BIXBITE LIGA INTERNACIONAL – O ANÚNCIO

Times pelo mundo inteiro observam com atenção o primeiro anúncio oficial com as datas de
competição e suas respectivas regiões/continentes que iram participar, os times podem ser
criados por qualquer um, porém requer 5 pessoas e 2 reservas sendo que com o novo anúncio
os reservas passaram a não ser algo obrigatório para o campeonato permitindo até mesmo a
participação de apenas 3 pessoas por partida, mesmo que não seja o ideal um combate de três
contra cinco.
O objetivo é simples, capturar três pontos espalhados pelo mapa ao mesmo tempo para gerar
três novos pontos formando uma linha horizontal no meio do mapa e empurrar o inimigo para
fora do mapa usando essa linha de objetivos, ou eliminar toda equipe adversaria já que todos
têm apenas uma única vida por partida, porém uma atualização foi feita para essa competição
e a cada minuto que se passa durante o combate os cantos mais distantes do mapa vão se
destruindo e forçando os jogadores a se aproximarem mais e mais do centro, tornando
inevitável um combate frente a frente, os cantos são alterados conforme o cenário se for um
mapa de montanha seu solo é destruído em pedaços deixando assim um vazio sem fim no
chão onde se o jogador for empurrado ou cair será instantaneamente eliminado, em outros
cenários é substituído por lava, e conforme o mapa encolhe o número de objetivos também
diminui na arena passando de três círculos para apenas 1 pois se torna o único espaço restante
no mapa.

E com todos os novos times formados e prontos para esse anúncio e essa nova liga de esporte
eletrônico, o valor do primeiro lugar foi anunciado em um número impressionante como
recompensa principalmente tendo em vista de que se trata de um jogo ainda novo no
mercado, porém extremamente popular, e o valor para aquele que receber a vitória e glória é
de 5,000,000 Milhões, apenas para o primeiro colocado.

Várias pequenas ligas pelos continentes vão acontecer, e todos os 5 melhores times por liga
ganham o direito de entrar no internacional e competir pelo primeiro lugar, sendo um total de
25 times nas ligas da América, Ásia, Europa, África e exclusivamente como país em uma liga
única por conta da quantidade de times profissionais a liga da Coreia.

Participando na Liga da Europa temos o time de Rein:

[ SILVER SWORD – SSW]
- Rein “PROTECTOR” [ LENDÁRIO 1902 ]
- Vita “Scharfschützin” [ LENDÁRIO 2100 ]
- Viper “Viper” [ LENDÁRIO 1701 ]
- Marki “Marker” [ LENDÁRIO 1897 ]
- Ana “Carmine” [ LENDÁRIO 2471 ]

Participando na Liga das Américas temos o time de Rayder:

[TEAM DARKFRIGHT – DFT]
- Rayder “Shadow One” [ LENDÁRIO 1892]
- Max “Bunny Ray” [ LENDÁRIO 2381]
- Amy “Pinkidol” [ MESTRE 1598]
- Harold “Hardt” [LENDÁRIO 2000]
- Ana “Pfeil” [ LENDÁRIO 2117]
- Thyler “Thyler” [ LENDÁRIO 2500]

Participando na Liga da Ásia temos:

[TEAM MECHANICS – MEC]
- Mekydry “Glassmek” [ LENDÁRIO 2498]
- Usui “Tak” [ LENDÁRIO 2500]
- Deva “Dmech” [ LENDÁRIO 2381]
- ??? “????” [??????]

Participando na Liga da Coreia temos um novo e pequeno time supostamente composto pelos
melhores do mundo:

[RED BERYL – RB]
- Marie Scarlet “RedScarlet” [ BIXBITE 2500+]
- Ignis “RedFlame” [ BIXBITE 2500+]
- Apsel “RedFlame” [ BIXBITE 2500+]

PRIMEIRA PARTE - LIGA DAS AMERICAS – DFT - TEAM DARKFRIGHT

— Treinamos e viajamos para longe de nossas casas e parentes, deixei alguém muito
importante para trás onde vivo, portanto vencer para mim não se trata de uma opção e sim a
única escolha.
Diz Bunny Ray para os cinco membros de seu time de pé em sua frente, todos com o
uniforme do time em cinza e preto com as siglas DFT, ainda no aeroporto todos os membros
estavam com mochilas e malas enquanto aguardavam o transporte da equipe responsável pela
Liga esportiva.

Max também conhecido como Bunny Ray é um homem comum nem muito forte e nem muito
fraco com 1,80 de altura e corte de cabelo curto e preto, com óculos finos e de estilo executivo
ele era de fato uma imagem bem diferente daquilo que é em jogo, próximo a ele estava Harold
também conhecido como “Hardt” alguém com bastante músculos e com 1,85 de altura que
era conhecido por sua persistência em nunca desistir desde jogos antigos de fato um membro
com uma determinação de aço, e ao lado dele estava Amy e Ana duas irmãs com longos
cabelos de cor rosa obviamente pintados, Amy era a assistente e Jogadora reserva e por isso
ela era a única pessoa de todas as ligas que mesmo com menos de 1600 pontos se encontravase em um time profissional de alto nível, Ana era uma conhecida de Harold então Max acabar
a chamando para o time não foi algo inesperado, e por último Thyler com 1,87 de altura
conhecido como o especialista em correntes nos fóruns de Bixbite, seu rosto estava coberto
por ataduras e seus olhos por um óculos escuro ele não era alguém tímido mas por algum
motivo escondia o seu rosto.

[Especial Extra: Amy – 1,71 Altura / Ana – 1,65 Altura ]

— Quanto tempo ainda precisamos esperar?
Pergunta Rayder sentado em um dos carrinhos de transporte do aeroporto, e logo Max o
responde:
— Eles já deveriam estar presentes, mas é só continuar aguardando mais um pouco já recebi
uma mensagem de que estão a caminho... veja você pode matar o tempo igual a elas
E Max aponta para Ana e Amy que estão se divertindo enquanto compram de tudo em uma
máquina de vendas, desde doces até salgados e alguns eletrônicos.

Em resposta Rayder simplesmente olha para Max em silêncio e logo, mais uma vez Max o
responde:
— Ou não...

Ainda de pé enquanto observava o seu time conversando e usando grandes fones de ouvido
Harold simplesmente pensa: “Tudo em paz e tranquilo espero que nossos jogos também sejam
assim”

E então se aproxima dois homens de terno e óculos escuro e logo perguntam para Max:
— Darkfright estão prontos para o desembarque?
Sem os responder Max se vira para seu time e diz:
— Hora de ir até a liga, prontos?
Seu time inteiro o observa com atenção e saca suas malas e mochilas e andam em direção a
saída do aeroporto.

Em um grande hotel onde a maior parte dos times profissionais das américas estavam
hospedados entra o time de Bunny Ray e logo se dirigem para seus quartos, deixando apenas
suas malas para trás e saindo novamente apenas com suas mochilas nas costas, devido ao
atraso não houve tempo para descanso e as primeiras partidas das ligas acontecem de forma
rápida para definir os times que iram participar no internacional, e nenhuma derrota é
permitida antes de se tornar ao menos o quinto melhor time das ligas, e sem muita espera lá
estão eles no estádio do evento onde irá acontecer as partidas do campeonato.
— Tenho péssimas notícias
Diz Bunny Ray enquanto segurava em suas mãos uma lista com os times da liga e então
continua:
— O Primeiro time que vamos enfrentar provavelmente é um dos melhores da liga isso se não
for o melhor em termos de habilidade dos personagens.

Cortando subitamente o assunto Ana logo diz:
— Não vou conseguir jogar a primeira partida
Amy e Hardt olham surpresos e não entendem o motivo, as suas habilidades eram essências
para o apoio de Bunny Ray ela é um suporte de armadilhas e Disparos a longa distância que
pode regenerar um aliado totalmente apenas uma vez por partida, Enquanto Amy era apenas
um suporte de curta distância que não tinha dano e era exclusivamente especializada em cura,
e caso o inimigo passe pela formação ela não duraria sequer um único segundo, e para usar
seu especial que só funciona uma única vez por partida ela precisa curar um aliado por muito
tempo até permitir o uso dessa habilidade que é deixar alguém imortal por 5 segundos.

— Qual o problema Ana? Vai desistir porque está cansada?
— Desistir não é a palavra certa, no estado em que estou posso acabar fazendo menos que a
Amy durante esse jogo...
Se sentando em um dos bancos da plateia e com olheiras em seu rosto ela continua:
— ... Eu tentei vir aqui cansada, mas chegando na hora vejo que não vou conseguir me
manter com atenção máxima ... então ... desculpinha MaxE logo a cortando Max a responde:
— Não precisa dizer mais nada, isso já estava nos meus planos durante o treino já tinha
percebido que você se cansa muito rápido e não tem problema nunca pretendi forçar nenhum
membro do time, portanto Amy você irá jogar?
E em choque ela pergunta:
— Eu? Eu não estava na reserva só para viajar até aqui? Irmã! Irmã não tem como você jogar?
E Balança Ana pelos ombros enquanto ela tentava descansar
— Não tem como... não tem... impossível... desculpa quero dormir ... me deixa dormir...
Enquanto isso Hardt e Max discutem sobre o assunto:
— Se formos sem nosso suporte principal não estaremos em desvantagem contra esse
primeiro time?
— Coisas inesperadas sempre acontecem em partidas desde casuais até profissionais, e ela
não quer deixar de jogar só por estar cansada e sim por ter menos eficiência jogando nesse
estado, acredite em mim já vi ela jogando nesse estado e não é nada bom, portanto vamos
seguir com a Amy
E Sentados ao lado de Ana, Rayder e Thyler aguardam em silêncio se concentrando ao máximo
para a partida.

[ TEAM DARKFRIGHT – DFT]
- Max “Bunny Ray” [ LENDÁRIO 2381]
- Rayder “Shadow One” [ LENDÁRIO 1892]
- Amy “Pinkidol” [ MESTRE 1598]
- Harold “Hardt” [LENDÁRIO 2000]
- Thyler “Thyler” [ LENDÁRIO 2500]

VS.
[ RELIFER – RLF ]
- Victoria “Grace” [ LENDÁRIO 2500]
- Yui “YK” [LENDÁRIO 2302]
- Yin “YK2H” [LENDÁRIO 2117]
- Jeff “Tankerlan” [ LENDÁRIO 2271]
- Jack “Gunner67” [LENDÁRIO 2401]

E a disputa na Arena se inicia, o mapa é de floresta densa e irá se destruir formando um
abismo em suas bordas de limite até chegar ao centro, e de lados opostos ambos os times são
posicionados e acabam optando por uma luta direta de 2-1-2 em cada objetivo sendo do lado
esquerdo Thyler e Rayder contra Yui e Jack, e no centro Grace contra Bunny Ray em um contra
um, e ao lado direito Yin e Tankerlan contra Amy e Hardt

Chegando no objetivo do lado esquerdo ambos os lados iniciam o combate, e em uma fração
de segundos Thyler acerta um de seus inimigos com um gancho e duas correntes de longe, e
no mesmo instante durante o ataque surpresa Shadow One ele finaliza seu inimigo preso nas
correntes, tornando em um piscar de olhos a luta pelo objetivo esquerdo em 1 contra 2 ,
sobrando apenas Yui uma personagem de curto alcance que tinha como arma principal uma
Katana padrão e suas habilidades eram desconhecidas, e Thyler mais uma vez acerta suas
correntes porém desta vez em Yui e repetindo o mesmo processo Shadow One pula sobre seu
inimigo imobilizado porém sem entender tem ambos os seus braços cortados, e Thyler lança
mais correntes e puxa seu aliado ferido de volta para um lugar seguro e então usa as correntes
que ainda estavam em Yui e avança em direção até ela, mantendo Rayder seguro e indo para
linha de frente ele mesmo pessoalmente, em uma questão de reflexo Yui o ataca e ele se
defende com um de seus ganchos em forma de foice coberto por correntes e todas as
correntes cobrindo sua arma principal são trincadas pelo ataque de Yui e no mesmo instante
com sua mão esquerda e manoplas afiadas ele acerta e atravessa o coração de Yui, o combate
pelo objetivo esquerdo já estava concluído como uma vitória para Darkfright

No combate de 1 contra 1 de Bunny Ray contra Grace ela não o atacava, mas também não
cedia o objetivo se escondendo pela floresta densa, e evitando todos os truques e ataques de
Bunny Ray, claramente estava ganhando tempo e seu objetivo não era claro para ele por uma
questão de falta de informações do inimigo, mesmo acertando alguns ataques logo depois
Bunny Ray não infligia dano algum em Grace, porém com a vitória do lado esquerdo ele optou
por perder tempo com ela e confiar em seu time.

Ao lado direito do combate estava Yin e Tankerlan um tanque de combate com escudo de
Ferro como sua arma principal e em suas costas Yin com uma Katana, contra um Tanque e
Healer sem dano que no caso eram Amy e Hardt, ele não tinha um escudo para proteger Amy
portando usava o próprio corpo com sua armadura de proteção total enquanto ao mesmo
tempo era curado por Amy que fazia com que sua armadura tivesse os danos e pancadas
recebidas pela Katana de Yin e o gigante escudo de Tankerlan fossem reparados em tempo
real, e sem muita demora Yin avançou até Amy a finalizando em uma fração de segundos nas
costas de Hardt, aproveitando a distração de Amy ele acerta Yin em um acerto critico com seu
Machado de Metal e Energia, fazendo assim com que Yin e Amy fossem imediatamente
eliminados durante essa batalha, e em uma troca de frente a frente dois gigantes coberto por
armaduras e proteção incrível começam a se bater até deixar as armaduras e armas de cada
lado em um estado de desgaste total, com parte tortas, quebradas e pedaços de ferro no chão
e um pouco de sangue, ambos continuaram a se espancar até que Tankerlan caí de joelhos no
chão e Hardt o finaliza acertando uma machadada em sua cabeça, porém apenas amaçando
seu capacete ele caí no chão da arena e dá como incapacitado de continuar, bastante cansado
e em seu limite Hardt termina como vencedor ao lado direito do objetivo.

Bunny Ray continua a perder tempo na luta de 1 contra 1 até que o pior acontece, e grace
sussurra:
— Está na hora...
E no mesmo instante ela se sacrifica com uma adaga de ouro em seu peito, fazendo assim com
que ela mesma fosse eliminada, porém os 4 membros de seu time retornaram a vida em seu
lugar, imediatamente fazendo com que Hardt e Rayder fossem pegos de surpresa pelas costas
e ambos acabaram sendo eliminados tornando assim o novo campo de batalha em um 4
contra 2 com vantagem para o time de Grace.
Bunny Ray observa o corpo de grace no chão e pensa “Estava fácil demais então é agora que
vamos disputar de verdade, não é? ”

Thyler mesmo sendo pego de surpresa permanece vivo em uma luta de 2 contra 1 ao lado
direito porém por não ser especializado contra Jack que é um atirador de médio e longo
alcance se tornou apenas uma questão de tempo até todas as correntes que o protegia acabar,
e como seu último suspiro de uma situação desesperadora ele tira dois ganchos e prende ao
mesmo tempo Jack e Yui e imobilizando os dois e se aproximando ele usa suas manoplas

afiadas para cortar os pés de cada um dos dois, fazendo com que ambos perdessem um dos
pés e logo depois que se aproxima e cumpre seu último ataque Yui novamente quebra uma de
suas correntes porém desta vez Thyler é cortado junto com suas correntes.

E no momento a arena se encontra totalmente animada e Ana simplesmente observa essa
reviravolta que aconteceu por conta da jogadora grace que reviveu todos seus aliados e
conseguiu se manter viva em 1 vs 1 contra o ACE do time Bunny Ray, definitivamente uma
jogadora digna dos 2500 pontos que tinha.

A Situação é de extrema desvantagem e no momento Bunny Ray terá de enfrentar quatro
pessoas ao mesmo tempo, e ele os aguarda no centro do mapa enquanto prepara suas últimas
defesas e fica preso em seus pensamentos.

“Um contra Quatro? Minhas chances são próximas de zero? Não importa o quanto eu pense
isso é loucura, porém... vencer não é uma opção, e sim a minha única escolha possível! Não se
distraia apenas vença! Bunny Ray! Os inimigos já estão feridos ainda existe uma chance! Thyler
criou essa chance! ”

Com o tempo de combate extenso o mapa de pouco a pouco vai reduzindo seu tamanho e
transformando seus limites do mapa em abismos sem fim... com os 4 membros ainda vivos
eles se posicionam próximos do objetivo central e pretendem cercar Bunny Ray em um ataque
conjunto de todos os lados, ainda escondido pela floresta densa ele se prepara para a defesa
total e toda sua experiência como jogador será colocada em prova, e logo o time de RELIFER
avança para o objetivo central em um ataque rápido.

Gunner67 “Jack” e Yui “YK” avançam de forma lenta e logo Bunny Ray se aproveita da situação
no mesmo instante em que os dois entraram no objetivo foram detonados nas minas
terrestres, e com sua arma no modo de artilharia ele dispara mais uma rajada de misseis e
ambos são eliminados no primeiro segundo do combate central, tornando de forma rápida a
partida em 1 contra 2, e sem perder tempo Tankerlan e Yin atacam Bunny Ray pelas costas e o
acertam porém o ataque de Yin com sua espada atravessa por dentro Bunny Ray e aquilo se
tratava de um holograma e durante essa armadilha bem executada o verdadeiro saí de trás de
algumas moitas e camuflagem do cenário com o lança chamas pronto e ataca ambos os
membros de RELIFER com o fogo, em uma resposta rápida Tankerlan segura as chamas dele
com seu Escudo e protege Yin em suas costas enquanto a floresta inteira se transforma em
uma visão de destruição e chamas, enquanto Tankerlan é obrigado a segurar seu escudo,
Bunny Ray joga uma granada por baixo de seu escudo e acaba explodindo bem próxima dele o
forçando a soltar o escudo por conta de seus ferimentos em um de seus braços e perna que o
ajudavam a apoiar sua forma de defesa, no mesmo instante em que o Escudo de Tankerlan caí
no chão, Yin joga sua katana em direção a cabeça de Bunny Ray e subitamente ele desaparece

mais uma vez, porém desta vez não se trava de um holograma e sim de seu teletransporte, já
tendo em mente a possibilidade do escudo de Tankerlan bloquear seus ataques básicos ele se
teletransporta para o limite do objetivo e nas costas de seus inimigos após ter concluído sua
meta de imobilizar o escudo e então inicia a transformação de sua arma em uma arma pesada
de disparos consecutivos formando assim algo semelhante à uma “Minigun” e naquele cenário
cercado pelas chamas, destruições de artilharia e explosivos, ele começa seus disparos sem
parar por dentro de todas direções da floresta densa, cada um dos disparos quebram arvores,
racham o chão, destroem tudo o que estava em sua frente e fazendo assim 6,000 disparos por
minuto e esquentando sua arma ao máximo ao ponto de derreter um pouco as luvas de sua
própria armadura a floresta inteira é derrubada e aquele cenário que se tratava de uma
floresta verde e densa se transformou em cinzas e arvores pelo chão enquanto as chamas
engoliam tudo o que ainda estivesse sobrando na arena, e Yin e Tankerlan caídos no chão por
terem sidos acertados pelos disparos às cegas de Bunny Ray são eliminados da competição.

Definitivamente um cenário de terror para Relifer presenciar tanta inteligência e força de
Bunny Ray em suas jogadas, a sensação de quem estava no meio daquela floresta em chamas
e sendo alvejado por disparos de todos os lados era simplesmente de travar uma pessoa sem
saber o que fazer e para onde ir.

VITÓRIA - [ TEAM DARKFRIGHT – DFT]

— Sinto que fui carregado...
Diz Rayder bastante cabisbaixo e logo é respondido por Max
— Ninguém esperava por um especial daqueles não tínhamos informação, e também ninguém
esperava minha última defesa daquela forma no objetivo, e de qualquer forma obrigado por
confiar até o final Thyler
E sentado em um dos assentos da plateia Thyler diz:
— Apenas fiz aquilo que te daria mais chances de vencer espero que a passiva tenha ajudado o
suficiente
— Pode ter a certeza de que ajudou, ver os inimigos que você tocou através dos obstáculos me
ajudou a posicionar as minas garantindo assim uma luta mais fácil de 1 contra 2.

E Amy chorando abraça Bunny Ray e em resposta ele assustado grita:
— Ei! Ei! Pode me largar foi só uma partida
E depois ele também é abraçado por Hardt chorando
— Você também?! Podem me largar eu estou falando sério!

Dando uma leve risada Thyler simplesmente saí andando de perto.

E após esse dia Bunny Ray ficou conhecido como o melhor jogador na liga das Américas.

