
Obs: As notas em verde refletem algumas opiniões e sugestões do tradutor. 

 

 

 Nós sabemos que existem muitas frustações. Estamos trabalhando nos 

problemas de prioridade, bem como nos problemas financeiros. Nós não vamos 

contestar o Kraken por 24 horas direto, ou todo Delphinad Ghost Ship por 4 horas ou 

mais. Nós faremos o que for preciso para ser um incomodo pra eles, e nós precisamos 

de pessoas pra isso, mas se nós formos apenas ser incomodo e resetar os boss, nós 

NÃO precisamos que as pessoas necessariamente usem pots pra isso. 

 Mantenham seus queixos erguidos, as coisas estão melhorando. Os piratas já 

estão ficando preguiçosos e tendo algumas brigas internas. Eles perderão alguns 

jogadores no fim do mês, já que alguns deles vão transferir pra fora do servidor. 

 

Nosso foco: 

 Gold Trader 

 Sem mais Kraken 

 Trabalhar no DGS de Ynystere 

 Construir Galleons 

 Red Dragon 

 

 

Precisamos de pessoas nas raids 

 Normalmente temos 25 pessoas ou mais logadas. Quando alguém começar 

uma raid, 9 ou 10 pessoas aceitam o convite. 2 ou 3 estão AFK em Mirage. 

Sobra então 12 ou mais pessoas, que estão ignorando o convite sem ao 

mínimo dar uma explicação. Isso não é aceitável e acaba  nos impedindo de 

fazer algumas coisas. 

 Mesmo se você não puder estar presente imediatamente, ENTRE NA 

RAID. Você pode se colocar no grupo de AFK até estocar os packs e 

poder atender ao chamado. 

 Se você estiver movendo packs no momento, termine de movê-los. Não 

comece uma Trade Run nova. 

 Não comece algo novo depois da raid ter sido formada. Nós geralmente não 

temos muito tempo para esperar e temos que nos mover RÁPIDO. 

 Informe SEMPRE o motivo pelo qual você não pode participar das raids. Se 

vermos você por Diamond Shores, por exemplo, assumiremos que você está 

no PVP e escolheu não fazer parte do que a Guild está fazendo no momento. 

 Quando logar no jogo, certifique-se se existe alguma raid formada. Você pode 

olha na lista de membros e determinar se todos estão em raid na mesma zona. 

Se todos estiverem em grupo, e na mesma área, provavelmente estamos em 

raid. Faça o que for preciso para chegar lá, "x" na guild pra ser convidado, nós 

provavelmente estamos precisando da sua ajuda no momento. 

 



Sobre ficar AFK: 

 Ficar AFK em MIRAGE somente. AFK (Away From Keyboard - Distante do 

Teclado) significa que você não está com seus olhos na tela, o que pode lhe 

causar algum ataque desprevenido. 

 Se você encontrar algum membro AFK e ele não estiver em Mirage, sinta-se 

livre para matá-lo ou teleportá-lo para Growlgate e deixe que os piratas o 

matem. (Eu pessoalmente não mataria ninguém, afim de evitar possíveis 

conflitos e intrigas. Avise alguém no chat e pergunte antes sobre o tipo de ação 

que deve ser tomada) 

 Só porque temos alguns acordos e tratados com outras guilds não significa que 

estão tudo bem em ficar AFK fora de Mirage. Nós podemos e nós vamos abrir 

Dominion contra outra guilds, se for preciso, sem aviso prévio. Isso faz com 

que seja sua responsabilidade para nosso sucesso estando AFK em Mirage. 

 AFK dentro de casa ou propriedades também não está certo. Podemos usar 

ataques AOE (ataques em área) para matar através de paredes. Jogadores 

com computadores com menos processamento podem entrar na casa antes 

que ela carregue, permitindo então qualquer tipo de ataque. 

 

TEXTO MUITO COMPRIDO, TENHO PREGUIÇA DE LER. RESUMO: SE 

VOCÊ ESTÁ AFK, ESTEJA EM MIRAGE SEM DESCULPAS. 

 

Consumíveis: 

 Você deve estar pronto para qualquer coisa à qualquer momento. Se nós 

decidirmos ir matar Nazar, ninguém deveria dizer "Ah, mas eu não tenho 

Dahuta's Bubble". Resolva esse problema. Peça à alguém uma Dahuta's 

Bubble, ou peça à alguém no chat raid que summone uma warehouse ou 

mailbox para você. Se estivermos fazendo Hanure, por exemplo, não 

precisamos saber que você está sem balas de canhão. Resolva o problema de 

forma silenciosa e suba em um tank. 

Protocolos de Raid: 

 Nós temos muitas pessoas conversando ao mesmo tempo no TS durante as 

raids, passando informações irrelevantes e falando em cima dos outros. Use o 

chat raid/guild para passar informações e mantenham esses chats livre de 

desordem. Se você tem que ir ao banheiro, nós não precisamos ouvir uma 

história de como você comeu sushi ontem a noite e talvez possa estar com 

intoxicação alimentar hoje, e já vomitou o dia inteiro, e blá blá blá... Apesar de 

nos importarmos muito com sua saúde e seu bem estar, isso é muuuuuuito 

mais informação do que precisamos. (Acredito que nenhum br tenha problema 

quanto à isso, nós geralmente falamos bem menos. Mas ainda assim é válido 

lembrar que por melhor que seja a intenção, falar junto sempre atrapalha. Avise 

alguém no whisper ou no chat guild. Lork, Xiran, Shanks, Brighter, e até 

mesmo o Hired, todos podem ajudar com a tradução, e sempre um desses 

estará online) 

 Seja curto e direto. Se a Regulators estiver purple, já espera-se que a Sky 

também estará por perto purple. Não precisamos de 12 pessoas repetindo a 



mesma informação. Passe apenas "Regulator's has purpled, they are in 

(coloque aqui a localização)" 

 Esteja sempre perto da marca indicada. Pare de sair correndo por ai pra fazer 

suas coisas pessoais. Se dissermos "PERTO DA ESTRELA" então fiquem 

perto da estrela. É lá que os healers estarão. Temos pessoas correndo na 

frente da estrela, e consequentemente morrem por causa disso. E por quê? 

Porque os healers estão com a estrela, então fique lá com eles. 

 Não fique gritando por heals. Os healers conseguem ver quem na raid está 

com vida baixa, e eles sabem quem são as prioridades. Se você não recebeu 

heal, existe um motivo para isso, ou porque alguém com maior prioridade 

estava precisando mais, ou porque você está muito longe, ou seja lá o motivo. 

Use pot nessas situação e entenda que se você não recebeu heal não é 

porque o healer nao gosta de você, mas existe um motivo. (Use o bom senso. 

Não se sinta deixado de lado por falta de heal. Isso é um jogo de estratégia, e 

sacrifícios às vezes tem que ser feitos. Em uma guild, não estamos lutando por 

você, estamos lutando por TODOS, lembre-se sempre disso!) 

 . Isso não 

precisava nem ser dito, né?? (ué ¯\_(ツ)_/¯ ) 

 Tem gente usando build errada para mass pvp. Todos nós deveríamos já saber 

a build apropriada para mass PVP. Conserte isso. Se você não sabe o que 

está fazendo, temos um guia com todas as informações, está sob a aba "Guild 

Information". O link se chama "West Zerg Information". (No momento da 

traduação desde texto, estamos trabalhando também na tradução desse outro 

arquivo. Em breve estará disponível). 

 A galera não está usando consumíveis. Isso faz uma enorme diferença e todo 

mundo deveria saber disso. (Se tem algo que é decisivo em uma luta são os 

buffs...SEMPRE....sem discussão...Se você está tendo problemas em ter gold 

para manter os consumíveis, converse com alguém da guild para que 

possamos achar uma maneira de tentar resolver seu problema). 

 

Teamspeak: 

 Pessoas falando em cima de outras pessoas. 20 vozes diferentes significa que 

informações importantes serão perdidas. 

 Seja rápido e sucinto. Exemplo: 

 3 sacrifice acabaram de portar, estão indo em direção à raid. 

(CERTO) 

 Taella, Dragonmihn, Rificz acabaram de portar para Sungold, eles 

estão indo em direção à raid. Parece que vão nos contestar. Eles 

estão em montarias. Ow, eu consegui uma montaria nova hoje, 

alguém mais conseguiu? (ERRADO) 

 Dá pra notar a diferença? 

 Questionamentos constantes. Se o líder da raid deu uma ordem, apenas 

obedeça. 

 Não queremos ouvir desculpas do porque você é exceção à ordem. 

 Não queremos ouvir o porque você não está fazendo aquilo que foi 

ordenado. 



 Não queremos argumentos ou desculpas. 

 Se você precisa dizer algo, use chat raid/guild. 

 Se você não está na raid, entre na raid antes de começar a perguntar sobre o 

que está acontecendo. Entre na raid e depois questione no TS. Não importa o 

que está sendo feito, você deve entrar na raid. 

 Siga as direções. Se foi ordenado ficar junto da estrela, fique perto da estrela, a 

não ser que lhe seja ordenado outra tarefa, como por exemplo escoltar alguma 

coisa. Você precisa estar onde a raid mandou você estar. (Novamente, isso é 

uma guild, nós precisamos trabalhar por todos. Foi assim que guilds grandes 

cresceram, obedecendo ordens e sabendo se posicionar em seus devidos 

lugares.) 

 Uma vez que as pessoas começarem a escutar e fazer aquilo que lhes for 

ordenado, podemos começar a ser mais claros sobre isso, mas ainda é um 

grande problema. 

 Exemplo: Outro dia no Anthalon foi ordenado que todos estivessem 

em Tundra. Nós já tinhamos uma pessoa escoltando Sungold, mas 

ainda assim haviam outras 7 pessoas em Sungold, onde foi 

explicitamente explicado que não deveriamos estar. Não tem 

desculpa para isso. 

 

Gold Trader: 

 Isso é uma ENORME fonte de renda para nós. Um número suficiente de 

pessoas entregando packs no GT gera mais lucro que os DGS que não 

estamos fazendo. Use isso em sua vantagem. 

 Não gosta de carregar packs pro Gold Trader? Ainda assim precisamos de 

você! Não importa o que está fazendo, você precisa entar na raid e ajudar 

quem estiver levando packs. 

 Esteja sempre preparado para o Gold Trader. As raids começarão 15 

minutos antes do GT, e GT sempre aparece em horários específicos. Sem 

desculpas para não se organizar antes. (Uma coisa muito importante, e 

bem lembrado pelo Lork, AVISE ANTES DE MAIS NADA o tipo de pack 

que você está levando, para que todos se organizem. Duas pessoas 

levando o mesmo tipo de pack podem se prejudicar muito na hora de 

entregar, então programe-se antes). 

 Existem vários espaços perto das costas para se colocar uma 8x8. Se 

você precisar upar um char alt pra poder ter uma 8x8 a mais, então o faça! 

 Não desperdice a primeira meia hora do GT movendo pack de 

gweonid. Tenha os packs já prontos pra partir. Se precisar de 

algum lugar para armazená-los, peça na guild para que alguém 

estoque pra você. 

  



Nosso Inimigos: 

 Piratas estão ficando preguiçosos e não estão fazendo as coisas nos 

horários. (hahahaha) 

 Regulators está caindo! True West está caindo! Sky está começando a 

cair! (hahahaha 2) 

 Quando temos todos na raid, nos chutamos algumas bundas, mesmo com 

a intervenção da Sky/Regulators. Mais um motivo pelo qual precisamos 

de todos na raid. 

 Nós estamos SIM tendo sucesso nas nossas investidas. 

 Precisamos trabalhar muito no nosso PVP em água. 

 

Banco da Guild: 

 Estamos em débito por causa do castelo. Nós estamos conseguindo algum 

gold atravez do castelo, mas precisamos voltar a matar os boss. É 

cansativo, mas é necessário repetir que precisamos  de todos na raid 

para podermos conseguir nossas conquistas. Nós quase matamos 

Glenn. O material que dropa dele custa uns 5k. O boss teria morrido se o 

seguinte não tivesse acontecido: 

 Se todos que estivessem online estivessem na raid ao invés 

de estar fazendo sei lá o que. 

 Healers estivessem fazendo a rotação do Whirlwind. 

 Todo mundo de DPS estivesse devidamente buffado. 

 Todo mundo usasse os ursos (de maneira devida, não 

somente summonando e nem mandando ele atacar). 

 

(Pela milésima vez, esteja sempre com a raid. Pode parecer chato, pode parecer 

cansativo, pode parecer que estão dando ordens demais em cima de todos, e é! 

Mas é justamente por esse motivo que estamos na guild <REVOLUTION>, uma 

guild que quer fazer o conteúdo do jogo, que quer ser presente, apesar de todo do 

drama da facção. Se você se sente mal em receber ordens, ou simplesmente não 

gosta de ser dito o que fazer, então talvez seja hora para se repensar sobre sua 

postura, ou sobre sua posição em relação à guild. Aqui cresceremos JUNTOS, 

nada de se individualizar <3 ). 


