MEGAN FOX HEROÍNA

OFERECIMENTO:

AS TARTARUGAS NINJA

AS TARTARUGAS NINJAS

April O’Neil é uma jornalista xereta bem
assessorada pelo colega de trabalho e
cinegrafista que sonha namorar com ela desde
os tempos de Transformes. Ou não... Mas que já
começa na história apaixonadito começ
a.
Ela, a O’Neil, mais Megan Fox
do que nunca, esnoba o
coitado e se aproveita de sua
nobreza.
Para resumir a situação do
pobre rapaz, ele se faz o
motorista para ela o filme
inteiro (e quem não faria?)
e no final o inocente não
ganha nem um beijinho de
recompensa. O que é uma
maldade sem tamanho.
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Bom, pelo menos neste
primeiro filme da série. Quem
sabe nos próximos capítulos.
Na verdade April O’Neil está
mais para estagiária do
que para jornalista. Ela não
tem credibilidade nenhuma
da redação/TV.
Situação bem diferente da
April dos anos 90, diga-se de
passagem. A O’Neil dos
anos 90 tinha um calibre
mais ou menos da Lois
Lane, a de hoje ta mais
para Peter Parker
mesmo.

MEGAN FOX
Nova personagem de
grande coragem no
primeiro filme
da série
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Quem confirma
isso é a Woopi
Goldberg, a chefa
da Megan Fox na
editoria/redação
do canal 6.
Woopi sofre tanto
com a falta de credibilidade da April O’Neil que a
despede. Isso mesmo, demitida! Breaking
News: April O’Neil não é mais repórter do Canal
6.

Tudo bem que depois foram jogados dentro de
um bueiro onde ficaram adolescentes e estão lá
até hoje. Melhor do que morrer queimado.

E as novidades não terminam por ai. April
O’Neil foi mãe das tartarugas ninjas. E do
mestre Splinter!

O que ninguém sabia era que o pai dela foi um
grande cientista e dono do laboratório lar
do rato e das tartaruguinhas.

Sim, caro leitor, Megan Fox se graduou no
cinema. De sex-symbol para mãe imaculada.
Coisa que não a fez deixar de sensualizar entre
uma cena e outra, claro.

Ele já havia feito uns testes injetando a
substância mutante nas cobaias de estimação.

Vamos explicar. Há muitos e muitos anos,
quando April O’Neil era uma pequena criança ela
teve uns bichinhos de estimação.
Quatro tartaruguinhas e um rato chamado
“Splinter”, para ser mais extato. Ela alimentou
seus bichinhos e tratou com muito amor e
carinho cada um deles.
Até que um dia houve um incêndio no lar onde
eles moravam e nossa heroína em um gesto de
muita coragem, resgatou todos do fogo para
que pudessem sobreviver.

Eis então que a Megan Fox Kid salvou as
tartarugas ninja e o mestre Splinter da
destruição do laboratório e os jogou no esgoto
sem saber que já eram mutantes.
Filhotes, é verdade. Deve ter sido uma infância
muito difícil... Que nada!
Entre um fluxo e outro comum dos esgotos veio
“nadando” até as mãos do mestre Splinter um
livro de auto-ajuda ninja.
Algo que fez mudar a vida deles
completamente. E a da
criminalidade em Nova Iorque
também.
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Mais sobre o filme em
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