Quem e o Assassino, Gatinha? (Portuguese Edition)

Sera que devemos tentar nos aproximar de
nossos inimigos? Ou sera que isso pode
piorar as coisas? Emmy achou que sabia
quem estava por tras de toda essa historia,
principalmente depois que Wendy atacou
Ashley. Ela sabia que havia alguma coisa
por tras da furia de Wendy e estava
determinada a descobrir o que era. Depois
de entrar nas vidas de Caleb e Ashley, ela
percebeu que existem muitas outras coisas
perigosas do que ela imaginou e Emmy nao
sabe se esta pronta para tudo isso. Alem do
mais, um grave acidente esta prestes a
acontecer e ira mudar a vida de todos para
sempre. Sera que Emmy conseguira
descobrir a verdade? Ou ela ficara sem
tempo? Saiba de tudo que vai acontecer no
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