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Alice no país tropical
Era uma vez uma menina que estava sozinha em casa. E foi dormir às 24h00min,
depois disso ela começou a sonhar...
Ela estava em um local que estava cheio de flores. De repente apareceu um lagarto
gigante carnívoro. Alice com medo, saiu correndo e deu de cara com uma chinchila
falante.
Essa chinchila a convidou a entrar em sua casa para fugir do monstro. Lá estava uma
família de coelhos. Esses coelhos fugiam do mostro que atormentavam. A chinchila
chamava-se Griselda e seu marido era o Pereirão.
Então eles abriram um baú, e nele estava uma espada. As chinchilas disseram que
somente a jovem mais pura poderia usar a espada.
Ela conseguiu pegar a espada e foi atrás do monstro. Mas chegando lá o monstro
engoliu a espada e atacou Alice, mas antes, chega Guilherme e Lucas, que
imediatamente atiram com suas metralhadoras no monstro.
O monstro joga nele seu sopro de fogo, mas Lucas joga sua bomba congelante. O
monstro fica congelado e Guilherme o mata com uma mega espada.
Depois disso todos ficam livres, e Alice acorda as 10h00min manhã e percebe que está
tarde para ir à escola e então ela volta a dormir.

A branca de neve assassina

A nossa história começa com uma jovem que revolveu acabar com os problemas com
zumbis e aliens.
Ela chega à uma casa e leva um susto, pois aparece um zumbi e ela não consegue atirar
nele, e então chega Guilherme e Lucas. Eles matam o zumbi e se apresentam a ela.
Eles entram na casa e aparecem uns 1000 zumbis, todos com muita fome, mas

quando eles olham aparece o chefe, o Krauser fase final.
Krauser manda os zumbis atacarem e os dois atiram e vão destruindo, até que chaga
um zumbi gigante que engole a Branca de Neve, os dois com raiva, matam o zumbi e
resgatam ela.
E como acabaram com todos os zumbis o Krauser os ataca. Eles atiram muito, mas as
balas acabam, então o Guilherme pega sua Dark Kill(espada negra) e mata o Krauser.
Depois ela decide entrar para o FBI e seus amigos para o combat arms.

