cacadores
sobrenaturais

CAPÍTULO 1
Em uma noite nublada, as 20:00 Jonathan e Rafael
estavam a procura de um vampiro Assassino causador
de destruição da cidade de Nova York.
Os dois caçadores sobrenaturais estavam a caminho
da cidade,os dois demoraram para chegar em Nova
York, naquele dia era o dia que o vampiro iria atacar
todas as pessoas. Jonathan e Rafael encontraram
uma caverna bem escura, eles não sabiam que ali na
caverna estava o vampiro matador.
O vampiro estava bem escondido, mais o vampiro foi
achado pelos caçadores sobrenaturais e se assustou,
e tentou atacar os dois ,mas alguma coisa parou o
vampiro.

Capítulo 2
Porém eles estavam com uma proteção de sal no
chão, o vampiro tentou atravessar o sal mais ele se
queinou, depois de se queimar varias vezes.Ele tentou
atravessar a força mais se queimou ate a alma.
outro dia eles receberam uma denúncia sobre um
fantasma hipnótico que entra no corpo das pessoas e
fazem ela se matar , eles iriam receber 40 mil,
Jonathan e Rafael vão repartir a recompensa, então
ele foram a cidade abandonada.
A cidade tinha uma maldição que impedia você de
fugir dela até o monstro hipnótico morrer.
Jonathan e Rafael foram hipnotizados e um homem
salvou eles.O homem não tinha nome só tinha um
medalhão anti hipnose.

O homem deu o medalhão para o Jonathan e o Rafael
para eles matarem o monstro hipnótico e salvarem a
cidade.
Capítulo 3
O Jonathan iria usar o medalhão e o Rafael ﬁcaria
escondido.
Jonathan iria ﬁngir que estava hipnotizado e deixou o
Rafael para ele não ser hipnotizado,então Jonathan
continuou a andar até encontrar o fantasma
hipnótico, então como o plano do Jonathan ele ﬁngiu
estar hipnotizado, ele chegou mais perto e colocou o
medalhão no homem misterioso que estava possuído
pelo fantasma hipnótico.
Então o medalhão brilhou muito então o medalhão se
quebrou e o homem e o fantasma morreram.

Eles receberam os 40 mil Reais quando todas as luzes
se apagaram.
O mundo estava preparado para o apocalipse de
criaturas sobrenaturais, se eles não impedissem o
apocalipse todos os humanos morreriam.
Eles viram um portal para outra dimensão e também
descobriram que dois raios caíram no mesmo tempo e
lugar e abriram uma brecha para os monstros
sobrenaturais.
CAPÍTULO 4

