Blue Ball Adventures
Em um lugar chamado ball land, um lugar onde viviam criaturas
pacatas chamadas speres foi raptada a princesa do reino. Seu
nome era Nichi. O rei Borbon muito preocupado mandou que
chamasse o spere mais destemido do reino. Seu nome era Bruel,
e se ele conseguisse trazer a princesa de volta poderia se
casar com ela. Os speres são criaturas de forma esférica com
poderes mágicos, e estes viviam em harmonia até a princesa ser
sequestrada, pensando somente na paz do reino Bruel aceita a
proposta do rei e parte em busca de Nichi. Sabe-se que quem
raptou a princesa foi um spere do reino revoltado contra o
rei, pois não gostava da maneira como ele governava.
Controles:

W: pula (Aperte 2x para pulo duplo).
D: anda para direita.
A: anda para esquerda.
Enter: pausa o jogo e mostra algumas informações.
Esc: Finaliza o jogo em qualquer momento.
Use o mouse para mirar em seu alvo, e use o botão esquerdo
para atirar.
Comandos para o mini-game SNAKE:
setas direcionais: comandam a cobra.
Download:
Download – Windows 3 Mb
Equipe:
Alex F. Costa e Grégory Gusberti

Screenshot:

The War Of Archer
Em um tempo remoto, onde os dragões ainda pisavam na terra,
o reino de starlot estava em crise, pois, os cavaleiros que
mantinham a segurança haviam morrido. Alem de eles lutarem
em guerras tinham que proteger o reino.
Mas uma mulher chamada Cristina Ritch começou a ajudar esses
soldados que estavam à beira da morte. Ela era uma curandeira
e fazia com que os soldados voltassem ao normal depois de
poucos dias.
Quando o Rei Anthony Serius ficou sabendo disso mandou que a
prendessem, pois, naquela época as curandeiras eram
consideradas bruxas. E com isso soldados começaram a morrer
mais e mais.
E enquanto isso Cristina estava presa no subsolo do Castelo
chorando, ela estava com raiva de tudo e de todos queria se
vingar. Então ela usa seus poderes para escapar da prisão.
Muito furiosa ela sai voando em direção a outros reinos,

ela queria dominar esses reinos para depois atacar com força
total o reino de Starlot e depois dominar o mundo todo.
O Rei Anthony desesperado pede para que chamem o guerreiro
mais poderoso do reino. Esse guerreiro era o mais forte e
corajoso do reino seu nome e Axel.
Axel parte em busca da bruxa, pelos reinos mais sombrios
e pelos lugares mais estranhos, mas com sua coragem e seu
arco tudo é possível.
A AVENTURA COMEÇA AGORA.
Controles:
seta direita: anda pra direita
seta esquerda: anda para direita
Seta pra cima: pula
Espaço: atira flechas
Alt: usa vidas
Ctrl: atira flechas venenosas
Z: action button(serve para abrir portas)
Download:
Download – Windows 7 Mb
Equipe:
Alex F. Costa e Ruan
Screenshot:

