KINGSLLEY FIC

KINGSLLEY 1.0a é uma série de fics(ficções)...
Primeiro Capítulo
Lançamento oficial: 24.05
Certa vez em um planeta distante, em outra galáxia, onde um surto de vampiros acabou com toda
população... Em uma cidade humanoide, a combatente que é popular em seu país pelo nome Roxie
e uma alquimista solitária chamada Llly, famosa em todo planeta de Kingslley por ter desenvolvido a
cura para o vampirismo rábico, que estava abalando toda população de Kingslley na época, onde
mais de 90% da população estava infectada pelo vírus que foi desenvolvido por ela mesma...
Em "dias de paz" em Kingslley uma esfera terráquea gigante pairou sobre o Mar de Bredham do
Norte, os caçadores especiais que estavam em patrulha na área ficaram preocupados e
comunicaram o líder dos caçadores chamado BedSee que estava no acampamento à algumas
centenas de metros da esfera, o caçador que o comunicou disse:
- Chefe! A esfera terráquea pairou novamente em KINGSLLEY!
- O que!? Você tem certeza disso ? - Perguntou BedSee.
- Tenho sim, senhor...
- Mande os caçadores especiais se afastarem da esfera imediatamente, mande-os ficarem
camuflados nas arvores. - Disse o Líder dos caçadores, BedSee.
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- Ok! Senhor.
BedSee pensou...
" Devo ligar para Roxie antes de ligar para Llly, mas Roxie encontra-se indisponível, está sumida faz
anos, vou ligar para Llly..."
- Alô... - Disse BedSee
- Alô, quem é ? - Disse Llly
- É BedSee, líder dos caçadores especiais. - Disse BedSee.
- O que foi BedSee ? - Disse Llly com voz de sono.
- Um de meus caçadores avistou uma nova esfera terráquea... - Disse BedSee.
- O que !? Mantenha-me informada sobre a situação.
- Ok... - Disse BedSee.

Llly pensou pessimista ...
" Mal nos recuperamos da última esfera e já aparece uma nova, foram 10 anos para desenvolver a
cura do vampirismo rábico, mesmo assim eles dizimaram uma boa parte da população de
Kingslley"

Llly pegou seu bloco de histórias e anotações onde ela faz seus pequenos livros...

-1ª Esfera(2502): Dentro da esfera havia um pelotão de alienígenas terráqueos que tentaram contato
pela primeira vez com Kingslley, dentro da esfera estava o monstro conhecido como Hunna, um
humano imortal, líder do esquadrão de escoamento e General-Coronel da Terra, as primeiras
criaturas a saírem da esfera foi o esquadrão de reconhecimento, que matou diversos soldados, onde
foram obrigados a enviar caçadores especiais para conte-los, mesmo assim Hunna apareceu e
matou todos os caçadores, BedSee enviou seus melhores caçadores para o combate, onde
praticamente todos morreram novamente, desta vez BedSee foi pessoalmente, ele conseguiu
afugentar Hunna, ele fugiu para a Terra, junto aos soldados dele...
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2ª Esfera (7607): Essa esfera lançou todos humanos que estavam sem utilidade na Terra, nesse
tempo foi onde Kingslley se tornou um planeta de terráqueos... Entre os membros que foram
enviados da Terra estava Roxie, uma semi-alienígena que foi enviada pois havia traído o governo...
Roxie nasceu em Júpiter e foi enviada a Terra ainda recém-nascida, pois Júpiter estava em Guerra
Civil...
3ª Esfera (9873): Roxie havia tomado uma pílula de imortalidade quando nasceu... Essa esfera
enviou uma horda de mais de 6 bilhões de vampiros para Kingslley, a esfera, novamente liderada
por Hunna estava quase 100x maior que as últimas enviadas, eles liberaram os vampiros que
contaminaram praticamente todos os camponeses humanos, alienígenas e semi-humanos, Llly
encontrou Roxie no palácio, ela pediu para Roxie ir até a esfera e pegar um documento com a cura
para o vampirismo, por acidente, Roxie pegou o documento para o desenvolvimento do vampirismo
rábico, que foi espalhado por todo o planeta, em cada milímetro... Toda população estava
contaminada com o vampirismo rábico, que deixa os vampiros famintos, Llly percebeu que havia
algo errado e procurou uma nova cura para o vampirismo, e descobriu que havia criado vampirismo
rábico, depois de 10 anos descobriu a cura rápida para o vampirism o rábico...
4ª Esfera (9883): Ainda sem informações... Sabe-se que há uma horda de seres contaminantes.
....
Enquanto Llly estava preparando-se para a abertura total da esfera, Roxie mal sabia doque estava a
acontecer, ela estava em um clube desportivo próximo ao mar de Bredham do Norte, ao arremessar
um esferol ela viu a esfera, não quis nem ver ela aterrisar, foi direto ao palácio... Quando chegou ela
viu carros estacionados, de todos os reinos, imperios e países de Kingslley, suspeitando de um
possível ataque terráqueo ela saiu correndo para casa e pegou suas armas.
-> Enquanto isso na esfera...
- Ajustem os infectantes! - Gritou Hunna do alto da esfera.
*O primeiro Tenente de limpeza entra na sala*
- Oque é ? - Perguntou Hunna em tom arrogante
- Senhor, os infectantes fizeram uma rebelião e se soltaram...
- Seus incompetentes, eles irão contaminar toda a tripulação em menos de 1 hora! - Gritou hunna
sacando sua espada.
- Se-Se-Senhor os infectantes contaminaram boa parte da tripulação da esfera.
*Hunna corta o pescoço do tenente com só um golpe e a joga no lixo ...*
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Ao descer para o primeiro andar, viu hordas gigantes, talvez 2 ou 3x maior que as originais...
- Me parece que essas criaturas nojentas contaminaram boa parte da minha tripulação, morram
seus vermes insolentes! - Gritou hunna correndo e matando dezenas de zumbis.
Ao ver que esse ataque não seria o bastante, ele usou um ataque visual e uma bomba de luz para
que eles caiam, ele foi até o interfone comunicar a central da esfera.
-Alô, central de comunicação 199, atenção, temos infectantes soltos por toda esfera, necessito de 2
esquadrões de limpeza e 3 pelotões de fuzilamento.
* Com o chegar dos esquadrões de limpeza, Hunna mandou eles jogarem os corpos ao lixo, ou
seja, para fora da esfera...*
Quando a esfera foi aberta, eles não só foram mortos pelos caçadores que estavam preparados para
o ataque, também foram atacados pelos vampiros rábicos que foram soltos pelos caçadores,
basicamente, contaminaram toda equipe de limpeza, os pelotões de fuzilamento conseguiram deter
os vampiros, porém não viram os caçadores, assim começou o primeiro combate...
- Atenção todos os caçadores, construimos esse forte em apenas 2 dias, não é forte o bastante para
conter todos os ataques, necessito que vocês matem todas as criaturas que estão lá dentro, e
também matem os humanos que estão a sair da esfera... - Disse BedSee aos caçadores
- Não lancem bombas e muito menos gastem as munições da Ranger 4A2, apenas a usem se for
ultra necessário, essa arma pode causar danos de dimensões planetárias, não segurem o gatilho,
isso pode aumentar a força do impacto. - Complementou Neni, a caçadora especial treinada por
BedSee.
- O nosso ataque será hoje, no meio da noite, entre 30H e 31H para que eles não possam nos
atacar novamente, pois essa hora eles estarão acordados por 3 dias de acordo com o horário da
Terra. - Disse Jout, um dos infiltrados na esfera que voltou para Kingslley e trouxe mais informações.
Os caçadores que estavam fora do forte estavam em vantagem de força, agilidade e inteligência, a
maioria dos esquadrões disponiveis sairam atirando sem mirar, já os caçadores miravam
estrategicamente para matar 5 ou 6, com o começar da noite, os caçadores dentro do forte estavam
se preparando para o ataque...
- Atenção todos, iremos começar o ataque em menos de 2 horas, quero todas as armas carregadas,
todos os uniformes prontos e todos com colete de munições de Ranger 4A2... - Disse Neni, a líder
do ataque.
Jout estava na sub-liderança do ataque, ele era um infiltrado na esfera, que foi enviado na 3ª esfera
antes dela voltar, ele é o neto de BedSee, o melhor dos caçadores...
- Neni, não teremos poder de fogo o bastante para derrubar todos os soldados dentro daquela
esfera... - Disse Jout.
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- Se acalme Jout, temos poder de fogo o bastante, quando necessário usaremos a Ranger 4A2. Os
50 caçadores especiais treinados por nós irão atacar para derrubar todos os soldados de defesa, e
após o nosso ataque os caçadores secretos treinados por BedSee assumirão o controle da area e
irão matar os soldados em volta e dentro da esfera, eles irão usar a Ranger 4A2... Isso
provavelmente vai matar todos dentro da esfera e a própria esfera - Disse Neni observando a esfera.
- Você só esqueceu que quando um impacto de Ranger 4A2 pode destruir tudo em um raio de 30
Km... - Disse Jout.
- Eu já preparei tudo, iremos ficar a 100 km, apenas observando isso. - Disse Neni com rosto de
feliz.
Passsaram-se 1 hora após a conversa.
- Atenção todos, iremos começar o ataque agora, separem-se, quero um esquadrão de 10
caçadores para cada direção... - Disse Neni
- Não cheguem muito perto da esfera, fiquem longe, derrubem os esquadrões de defesa e os de
reconhecimento que acharem. - Complementou Jout.
- O meu esquadrão irá na frente, usaremos lança misseis de longo alcance para derrubar os
tanques. - Disse Nyett, o super-caçador filho de BedSee.
- Ok, só não derrube as torres, lá estarão nossos infiltrados... - Disse Neni.
Neni disse para os líderes dos esquadrões:
- BedSee estará a 300 km da esfera, se houver algum problema ele irá lançar uma bomba de Fotons
MT3, a mais potente do planeta, Neni será o líder dos infiltrados na esfera.
Neni disse a todos:
- Se Hunna, um homem velho, forte, alto e com uma espada aparecer diga que você é um infiltrado
em Kingslley, não tentem matá-lo ele é muito forte, pode destruir nosso planeta usando apenas 1
dedo.
BedSee pensou:
"Será que Leneteffi veio com Hunna desta vez ? Se ele veio estamos perdidos, os dois irmãos
imortais e fortes destruiram nosso planeta sem dó!"
Após pensar sobre o assunto BedSee disse:
-Deixarei Neefele no meu lugar, irei pessoalmente, tenho um problema particular para resolver com
Hunna e seu irmão, Leneteffi...
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- O que !? Leneteffi voltou !? Aquele traidor irá nos destruir, ele nos contou a historia de Hunna e disse
que era da paz, mas matou nossa Imperatriz junto a Hunna, não posso enviar caçadores como
esses contra Leneteffi e Hunna! - Disse Neni.
- Não se preocupe, eu pessoalmente os matarei, tomarei as pílulas de imortalidade, as mesmas que
eles tomaram, eu tenho mais força que eles e também sou mais jovem, agora vamos ao combate,
devemos destruir esses terráqueos malditos.
BedSee falou:
- Todos esquadrões juntos em um único ataque.
Segundo Capítulo [demo]
Lançamento oficial: 24.06
Enquanto estava acontecendo o ataque, Llly reconheceu uma onde de rádio, pois estava fiscalizando
a área com um sonar de ondas rádio, na onda de rádio ela viu as seguintes palavras:
"Ataque, Kingslley, manter posição, possível, recuar, destruir, fugir, não chegar perto, Hunna deve
morrer."
Ela viu que as ondas eram de Midland, um pais inimigo de Kingslley...
As ondas sonoras eram intensas, porém o sinal era baixo...
Llly ficou contente com a ação dos Midlandianos, porém ela mal sabia que Midland estava
planejando dominar Kingslley, a Terra e o Sistema Solar mais próximo, Août, que abriga os planetas
com os maiores desenvolvimentos militares do universo, Midland tem um super soldado que destroi
qualquer coisa apenas usando 1 dedo, mais forte que Hunna... É metade robô e metade humano...
K-Kev, ele é o líder da revolução de Midland, Midland queria ajudar Kingslley... Mas K-Kev não, ele
queria matar Hunna e assumir controle de todo o Universo, Llly sabia que K-Kev poderia estar
conspirando...
Llly pensou...
"K-Kev poderá nos atacar falando que Milar III, o imperador regente o mandou para nos invadir... É
uma hipotese que não pode ser descartada, avisarei meu pai sobre isso."

Alguns dias antes no palácio.
Coby necessitava de mais soldados e Midland estava disponivel para ajudá-los, Coby decidiu ligar
para Midland, para garantir que estejam disponiveis...
- Passe o telefone para Milar III. - Disse Coby
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- É Milar III, diga Coby, oque necessita desta vez - Disse Milar
- Estamos sofrendo um ataque terrestre novamente, necessitamos de sua ajuda urgentemente. Disse Coby
Após a tal conversa Milar recusou o envio de soldados, e coby foi até lá para implorar para que
enviassem soldadso a Kingslley para auxlilar na defesa contra os terráqueos, o imperador do planeta
conhecido por ser generoso disse a Coby:
- Somente se você trazer sua filha, a alquimista para nos ajudar a desenvolver nossa Bomba de
Fotons de 700 Megatons, somente se a enviar. - Disse Milar III a Coby.
- Mas é claro, ela já está aqui em Midland. - Disse Coby em voz rápida
- Onde !? E por que ela está aqui ? - Perguntou Milar levantando-se de seu trono.
- Na minha nave, eu a trouxe para garantir que não fosse atacado. - Disse Coby em voz baixa.
- Peguem-na! E matem-no! - Gritou Milar.
Em primeira circunstância houve combate entre os guardas de Milar e os guardiões que estavam
disfarçados de guardas, sendo ganancioso matou Milar e assumiu controle de Midland, em primeiro
lugar mandou todos os soldados de ataque para Kingslley, enquanto trouxe BedSee para treinar os
soldados de defesa e os transformar em caçadores especiais, ao chegar em Midland não perdeu
tempo, já chegou ensinando a matar vampiros.
- Use armas especiais como a Ranger 4A2, com balas de prata, mire na cabeça e se possível atire
nos olhos.
- Não percam tempo matando zumbis comuns, matem zumbis infectantes, uma forma fácil de
identificá-los é pela rapidez, força e inteligência, os infectantes são mais rápidos e mais fortes,
porém menos inteligentes.
- Para matar humanos, mire na cabeça ou no coração, usem uma semi-automática ou automática,
pois eles são resistentes...
A esfera esteva aberta, porém seus portões estavam fechados, com o abrir dos portões, vampiros
contaminaram a equipe de limpeza, que obrigou Hunna a comunicar as autoridades da Terra.
Aguarde

versão 1.0b
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