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    Ik speelde is een keer Save The World met Dale en 
Jopie. Toen gingen we mensen scammen. Ik ging toen 
de eerste keer traden met een random iemand. En Jopie 
zat de homebase te het bewaken en Dale zat boven het 
random mens. Toen dropte ik een power level 20 
doomhammer en hij dropte een power level 58 Llama 
Tree. Maar toen ende de game dus zijn wapen was weg 
en die van mij ook maar de van mij was heel slecht toen 
gingen we in een nieuw potje en toen deden we het 
opnieuw. En toen joinde iemand anders toen dropte hij 
een wapen en ik ook maar dale zat boven hem en toen 

editte Dale naar beneden en pakte zijn   Het was 
een power level 82 Vindertech Blaster. Die kreeg ik en 



 

toen gingen we een wapen scammen voor Dale. Maar 
Jopie mocht hem van Dale het was een power level 58 
Siegebreaker met Water Element. Toen ging Dale 
scammen en toen werd Dale gescamd. Maar toen 
scamde dale hem keihard terug voor een power level 58 
Vindertech Pulsar. En dat wapen is heel goed.Daarna 
gingen we Battle Royale met zijn drieën Toen gingen we 
naar Lazy Lake. Daar waren 6 mensen toen had Jopie 
er een maar daarna ging hij dood. toen maakte Dale 
Jopie weer levend.En doodde ik er twee en toen 
kwamen Dale en Jopie Helpen toen doodde ik en dale 
iedereen Toen moesten we naar de circle maar ik had 
een Launchpad. en die plaatste ik. Daarmee gingen we 
naar de circle daar waren nog 3 mensen en die doodde 
jopie maar wij doodde hun. en toen pakte we jopies 
reboot en gingen we naar salty om hem te rebooten 
toen was hij weer levend maar bij The Agency lag nog 
heel veel loot. van anderen die hadden gevochten dus 
toen had jopie ook weer loot. Toen waren er nog bots 
van the agency en ik doodde de beste en toen kreeg ik 
de mythic drum gun en die is heel goed. Dus daarmee 
doodde ik iedereen toen waren er nog een paar andere 
mensen over. En de circle was heel klein en iedereen 
had zichzelf ingebouwd. Toen zaten er mensen te 
vechten en toen editte ik een raampje en schoot ik hem 
dood in ze rug toen bouwde ik erheen om ze loot te 



 

pakken en dat was gelukt. En hij had een dikke 

  die pakte ik toen.  
  


