois
ela morava bem próxima a escola, ele segue até aquele local como uma visita e finge ser um
de seus amigos da classe.

Max toca a campainha

E uma mulher abre a porta e o atende:
— Um amigo da Natsumi?
Ele abaixa sua cabeça, fecha seus punhos e ignora a pergunta dizendo:
— Ela está bem?

Aquela mulher que atendia na porta tinha os mesmos olhos e cabelos da mesma cor que a
Natsumi, mas não tinha certeza se era realmente a mãe dela ou Irmã mais velha, e em um
breve silêncio e com uma expressão nada amigável e extremamente deprimida ela o responde:
— Ela está em coma e não sabemos quando ela irá acordar.

Vários anos se passam e durante todo esse tempo Max continuava a visitar e conversar com os
parentes dela, e também atendia todos os dias visitas no hospital até que em um dia durante
essas visitas a Mãe de Natsumi entra em discussão com seu Ex-Marido e os problemas
financeiros para manter as Diárias de Natsumi no Hospital não estavam fáceis, porém um novo
problema havia surgido e a Mãe de Natsumi foi diagnosticada com câncer e tinha apenas 2
anos de vida.
Max estava perdido e não sabia mais como ajudar Natsumi e muito menos a mãe dela, ele era
novo demais para conseguir um emprego que pagasse tão bem, e mesmo trabalhando em três
empregos de salário mínimo ao mesmo tempo ele não seria capaz de fazer nada... e foi
durante essa situação que ele decidiu apostar tudo, no passado onde ele não tinha sequer uma
gota de honra, hoje ele irá sacrificar tudo em um novo sonho para vencer tudo.
E Max abandona sua escola e se dedica totalmente aos campeonatos de jogos, durante essa
época os vencedores eram bem pagos e com os patrocínios ele teria dinheiro suficiente para
Natsumi, nem mesmo ele entende o porquê de estar se dedicando tanto por ela mas pediu
para sua mãe deixar Natsumi em suas mãos que ele sem dúvidas cuidaria dela, e após o ExMarido da mãe de Natsumi receber a notícia dos últimos 2 anos de vida de sua esposa e as
despesas de Natsumi ele desapareceu sem dar notícias, e uma das coisas que Max deixou em
sua lista é que seja ele ou a polícia o encontrando vai ter a certeza de dar alguns socos em
alguém tão covarde como o pai de Natsumi.

E Assim Max inicia a sua primeira aposta naquilo que ele sabe fazer, e aquilo que lhe renderia
mais dinheiro no momento e isto é o esporte eletrônico como jogador de FPS em três tipos
diferentes de jogos para computador, e com uma dedicação absurda por razões óbvias em
meio ano ele já era seguido e reconhecido como um Profissional por mais de um milhão de
pessoas, ele sequer tinha jogado em um campeonato ainda, mas já tinha patrocínios e seus
vídeos lhe rendiam uma boa quantidade em dinheiro com as propagandas, ele sem dúvidas já
tinha uma boa margem de início para manter Natsumi e tudo isso com apenas 16 anos de
idade.

Natsumi de fato é a sua força, mas também pode ser a sua maior fraqueza pois ele não sabe o
que ela irá dizer quando acordar, se ele será perdoado ou não pelas coisas que fez no passado,
e durante mais alguns anos ele continuou as suas competições até que a mãe de Natsumi
faleceu e no momento ele é o único Pilar que aquela garota tem na vida enquanto estiver em
coma.

Para aumentar mais ainda o orçamento que recebe com seus vídeos e campeonatos com os 20
Anos de idade Max recebe a notícia de que é lançado o novo e mais ambicioso projeto de ESports do Mundo: BIXBITE de realidade virtual.
E com mais de 50 milhões de jogadores em seu primeiro mês, e consoles registrados para uma
única pessoa, Max compra o seu primeiro aparelho e logo se torna Bunny Ray, porém sua
MD10 não teve bons resultados de início, ele começou com 1200 Pontos e apenas a partir dos
1600 ele receberia um pequeno salário e teria chances de melhorar a ponto de participar em
um jogo internacional que também já se aproximava em alguns meses pela frente após o
lançamento de Bixbite.

E seu objetivo é obviamente ser o melhor dos melhores, e sem parar ele evoluiu rapidamente
até os 2300 e pretende se tornar um dos escolhidos para o Ranking BIXBITE, a partir dos 1600
você se torna Lendário que é o máximo que se pode obter com os números, porém entre os
1600-2500 existe a possibilidade ser escolhido como o mestre, e ter a habilidade sem
Números ... que é apenas selecionado a dedo pelos administradores do jogo, e esse é o
Ranking BIXBITE.
E até o momento desconhecesse alguém que tenha sido reconhecido como um Jogador
[BIXBITE] o Mestre dos Mestres para esse novo ranking.

