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           Olá, como estão? Tudo bem com vocês? Como estão 

passando a quarentena com o final do ano estando logo ai? Se 

continuar assim, não haverá como ter festa de Natal e nem do 

Ano Novo para que todos possam se reunir, certo? 

 Deixando isso de lado, este mês, vou falar sobre quando um 

gamer especializado em “Kusoge” entra para jogar o melhor jogo. 

Foram 14 episódios desde que a história começou, e está a mil 

graus desde o primeiro. Ouvi dizer que a novel original também é 

estrondosa. kkkkk 

Ela é cativadora desde do momento que é apresentado a premis-

sa. Se você joga corriqueiramente alguma coisa, provavelmente 

já pegou, pelo menos uma vez, algum "Kusoge (numa tradução 

bem literária: jogo de merda)". O termo "Kusoge" é usado no ja-

ponês para esculhambar os jogos que são tão chatos que o controle vai para a parede, ou aqueles 

que por bugs e dificuldade mal regulada o console do jogo sai voando pela janela, e esta bela alcunha 

é dada individualmente para cada jogo que merece. 

Antes de mais nada, deixe-me deixar bem claro que o protagonista 

do Mangá é o tipo de gente que jogaria os Kusoges de bom grado. 

Mas, o protagonista é recomendado por um conhecido seu para, de 

vez em quando, tentar jogos de boa qualidade, então, ele começa a 

jogar o: “Shangri-La Frontier”, como é o título. Assim que ele começa 

a jogar fica maravilhado com a falta de bugs e usabilidade, e como 

um bom jogador, ele desafiava-se para tentar várias coisas e ia far-

mando, até perceber que a segunda cidade estava mais próxima do 

que a primeira, então decidi ir para a segunda cidade, e aí entra na 

batalha do primeiro chefe. Estupidamente rítmico! Já ouço alguém 

latir dizendo: "Ou, mermão, não dá spoiler!", mas esta parte você po-

de ler de graça na Magazine Pocket, e nas mídias que apresentou o 

trabalho explica mais ou menos assim, então me dê um tempo. Ainda 

mais que não spoilei nada sobre a cabeça de pássaro que está na 

imagem, portanto, me deem um tempo. A propósito, para aqueles que querem lê-lo, colocarei um link 

para o site da Magazine Pocket: 

https://pocket.shonenmagazine.com/episode/13933686331679163306  

 São apenas 14 episódios lançados, mas é ridiculamente bem feito, recomendo. 

Como sempre, amarrei com muita força, mas conseguiram 

se divertir? 

Bem, então, até a próxima!! 
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