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Com certeza, ter o ritual de ir a uma banca e 
comprar revistas, como Anime>DO, Anime Mix, 
Nintendo World e Super Game Power, era uma 
sensação libertadora. Atualizar-se dos assuntos 
que nós mais gostávamos, poder levá-las para 
escola e reler com os amigos foi uma experiência 
única em nossas vidas. Hoje, por conta da 
tecnologia e do imenso acesso à informação, é 
provável que os mais jovens não tenham essa 
sensação ou talvez nem se interessem por isso. 
Pensando nisso, a equipe da Blast se uniu para 
unificar o melhor de dois mundos, trazendo a 
boa e velha sensação de adquirir as tão amadas 
revistas e mostrando para os mais jovens o quão 
divertido e gostoso é ler uma revista de games e 
animes!

Desejo a você, leitor, uma ótima leitura e muito 
divertimento!

O editor.
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A LIVE JAPAN MUSIC foi fundada em 
2017 para trazer a música japonesa para 
o mundo. Mantendo a crença de que a 

música pode quebrar a barreira do 
idioma, trabalhamos incansavelmente 

para conectar o público ao redor do 
mundo com a cena musical japonesa.
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Tamanho é
documento?

JackWinchester

Uma visão sobre os maiores e menores animes 
existentes



Recentemente, enquanto 
assistia a alguns episódios 
aleatórios de Yu-Gi-Oh, com 
aquela sensação de 
nostalgia, me deparei com 
uma pergunta indecente: 
como eu classifico um 
anime como bom? Essa 
pergunta me veio após Yugi 
derrotar um rival pela 
milionésima vez, com 
estratégias próximas do 
absurdo, mas que sempre 
me fascinam. O episódio se 
encerrou, e tudo que eu 
pude perceber é minha 
satisfação ao assistir um 
bom anime.

Quando eu iniciei minha 
jornada de assistir animes, 
fui bombardeado por 
centenas, quiçá milhares de 
potenciais animes. A minha 
primeira escolha foi em 
base naqueles que outros, 
que estavam há mais tempo 
que eu nesse universo, 
sugeriam. Opções como 
Code Geass, Death Note, 
Angel Beats, Mirai Nikki, 
Guilty Crown, Hunter X 
Hunter, fizeram parte da 
minha jornada, e muito 
provavelmente da sua 
também! São animes 
reconhecidos por qualidade 
em roteiro, design, e trilha 
sonora, ademais de outros 
fatores que os tornam 
atemporais.

Após essa primeira onda, 
podemos trilhar diversos 
caminhos: reviver os 
clássicos, como Pokémon, 
Cavaleiros do Zodíaco, 
Dragon Ball; ingressar em 
outros gêneros não tão 
populares; sair do universo 
dos animes para outros 
similares (filmes japoneses, 
mangas, cultura coreana). É 
comum tentar seguir todos 
de uma vez, mas à medida 
que crescemos, o tempo 
parece reduzir e temos que 
fazer escolhas.  

Se formos discutir todos os 
possíveis caminhos esse 
texto ficará mais longo e 
provavelmente mais 
confuso que Black Mirror: 
Bandersnatch. Dessa 
forma, foquemos nossa 
atenção aos animes que 
acompanhamos à medida 
que os anos vindouros vem 
nos acompanhando.
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Por que proponho esse 
desafio? Simples: quando 
temos que decidir entre um 
anime ou outro, seguimos o 
que julgamos melhor! 
Então, se você tem apenas 
uma hora disponível para 
assistir anime e escolhe 
(re)assistir Inuyasha, isso 
significa que você considera 
este o seu favorito.  

Agora quero que pense 
sobre essa sua escolha, 
sobre qual(is) anime(s) 
seguir e qual(is) deixar para 
trás. Quais fatores você usa 
nessa escolha? Indicações 
de amigos? Reviews de 
algum site que considera 
referência? O trailer? Uma 
boa abertura? E quanto a 
quantidade de episódios?  

Você já desistiu de assistir 
algum anime pois contava 
com mais de 500 episódios? 
Ou, pelo contrário, nem 
começou um anime com 5 
episódios pois tinha certeza 
de que “não dá para 
construir enredo com 
poucos episódios”? Eu 
confesso que, devido ao 
tempo curto, optei por não 
assistir alguns animes que 
levariam muito tempo. Hoje 
reflito se foi a escolha 
certa... 
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Tomemos por exemplo os 
três maiores animes 
existentes, Sazae-san, 
Nintama Rantarō e Oyako 
Club, com mais de 1.500 
episódios cada (Sazae-san 
dispara com mais de 7.500 
episódios!). O que estes 
animes possuem em 
comum? 

Além da grande quantidade 
de episódios, pode-se dizer 
que estes animes 
conseguem atrair o público 
por diversas gerações, o 
que não é uma tarefa nada 
fácil. Mas o que estes 
animes realmente têm em 
comum é o enredo: todos 
eles possuem um enredo 
despretensioso. Você não 
consegue entrar no 
Guinness por ser o maior 
anime da história 
(Sazae-san) contando a 
história de um caderno da 
morte.

Para você contar uma 
história por semana com os 
mesmos personagens, por 
45 anos consecutivos, o 
objetivo não é gerar 
suspense, discutir teorias 

conspiratórias ou sobre o 
fim do mundo e nem 
mesmo gerar metas para os 
personagens, com torneios 
ou competições, pois, 
eventualmente, esse 
objetivo será concluído, e o 
anime, encerrado.  

Não estou dizendo que 
animes longos não 
possuem enredo. Pelo 
contrário, longos animes 
possuem sim um enredo 
consistente, e quase 
sempre bem construído. 
Analisemos One Piece, por 
exemplo, que já ultrapassou 
900 episódios, e possui um 
enredo pretensioso: o 
protagonista almeja se 
tornar o maior pirata de 
todos! Porém, cada arco 
possui mais episódios que o 
anime Another, e muitos 
desses arcos não são 
relevantes para a história 
principal. Assim, enquanto 
o longo anime possui um 
enredo forte, precisa 
também incluir alguns 
episódios não necessários 
para a história principal, os 
chamados fillers.
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Em muitos casos, ao assistir 
um anime longo, é comum 
pular os fillers para focar 
apenas no enredo principal. 
Assim, de 1.000 episódios 
produzidos, 600 
efetivamente afetam o 
enredo principal e a 
evolução dos personagens. 
Mas confesso que é sempre 
válido assistir os episódios 
fillers, uma vez que bons 
personagens e bons plots 
podem surgir nesses fillers.  

Por sua vez, analisemos 
animes mais curtos, que 
possuem menos de 13 
episódios. Ao refletir sobre 
este texto, confesso que o 
primeiro anime que veio a 
mente foi Afro Samurai, um 
anime de 5 episódios que 
eu assisti. E um de 12 
episódios, Hataraku 
Maou-sama, que conta a 
história de um demônio que 
vem para nossa dimensão e 
se torna funcionário de uma 
rede de fast-food, 
enquanto a guerreira que o 
quer derrotar se torna uma 
atendente de call center. 

Estes dois animes possuem 
características distintas, por 
isso compará-los pode ser 
uma ideia interessante. 
Afro Samurai é enxuto e 
conta uma evolução do 
protagonista em busca de 

vingança. Se perder cinco 
minutos, será necessário 
retornar para entender a 
continuação da história. As 
cenas não são ágeis; pelo 
contrário, são fluidas e 
refletem bem o universo 
medieval dos samurais. 

Afro Samurai tem uma 
característica peculiar: ele 
possui pouquíssimos 
episódios, mas não é 
recomendado assistir todos 
em um mesmo dia. O 
enredo, as batalhas e a 
evolução da história te 
exigem uma atenção 
redobrada, de modo que 
assistir os cinco episódios 
sequenciais pode se tornar 
uma atividade cansativa, e 
você perde a essência do 
enredo. 

Por sua vez, Hataraku 
Maou-sama possui mais 
episódios e uma leveza 
típica de animes do gênero 
slice of life. São 12 
episódios que contam 
sobre o cotidiano de um 
demônio na vida atual: com 
um emprego em uma rede 
de fast food, com contas a 
pagar, típico da nossa 
rotina, mas com um toque 
de humor por ser 
vivenciado por um possível 
antagonista de Naruto.
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Percebam por estes 
exemplos que, enquanto 
Hantaraku Maou-sama se 
assemelha com o estilo 
pacífico de Sazae-san, 
episódios que relaxam, e 
você não precisa de um 
caderno de anotações para 
acompanhar a evolução dos 
personagens. Por outro 
lado, Afro Samurai é 
próximo ao estilo de One 
Piece, cujos personagens 
possuem um objetivo a 
cumprir e, dessa forma, o 
anime deve se ater à esta 
história principal. 

Uma outra comparação 
relevante que podemos 
fazer é sobre o anime, em 
duas situações diferentes: 
Pokémon Adventures 
(anime original com mais de 
1.100 episódios) e 
Pokémon Origins (especial 
de 2013 com 4 episódios). 
Ambos no mesmo universo, 
mas com premissas 
completamente distintas. 

Pokémon Adventures 
apresenta a história do Ash, 
e sua evolução rumo ao 
título de “maior mestre 
Pokémon de todos os 
tempos”. Sempre com 
amigos diversos, Ash viaja 
por regiões rumo às 
insígnias, para competir 
com os mestres Pokémon e 

se tornar o maior! E claro, 
nessa jornada, ele se depara 
com problemas diversos e 
altas aventuras, no estilo 
próximo da Sessão da 
Tarde! 

Pokémon Origins é um 
especial para os games da 
franquia, e, dessa forma, 
traz o Red como 
protagonista. Mesmo com 
objetivos similares, Red se 
diferencia do Ash ao ser 
específico ao seu objetivo: 
ele quer derrotar a Elite 
Quatro e se tornar o mestre 
Pokémon. Uma jornada que 
envolve menos episódios e 
um resultado mais 
assertivo. Red e Ash são 
comparados por fãs, e Ash 
sempre leva a pior. Talvez 
por Red realmente ter 
vencido a batalha e atingido 
sua meta, talvez pela 
objetividade da saga, ou 
talvez porque o Ash 
realmente precisa derrotar 
menos a Equipe Rocket, e 
treinar mais! 
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Animes existem de todas as mais diversas formas, em uma 
explosão de conteúdo! Animes românticos, com batalhas 
vorazes, com robôs, simples, pós-modernos, pré-medievais, 
curtos e longos. No que se refere a qualidade, o tamanho não 
é documento. O que vale mesmo é encontrar um anime que 
se encaixa nos seus critérios de gosto, o seu “sapato 
Cinderela”, que te atende perfeitamente. Se você quer um 
anime curto, ou longo, pense primeiro no que te agrada 
melhor.
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Bem-vindo ao
Mobile Legends

Lujon



Welcome to Mobile 
Legends! (Bem-vindo ao 
Mobile Legends) é a 
saudação que todos os 
aventureiros ouvem ao 
entrarem no campo de 
batalha pela primeira vez 
em Mobile Legends: Bang 
Bang, um jogo MOBA 
desenvolvido pela Moonton 
e lançado em 2016 para 
dispositivos mobile que 
rodam sistemas Android e 
iOs, onde o jogador 
conquista a vitória junto do 
seu time destruindo torres 
que encontra pelo caminho 
com o objetivo de alcançar a 
base inimiga e aniquilá-la 
por completo. 

Como membro de um time 
de 5 jogadores você precisa 
usar estratégias e ser 
perspicaz para sobreviver 
ao longo da partida contra o  

time adversário (5v5), cuja 
duração vai depender da 
resistência e do trabalho 
em equipe que muitas 
vezes é ignorado por 
aqueles que desejam 
conquistar sozinhos a glória 
de serem vencedores, 
levando frequentemente à 
desorganização do time e à 
derrota.

O interessante de um 
MOBA é que ele se torna 
viciante logo nas primeiras 
horas de jogo e se passam 
várias semanas, às vezes 
meses, até que você 
perceba que está jogando 
no mesmo mapa, sem muita 
variedade no estilo, para 
pensar em deixar o jogo de 
lado e procurar uma outra 
coisa para jogar, porque 
simplesmente é divertido. 
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Graças a um conjunto de 
diferentes personagens 
disponíveis para seleção, 
uma dublagem rica e 
inspiradora que te faz se 
sentir o máximo enquanto 
está vencendo a partida 
(quem já recebeu um 
"Legendary" sabe do que eu 
estou falando) e uma 
jogabilidade customizada 
com controles analógicos, 
um mini-mapa para auxiliar 
nas estratégias e botões 
para disferir ataques e 
habilidades especiais, MLBB 
vem sendo uma receita de 
sucesso entre jogadores ao 
redor do mundo inteiro.

As mecânicas do jogo são 
excelentes, com uma 
movimentação bastante 
fluída e que responde bem 
aos nossos comandos 
(exceto quando ocorre 
algum travamento devido à 
instabilidade da conexão 
com a Internet ou ao 
dispositivo utilizado), 
trazendo também 
animações, efeitos de luz e 
sonoros que nos fazem 
imaginar como seria Mobile 
Legends em modo 
campanha, com uma 
história envolvente. tendo 
início, meio e fim. 

O jogo é muito rico em 
personagens, cada um 

pertencendo a uma classe 
específica que carrega um 
conjunto de atributos, e 
cada personagem contém 
uma descrição do seu 
background, o que cria uma 
certa afinidade entre você e 
o seu herói ou heroína 
favorita ao passar a 
entender um pouco do seu 
passado. Entre as classes 
disponíveis você pode 
escolher entre ser Soldado, 
Suporte, Tank, Mago, 
Assassino ou Atirador com 
vantagens e desvantagens 
para cada uma delas.

O segredo é descobrir com 
qual dessas especialidades 
você se identifica mais e 
então testar diferentes 
personagens para saber 
qual combina melhor com o 
seu estilo de jogo. Eu, 
particularmente, gosto das 
classes Soldado, Assassino e 
Tank, e quando jogo 
escolho com frequência o 
Alucard, a Hilda ou o 
Jawhead, que além serem 
fáceis de jogar têm 
dublagens memoráveis, 
como "Nothing lasts 
forever, we can change the 
future" (Alucard), "The real 
warrior is here" (Hilda) e 
"Huh? Why are there so 
many bad guys?" (Jawhead). 
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Como um multiplayer 
online, há um 
balanceamento no jogo  
para seleção de adversários 
baseado nas habilidades e 
nível de experiência de cada 
jogador, algo que você 
percebe com o tempo, e em 
certos momentos todos 
temos os nossos momentos 
de glória alcançando uma 
taxa de kill altíssima, mas 
que em outras situações é 
tão baixa que chega a 
envergonhar. Porém, não 
podemos nos esquecer, e o 
próprio jogo nos lembra, 
que a finalidade do MOBA 
não é derrotar a maior 
quantidade de oponentes, 
mas sim conquistar a base 
adversária causando a 
destruição das suas torres, 
só que na prática, às vezes 
nos esquecemos disso. 

De acordo com o seu 
progresso você vai subindo 
de nível e aumentando a 
sua pontuação, podendo 
comprar ou desbloquear 
novos heróis e ganhando 
acesso a outros modos de 
jogo, entre eles temos o 
Clássico, Rank, Rixa, VS I.A., 
Personalizado e Arcade. O 
ideal seria reunir seus 
amigos, formarem um time 
e jogarem juntos, 
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combinando formações 
táticas para tirar o melhor 
proveito da partida. Mas 
também é possível ganhar 
seguidores e fazer 
amizades dentro do jogo, 
podendo convidar seus 
amigos para uma batalha e, 
se estiver confiante e 
alcançar a pontuação 
necessária, ir no modo 
rankeado, onde você pode 
participar do esquema de 
elos e ganhar estrelas à 
medida que vence novas 
partidas para se tornar mais 
forte e obter mais 
recompensas.

Escolhendo uma classe 

- Se você gosta de ir na 
frente e proteger seus 
aliados contra ataques 
hostis então poderá se sair 
bem jogando como Tank, 

atuando como se fosse o 
escudo do time, com altos 
pontos de vida e de defesa, 
sendo ideal para ir na linha 
de frente no início da 
partida. 

- Se você prefere ficar de 
longe apoiando o time, 
quem sabe ser um suporte 
ou um atirador não seja 
uma boa opção. Os 
primeiros ajudam os 
guerreiros na batalha 
distraindo os oponentes, os 
atordoando e usam suas 
habilidades de cura para 
manter os pontos de vida 
de seus aliados em 
equilíbrio; já os segundos 
tiram uma boa quantidade 
de dano com o ataque 
básico e tem um alcance 
maior do que outros 
personagens, podendo 
atacar de um lugar 
completamente seguro. 
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-  Se você prefere entrar na 
batalha e lutar na linha de 
frente então eu 
recomendaria jogar de 
soldado ou assassino, que 
além de serem classes 
velozes também são bons 
lutadores e possuem um 
dano alto. 

- Se os feitiços e as artes 
místicas são o que você 
realmente gosta, jogar de 
mago pode ser bem legal, 
podendo desferir raios de 
luz poderosos, paralisar 
seus adversários ou usar 
transfiguração. 

Como tudo na vida requer 
equilíbrio, ter uma boa 
variedade de habilidades 
dentro de um time que 
esteja balanceada é algo 
importante. Se um time 
optar por 2 tanks, 2 
soldados e 1 mago não 
haverá atiradores e nem um 
suporte, personagens bem 
importantes para dar apoio 
à distância e realizar ações 
de cura, por exemplo; da 
mesma forma, sem ao 
menos 1 tank, o seu time 
está propenso a sofrer 
danos altos logo no início da 
partida, deixando a sua 
defesa desfalcada e as 
torres mais vulneráveis. Mas 
isto não é uma regra, e de 
fato, quando todos querem 

jogar com seu personagem 
favorito, acontece do time 
ficar desequilibrado em 
algumas habilidades tendo 
mais de um jogador usando 
a mesma classe. 

DICA 1: Escolha um 
personagem de uma classe 
que você se identifique e vá 
no modo VS I.A. primeiro, 
em seguida vá para o modo 
clássico. Isso vai permitir 
que você conheça primeiro 
suas habilidades e aprenda 
a conduzir seu personagem 
antes de se aventurar em 
uma batalha real. 

DICA 2: Não se aventure na 
selva para caçar monstros 
no início da partida caso não 
tenha itens de caça ou 
habilidades especiais. Vá 
com aliados ou aguarde até 
ficar mais forte no jogo. 
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Com uma grande 
pontuação, uma grande 
responsabilidade 

Se você nunca jogou um 
MOBA (Multiplayer Online 
Battle Arena) antes pode 
achar estranho quando ao 
deixar uma partida seus 
pontos diminuírem e 
reduzirem de tal maneira 
que você não consegue 
mais acessar aquele modo 
específico (o famoso AFK - 
Away From Keyborad). 
Acontece que o jogo te 
penaliza por deixar seus 
companheiros de batalha 
na mão, em outras palavras 
ele não tolera desertores.

"Mas e se eu precisar descer 
do ônibus e tiver que pausar 
o jogo? Ou estiver na hora 
do jantar e eu precisar dar 
uma pausa? E se os zumbis 
invadirem o planeta e 
iniciarem um apocalipse?" 
Azar o seu! Isso aconteceu 
várias vezes comigo (exceto 
pela última parte, é claro!), 
e eu ficava surpreso nos 
meus primeiros contatos 
com Mobile Legends por 
não poder pausar o jogo 
online em andamento (ora, 
mas que absurdo!).

Nesse caso, se a sua 
pontuação abaixar e você 
for banido de um modo 

específico terá que 
reconquistar seus pontos 
novamente em batalhas no 
modo Clássico ou VS I.A., e 
confesso que jogar contra 
máquina se torna um pouco 
chato depois de algum 
tempo fazendo a mesma 
coisa.

O meu conselho é você ficar 
de olho na sua pontuação e 
tentar mantê-la acima de 
60, que é o mínimo 
requerido para poder 
participar do Clássico. O 
Rankeado é um pouco mais 
rigoroso e exige algo em 
torno dos 80 pontos. Os 
meus já se foram há muito 
tempo!

As Lanes 

As Lanes são os caminhos 
pelos quais o jogador 
percorre e onde a maior 
parte da ação acontece. São 
três, conhecidas como Top, 
Mid e Bot, fazendo 
referência às posições 
superior, central e inferior 
do mapa onde se passam as 
partidas.

E por falar em mapas, além 
das lanes o jogador dispõe 
de outras áreas onde é 
possível encontrar criaturas 
onde ele pode “farmar”, 
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lutando contra as mesmas 
para se tornar mais forte e 
elevar o nível do seu 
personagem, �fazendo 
crescer o seu poder de 
ataque e conseguindo 
recursos para melhorar os 
seus atributos.

A selva e o rio, localizados 
entre as lanes, é onde 
encontramos os NPCs, 
como o Lord (um guerreiro 
com poder de ataque 
superior que, quando é 
derrotado, combate ao 
nosso lado, percorrendo 
uma das lanes na direção da 
base inimiga), a Turtle (um 
boss que possui gold e 
pontos de experiência) e 
outros monstros que 
enfrentamos ao longo da 
partida para ficarmos mais 
fortes. O jogo se passa na 
Terra do Amanhecer, uma 
espécie de continente onde 
todos os campos de batalha 
e morada dos heróis ficam 
localizadas.

Os Minions 

Os Minions compõem uma 

parte dos NPCs e fazem 
parte da infantaria de cada 
time, avançando de forma 
corajosa (para não dizer 
suicida) contra as torres, 
sem receios de serem 
atingidos. Mas é graças à 
bravura destas criaturinhas 
que o caminho fica "livre" 
para avançarmos contra as 
torres sem correr o risco de 
sermos atingidos por elas. 

Uma estratégia comum de 
se ver é um jogador se 
esconder atrás de alguma 
moita e esperar pelo outro 
se aproximar das torres, 
fazendo um ataque 
surpresa. Há diferentes 
tipos de Minions, que 
avançam como ondas de 
tempos em tempos por 
uma das três lanes e, em 
determinados momentos, 
eles crescem de tamanho se 
tornando mais fortes, não 
devendo ser subestimados, 
pois em muitas situações 
são eles que determinam o 
resultado da batalha, então 
faz sentido limpar as lanes 
para que eles possam ter o 
caminho livre para avançar 
com mais facilidade. 
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NOTA: First Blood é o título 
conferido ao primeiro 
jogador ou jogadora a ser 
derrotado na partida, e se 
você estiver jogando no 
modo rankeado, não vai 
querer estar nesta posição. 
É claro que você pode 
recuperar sua pontuação no 
jogo,�mas além de atrasar o 
seu progresso na partida 
pode demonstrar falta de 
preparo e causar 
desconfiança sobre suas 
habilidades por parte de 
outros membros no seu 
time. 

DICA: as torres causam 
grandes quantidade de 
dano, então evite de 
atacá-las sem os minions. Se 
estiver no início da partida 
concentre em deixar seu 
personagem mais forte 
caçando na selva com a 
ajuda de itens ou ajudando 
os seus colegas de time 
dando suporte. 

Independente da classe 
selecionada, você pode 
utilizar algo conhecido 
como Feitiços de Batalha, 
que são habilidades 
especiais que te ajudam a 
aprimorar as skills do seu 
herói ou heroína, como 
acelerar a velocidade de 
ataque ou de fuga, usar 
teletransporte para surgir 

inesperadamente entre 
seus oponentes, ganhar 
buffs para caçar ou poder 
petrificar o adversário 
durante um tempo. O 
gameplay é realmente 
muito rico, e a Moonton 
parece se esforçar bastante 
para que os jogadores 
fiquem conectados durante 
a maior parte do tempo 
possível no jogo, 
distribuindo recompensas 
com frequência, até mesmo 
por você logar no jogo. 

Um outro detalhe que 
chama atenção é o 
esquema de comunicação, 
disponível através de ícones 
que ficam situados no canto 
superior direito da tela e 
que nos permite convocar 
os membros do time, 
chamando atenção de 
todos para se reunirem em 
uma região específica do 
mapa.

Outras ações incluem 
também sinalizar o início de 
um ataque e avisar que está 
batendo em retirada. Isso 
torna a jogabilidade mais 
dinâmica, e se o time estiver 
bem entrosado nos sinais, é 
uma ferramenta poderosa 
para organizar estratégias 
que o leve à vitória.
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Torneio Mundial 

MLBB é um daqueles jogos 
que se tornaram bem 
populares nos esportes 
eletrônicos, com a 
realização de campeonatos 
mundiais transmitidos em 
streams ao vivo, valendo 
prêmio em dinheiro e 
títulos.�As partidas são 
narradas e os jogadores 
competem em seus 
celulares utilizando 
estratégias para vencerem 
juntos os seus adversários. 

Um destes torneios, 
organizado pela One Sports 
e Moonton, é o Mobile 
Legends: Invitational que 
ofereceu este ano o prêmio 
de US$ 150,000 distribuído 
entre os competidores de 
acordo com a posição em 
que ficaram no torneio, em 
que 12 equipes 
participaram, das quais 6 
foram convidadas e a outra 
metade se classificou para 
poder participar da 
competição, a maioria do 
sudeste asiático com times 
oriundos das regiões da 
Tailândia, Malásia, 
Singapura e Indonésia.

A final foi disputada entre 
os times RRQ (Rex Regum 
Qeon) e Resurgence onde a 
RRQ conquistou a vitória 

após ganhar três partidas 
com o placar de 3 x 0.

Jogando MLBB em 
outros dispositivos 

Caso a tela do seu 
smartphone pareça 
pequena demais para jogar 
MLBB você pode usar um 
emulador ou simulador 
para jogar pelo PC, uma 
prática que alguns 
jogadores têm adotado. 
Uma vantagem, sem 
dúvida, é a possibilidade de 
ver os gráficos do jogo em 
uma resolução maior e com 
uma melhor definição, 
porém há uma 
desvantagem que é a perda 
da jogabilidade.

Como ela foi customizada 
para o touch screen dos 
dispositivos móveis, você 
precisa configurar áreas da 
tela para serem mapeadas 
para cada tecla do seu 
teclado e provavelmente 
vai se sentir tentado a 
utilizar o mouse para os 
ataques principais, o que 
leva um tempo para se 
acostumar e exige rapidez 
para ativar algumas 
habilidades, perdendo 
também, inevitavelmente, a 
facilidade de localizar 
alguns controles úteis que 
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estavam a um alcance bem 
próximo do seu toque. A 
perda da função analógica 
que proporciona aquela 
movimentação mais suave 
dos personagens no jogo 
também é um outro contra. 

Não há como deixar de 
notar a semelhança entre 
Mobile Legends e League of 
Legends, o que vai muito 
além do nome, é claro. Isso 
já rendeu algumas 
polêmicas no passado 
envolvendo algumas 
questões judiciais, mas 
apesar de tudo MLBB 

continua por aí rivalizando 
com LoL na mesma 
categoria, jogabilidade, 
gráficos e gameplay 
trazendo diversão para 
muita gente. Mas a resposta 
da Riot Games (responsável 
pelo League of Legends) à 
concorrência foi bem 
esperta, anunciando a 
chegada de um novo LoL 
que teria sido reconstruído 
do zero para atingir 
dispositivos móveis e 
também para os consoles, 
chamado League of 
Legends: Wild Rift. 
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Ainda 
assistimos 
a animes?

Laylaboy



Antigamente, não existia 
televisão fechada de fácil 
acesso ou uma internet que 
nos permitisse conhecer a 
infinidade de animes que 
existiam. Nós ficávamos 
vidrados na Globo ou no 
SBT e na famigerada 
Manchete, canais que 
exibiam alguns desenhos 
animados. Claro, a maioria 
deles eram os desenhos 
americanos convencionais, 
como Os Jetsons e Os 
Flintstones, Tom e Jerry ou 
Pica Pau. Foi quando 
surgiram Os Cavaleiros do 
Zodíaco e os Tokusatsus 
(Jaspion e Jiraya). E, aos 
poucos, a cultura japonesa 
foi entrando em nossas 
vidas. 

É certo dizer que os animes 
foram ocupando a grade da 
televisão aberta e, quando 
os canais fechados ficaram 
um pouco mais acessíveis, 
eles igualmente fizeram 
frente aos desenhos 
ocidentais. Ao sermos 
apresentados ao mundo 
dos animes, ficou muito 
difícil querer voltar à 
normalidade.  

Não critico os desenhos 
americanos, pois muitos 
deles nos moldaram como 
pessoas, principalmente os 
mais tradicionais, como os 

do Pernalonga e Patolino. 
Mas é impossível negar que 
aprendemos muito sobre 
amizade e determinação 
com animes como Os 
Cavaleiros dos Zodíaco, 
DragonBall, Sailor Moon, 
Yu Yu Hakusho e Sakura 
Card Captor. E, desde 
então, acabamos buscando 
sempre novas histórias, 
novas aventuras, novas 
experiências junto aos 
animes. 

Pois bem, mas isso foi 
passado e quem vive de 
passado é historiador (piada 
ruim!). Hoje em dia, o que 
nós queremos? O que nós 
buscamos? Onde foram 
parar os animes? 

Primeiro, é importante 
dizer que exibir desenhos 
em televisão aberta passou 
a ser inviável. Muitos dizem 
que a Fátima Bernardes 
roubou nosso horário de 
desenho. Mas poucos 
conhecem o verdadeiro 
porquê: simplesmente, as 
propagandas voltadas para 
o público infantil foram 
proibidas, não sendo mais 
permitido que nenhuma 
publicidade fosse dirigida 
diretamente às crianças, 
conforme o que determina 
o Estatuto da Criança e do 
Adolescente (ECA).  
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Ou seja, sabe aquela propaganda famosa do 
“Compre Batom, seu filho merece Batom”? Pois 
bem, ela é a culpada de você não ter animes na 
televisão aberta. 

Então, com o fim da rentabilização da programação 
infantil, restou às emissoras se questionarem: “Por 
que exibimos desenhos se não podemos fazer 
dinheiro com isso?”. Foi o fim dos desenhos 
animados da televisão aberta e, 
consequentemente, os animes foram junto. Quero 
lembrar que existem exceções, mas cada vez 
menos animes são exibidos na televisão aberta.
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Pois bem, nos voltamos 
para os canais fechados. 
Inclusive, nós podemos 
encontrar canais fechados 
dedicados unicamente aos 
desenhos e, dentre eles, 
aos animes. Talvez você se 
lembre da Locomotion, que 
passava de forma religiosa 
Evangelion. Mas alguns 
destes canais foram 
extintos e muitos canais de 
desenho voltaram a exibir 
quase que unicamente 
programação de desenhos 
americanos (o que é uma 
pena). 

Finalmente, chegamos à era 
dos streamings. Netflix e 
Amazon Prime exibem em 
seu catálogo alguns animes 
e doramas. Isso é bom? Sim, 
claro que é. Mas temos que 
admitir que, de qualquer 
forma, isso nos gera uma 
frustração, pois algumas 
temporadas não estão 
completas, outras estão 
“cortadas” e algumas 
sequer possuem divulgação 
(você tem que escavar para 
achar). E, claro, não 
podemos esquecer dos 
streamings exclusivos de 
animes, mas aí o custo é 
alto - a Crunchyroll, por 
exemplo, cobra um valor de 
R$ 24,90 por mês.  

Então, voltamos a procurar 

animes no YouTube ou 
ainda de forma pirateada. 
Isso é bom? Eu diria que não 
é o ideal. Mas, às vezes, 
ficamos a mercê destes 
recursos. 

E aí? Nós ainda vemos 
anime? 

Com toda certeza vemos, 
mas talvez não mais do 
modo como queríamos ou 
deveríamos ver. O anime 
não foi feito para ser visto 
de qualquer forma, às 
pressas, pulando aberturas, 
acelerando os episódios. 
Animes são feitos para 
serem apreciados de forma 
completa e isso não nos 
atrai mais. 

Ver anime se tornou uma 
“modinha”. Nós buscamos 
sempre o próximo grande 
sucesso para comentar nas 
redes sociais, mas talvez 
nunca mais exista algo 
como Dragon Ball Z, 
Naruto ou One Piece, 
talvez nunca mais teremos 
histórias como Sailor Moon 
ou ainda Sakura Card 
Captor. Estas histórias que 
nos moldaram no passado 
não ocorrerão novamente, 
porque a experiência de 
assistir estes animes não 
será mais a mesma. 
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Não ficamos mais no sofá 
da nossa sala, ligados no 
próximo episódio, não 
temos mais que esperar 
para assistir a continuidade, 
perdemos toda aquela 
expectativa, deixamos de 
ser crianças. Agora, o que 
queremos é estar na moda, 
é fazer lives para atrair 
seguidores, dizer que 
“maratonou”. Nós não 
assistimos mais a animes, 
assistimos a “produtos” 
feitos para saciar nossa 
necessidade de “sermos”, 
de “aparecermos”,  e de 
“nos sentirmos”.  

É triste dizer que o anime se 
tornou apenas mais um 
produto do capitalismo e 
que aquela magia que ele 
tinha não existe mais. Não 
queremos mais ser o 
próximo Hokage, não 
procuramos mais pelas 
cartas do mago Clow, não 
lutamos para chegar até a 

última das doze casas do 
Zodiáco, não vamos mais 
dirigir os gundams ou 
encontrar os pedaços de 
uma joia de quatro almas. 
Hoje, o mundo dos animes 
serve apenas para nos 
projetar em redes sociais, 
em nos promover em 
nossos círculos de amizade, 
em nos proporcionar um 
“estrelato” fadado ao 
fracasso. 

Espero apenas que, no 
futuro, aquele sabor doce 
de ver um anime volte. Que 
possamos ver os desenhos 
com os olhos de uma 
criança, que não tem pressa 
de descobrir os detalhes. 
Talvez ainda haja esperança 
para os animes, mas é 
preciso paciência, é preciso 
entender que um anime é 
uma experiência única, uma 
história única, um momento 
único do qual devemos 
aprender a desfrutar.
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Jogue mais
pagando menos
O futuro dos jogos

Jota



Hoje, jogar videogame sem 
pagar valores absurdos tem 
se tornado algo cada vez 
mais difícil. Jogos em 
lançamento estão ficando 
caros até demais, chegando 
a custar 350R$ em alguns 
casos, isso sem contar as 
versões especiais, que 
facilmente alcançam os 
450R$.

O preço dos consoles 
também continua subindo. 
Atualmente, o Xbox One e o 
Playstation 4 estão 
custando mais do que há 
dois anos, mesmo que 
agora eles já estejam 
bastante ultrapassados. 
Sobre os novos consoles, 
nem há o que falar, até o 
Xbox Series S, o mais barato 
e menos poderoso 
videogame da nova 
geração, está custando 
2.799,00R$ aqui no Brasil. 

Então, em tempos assim, 
como nós podemos pensar 
em jogar videogame 
pagando pouco? Bem, 
s u r p r e e n d e n t e m e n t e , 
existe uma forma.

Enquanto a versão base de 
um jogo grande no seu 
lançamento pode custar 
entre 200 e 350R$, se você 
assinar o Xbox Game Pass, 
que tem uma mensalidade 
bastante atrativa, você 
poderá jogar diversos 
games, incluindo vários 
lançamentos. O Xbox Game 
Pass é quase um milagre 
para os dias de hoje, sendo 
como uma versão da Netflix 
para o mundo dos 
videogames.

Pagando 30R$, você pode 
jogar games como: Injustice 
2, Ark, Sea of Thieves, PES 
2021, Doom Eternal, Alien: 
Isolation e vários outros, 
além de que todos os jogos 
da Microsoft chegam no dia 
de seu lançamento ao 
catálogo do Xbox Game 
Pass. Também são muitas as 
empresas pequenas que 
fecham acordos com a 
Microsoft, disponibilizando 
seus jogos logo no dia do 
lançamento no catálogo do 
Xbox Game Pass.

Além dos consoles Xbox, 
você também pode assinar 
o Game Pass no 
computador. Seu custo é o 
mesmo: 30R$, porém, o 
catálogo é diferente e 
relativamente menor. 
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Vários dos jogos do Game 
Pass de console também 
estão no PC, porém, muitos 
ficam de fora. Mas o Game 
Pass de PC tem seus 
privilégios, contendo alguns 
jogos que não estão 
disponíveis no catálogo do 
serviço no Xbox, como 
Flight Simulator, Among Us 
e Age of Empires II Remake. 

Também existe uma versão 
ainda mais robusta do 
Game Pass, chamada Xbox 
Game Pass Ultimate. Essa 
versão lhe dá acesso ao 
GamePass de PC e console, 
Xbox Live Gold, todo 
catálogo do EA Play e 
outros benefícios extras, 
como um mês de Disney+. 
O Xbox Game Pass Ultimate 
custa 45R$, um valor bem 
maior que o serviço base, 

mas sempre é compensado 
com a chegada de novos 
benefícios.

Entre os mais promissores 
benefícios do Game Pass 
Ultimate, está o Xcloud, um 
serviço que ainda está em 
beta, mas vem prometendo 
muito. Atualmente, ele só 
pode ser testado em um 
número limitado de países, 
onde felizmente o Brasil 
está incluído. A ideia do 
Xcloud é possibilitar que o 
jogador aproveite títulos do 
Xbox em qualquer lugar, 
precisando apenas de um 
celular e uma boa internet. 

Os jogos são rodados via 
streaming, o que faz com 
que até o mais fraco dos 
aparelhos possa comportar 
jogos muito pesados, como 
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Gears 5, afinal, quem 
realmente irá processar os 
dados serão os servidores 
da Microsoft. Se o projeto 
vingar, com um celular, uma 
boa internet e pagando 
45R$, você teria o 
necessário para jogar 
games incríveis e vários 
lançamentos. É um grande 
passo para uma indústria de 
jogos mais acessível.

Como a iniciativa da 
Microsoft de criar um 
serviço de jogos 
semelhante à Netflix deu 
certo, várias empresas já 
prepararam suas respostas 
ao Game Pass. O mais forte 
dos “concorrentes” é o EA 
Play, que existia desde 
antes do Game Pass, mas 
nunca chamou tanta 
atenção pelo seu catálogo 
mediano. Mas depois do 
sucesso do Xbox Game 
Pass, o serviço foi ganhando 
ainda mais atenção da 
Eletronic Arts, e hoje o EA 
Play é muito melhor do que 
no passado.

A vantagem do EA Play é 
que ele não é exclusivo das 
plataformas Microsoft, o 
que possibilita que 
jogadores do Playstation 
também o assinem. O 
catálogo do serviço é 
relativamente bom, pois 

contém títulos recentes 
como Star Wars: Jedi Fallen 
Order, Fifa 20, Plants vs. 
Zombies: Battle for 
Neighborville e clássicos 
como a trilogia Crysis e 
Dead Space. O EA Play custa 
apenas 19,90R$ por mês, 
mas também pode ser 
desfrutado gratuitamente 
pelos assinantes do Game 
Pass Ultimate.

Não é nada utópico 
imaginar que, no futuro, 
todas as grandes empresas 
de jogos terão o seu próprio 
serviço de assinatura. A 
opção de comprar os jogos 
não vai morrer, mas será 
sempre mais viável assinar 
um serviço para curtir 
aquele game que você está 
afim de jogar. Esses serviços 
quase não trazem 
desvantagens, talvez a 
única delas seja que os 
jogos de terceiros 
costumam sair do catálogo 
em algum momento, como 
acontece em serviços como 
Netflix e Amazon Prime. 
Ainda assim, uma indústria 
cheia dessas opções de 
assinatura seria muito mais 
acessível para os jogadores 
que não estão dispostos a 
gastar mais de 300 reais 
com um jogo individual.
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Se hoje você já pode pagar 
30R$ e desfrutar de mais de 
100 jogos, imagine só o 
quão incrível o futuro pode 
ser. O céu é o limite para 
esses serviços.

Agora, o que nos resta é 
ficar na expectativa para 
que ainda mais empresas 
criem seu próprio serviço 
de assinatura ou 
simplesmente lancem seus 
jogos em algum dos já 
existentes no mercado, 
como fazem vários dos 
desenvolvedores indies da 
atualidade. Nós realmente 
estamos precisando de uma 
revolução dos serviços de 
assinatura, afinal, pagar 
mais de 200R$ em um jogo 
jamais será algo razoável.

 Saber que games como The 
Elder Scrolls VI, Starfield e 
Halo Infinite chegarão em 
seu lançamento no Game 
Pass é extremamente 
satisfatório e essa sensação 
deve se expandir logo para 
jogos de várias outras 
empresas. O mundo mudou 
e a indústria dos jogos 
finalmente parece ter 
percebido isso, então é a 
hora deles mudarem 
também.
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BLASTOKÊ
Fala, meus queridos ouvintes e leitores da Blast! 
Finalmente, depois de dois anos de gaveta da nossa revista, 
o nosso quadro de traduções volta para seu lugar de 
origem, a Revista Blast! E para começar com chave de ouro, 
vamos com uma ending muito famosa do anime Samurai X, 
No Junjou na Kanjou, do Sian Shade! 

Snow



1/3 NO JUNJOU 
NA KANJOU 

Vocal: Siam Shade 
Letra: Siam Shade 
Composição/Arranjos: 
Siam Shade 
Tradução: Snow 

kowareru hodo aishitemo
sanbun no ichi mo 
tsutawaranai
junjou na kanjou wa 
karamawari
I love you sae ienaideiru my 
heart

nagakute nemurenai yoru ga
kimi e no omoi
sore wa koi nan desu to 
sasayaku yo
tomedonaku katari kakeru
ureru kodou wa
binetsu majiri no tameiki e to 
kawaru

Give me a smile and shiny 
days
kimi no sumairu de
itetsuku yoru no samusa mo 
good koraerareru

kowareru hodo aishitemo
sanbun no ichi mo 
tsutawaranai
junjou na kanjou wa 
karamawari
I love you sae ienaideiru my 
heart

manatsu no ame no you ni 
kawaita suhada

uruosu kimi no egao ga 
mabushikute
Give me a smile and shine 
days
kyuu ni sumasanaide
donna ni konnan de nankai na 
kabe mo
koeru kara

dore dake kimi wo aishitara
kono omoi todoku no darou
mitsumerareru to ienai
kotoba ga chuu ni mau

hanarereba hanareru hodo
itoshii hito da to kidzuku
motomereba motomeru 
hodo ni
setsunai kyori wo kanjiteru 
my heart

Give me a smile and shiny 
days
Give me a smile and nice days
moshimo kono ude de
kimi to dakishime aeta nara

dore dake kimi wo aishitara
kono omoi todoku no darou
yume no naka de wa tashika 
ni
ieta hazu na no ni

kowareru hodo aishite mo
sanbun no ichi mo 
tsutawaranai
junjou na kanjou wa 
karamawari
I love you sae ienaideiru my 
heart

My heart
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1/3 DE SENTIMENTOS 
PUROS

Mesmo amando a ponto de 
perder o controle
Eu não sou capaz de contar nem 
um terço de como eu me sinto
Sentimentos puros estão 
correndo, mas mesmo assim não 
são capazes de dizer 'eu te amo'
Meu coração

As longas noites de insônia
Representam meus sentimentos 
por você
Eu sussurro “Isso é amor”
As trêmulas batidas do coração 
que falam incessantemente
Transformam-se em suspiros
misturados com uma leve febre

Dê-me um sorriso e dias brilhantes
com o seu sorriso
Então até mesmo o frio da noite 
congelada seria bom e eu posso 
aguentá-lo

Mesmo amando a ponto de 
perder o controle
Eu não sou capaz de contar nem 
um terço de como eu me sinto
Sentimentos puros estão 
correndo, mas mesmo assim não 
são capazes de dizer “eu te amo”
Meu coração

Assim como uma chuva de verão
Seu sorriso que umedece minha
pele tostada é muito luminoso
Dê-me um sorriso e dias brilhantes
Não seja indiferente tão de 
repente

Porque não importa quanto difícil 
seja,
eu poderei escalar as paredes da 
dificuldade

Quanto eu tenho que te amar
De maneira que estes meus 
pensamentos te alcancem ?
Eu não posso dizer isto enquanto 
você me contempla
As palavras dançam no ar

Quanto mais me separo de você,
mais eu percebo que você é 
preciosa para mim
Quanto mais te procuro, mais eu 
sinto uma dolorosa distância
Meu coração

Dê-me um sorriso e dias brilhantes
Dê-me um sorriso e dias 
agradáveis
Se eu pudesse te abraçar
com estes meus braços...

Quanto eu tenho que te amar
De maneira que estes meus 
pensamentos te alcancem ?
Embora eu esteja certo que em 
meus sonhos
Eu consegui os transmitir

Mesmo amando a ponto de 
perder o controle
Eu não sou capaz de contar nem 
um terço de como eu me sinto
Sentimentos puros estão 
correndo, mas mesmo assim não 
são capazes de dizer “eu te amo”
Meu coração

Meu coração
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