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INTRODUÇÃO obrigado a fazer o upgrade de uma arma para 
derrotar o  inimigo.

Porém, essa melhoria tem o seu custo e os 
ninjas têm agora menos 75 créditos. Para mais, 
os únicos jogos que faltam jogar valem 25 cré-
ditos cada um. Logo, os ninjas têm de se dividir 
em equipas.

O Kai e o Cole entram no primeiro jogo, en-
quanto o Lloyd enfrenta sozinho o segundo, 
deixando para o Jay e para a Nya a tarefa de 
vencer o terceiro e final jogo.

Será que as vitórias dos ninjas os vão levar 
mais perto de confrontar o Unagami? Ou será 
Game Over para os Mestres dos Elementos? 
Vira a página… e saberás!

Perdidos num mundo digital, a única manei-
ra de os ninjas voltarem a casa é continuarem 
a jogar Prime Empire, um jogo de vídeo gover-
nado pelo sinistro Unagami. O próximo nível? 
É uma corrida chamada Speedway Five-Billion.

Para entrar na corrida são precisos créditos. 
E para os ganhar, os ninjas têm de jogar os 
minijogos em Terra Technica, uma zona dentro 
do Prime Empire. 

O Jay e a Nya vencem a Maratona de Dança
do Prime Empire, mas os Red Visors, os famo-
sos robots agentes da autoridade do Unagami, 
atacam durante esse concurso. O Cole vê-se 
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OLHA ANTES 
DE SALTAR!

— Mas isto é um jogo sequer? — perguntou 
o Kai. — Juro que mais parece a hora de pon-
ta em Ninjago!

O Ninja do Fogo e o Ninja da Terra tinham 
encontrado um portal e acabaram por surgir 
dentro de um novo minijogo. Viram-se no pas-
seio de uma rua concorrida, cheia de carros, 

carrinhas e autocarros a passar. O Kai avistou 
outro passeio depois dessa rua. E depois desse 
passeio, conseguia ver outra rua com carros 
ainda mais rápidos.

Antes que o Cole pudesse responder, apare-
ceu outro jogador ao seu lado. Tinha vestida 
uma armadura de cavaleiro e empunhava uma 
espada.

— Olá! Vejo que vocês também estão a jo-
gar Atravessa a Estrada Rápido e Não Sejas 
Atropelado! — exclamou o jogador.
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