Primeiro capitulo.
2 anos antes de Freeza começa a temer o poder dos saiyajins e aumenta sua desconfiança para
com eles.

Rei vegeta – convoca a equipe do bardock para conquistar o planeta “Trappist-1” Exoplaneta
rico em ferro na manhã seguinte.

Equipe bardock fica feliz e vão descansar para se preparar para o ataque na manhã seguinte.

Bardock espera sua equipe dormir , e diz eu vou acabar com
tudo sozinho esses vermes se divertiram bastante na invasão passada
E assim começa o jogo.
Utilizando o stage (Technodrome-Teenage Mutant Ninja Turtles 4)

Mostraria um Zzzzz saindo da sala e o bardock
saindo dela e indo em frente ate pegar sua nave

(ali seria onde ficaria os bebe) mas Goku não teria
nascido ainda :então apenas caminho livre. Ate a nave sem nada usado futuramente bebe
Goku la)

ate o final que levaria ao elevador.

que subiria ate chegar na nave.

com aquela setinha para apertar para cima.
E ai começa o primeiro desafio (chegar no planeta).

Fecha a nave e go go

começa com a nave e aquela aura azul (fodona)

STAGE no espaço

começa a viajar pelo espaço (com a vida baixa) e
energia baixa e tem que destruir asteroides e cometas para colher alguns itens e chegar no
planeta legal (pois não descansou)
Movimentos para cima e para baixo ate chegar no planeta

Bardock chega no planeta
Animação da nave caindo e bardock pula no stage
Utilizando o Prehistoric Turtlesaurs (Teenage Mutant Ninja Turtles 4)

começa apenas um grupo de 3 aliens
Sua missão é mata-los para continuar
Feito isso começa o caos no planeta todo mundo supreso pelo (bardock ter invadido e estar
matando inocentes)

chove de inimigos tentando ataca-lo

bardock vai matando ate chegar nessa caverna
suspeita onde os (nativos pensam em cerca-lo o invasor) bardock por frente e por traz

após escapar da armadilha e quase todos
guerreiros mortos bardock chega na parte final

onde ira enfrentar a ultima esperança do planeta
Trappist-1 ( e ira enfrentar 3 nativos bem mais fortes)
Eliminando isso bardock ganhara um item (comida) e basta apertar o controle remoto e a nave
iria ate ele (igual o do vegeta)
Sendo assim planeta 1 conquistado e fim do primeiro stage

Ao retornar para o planeta vegeta bardock recebe elogios do rei vegeta em ter conquistado o
planeta tão rápido e que frieza ficaria bastante satisfeito em telo conquistado em apenas 1 dia
e a previsão era de no mínimo 3.
Bardock encontra a esquipe e recebe aquela zoeira saiyajin.
E deixando e spoiler pra próxima invasão (seu macaco vc fez tudo em um dia, o rei vegeta vai
nos mandar para o Kepler-1647b com um prazo impossível sua culpa verme maldito)
E bardock ri,e diz agora vamos nos divertir bastante
THE END

