Entrevista com Natalia Kreuser1 – Submarino URC 2015

- Como vocês gostaria de ser apresentada ao ser citada em textos memoriais da
ThundeRatz? Ex: "Natalia Kreuser, youtuber..."
Natalia Kreuser, youtuber.
- Comente como foi a experiência de ter sido madrinha da ThundeRatz no
Submarino URC 2015.
Eu gostei muito, tinham vezes que me sentia parte da equipe, na hora da luta entrava
nervosa, pude conhecer de perto e conversar melhor com alguns integrantes que me
recepcionaram muito bem, e até ganhei a roda do Apolkalipse, que com certeza colocarei
no cenário dos vídeos em breve hahaha. E pra finalizar, se for possível participar no
próximo ano, quero muito ficar com a mesma equipe! :D
- Qual a impressão que vc teve dos robôs e da equipe ThundeRatz?
Achei eles bem fortes e diferentes um dos outros dentro da própria equipe. Eu não sou
perita, mas pude observar que a maioria das equipes customizavam da mesma maneira
os robôs de pesos diferentes, já a ThundeRatz tinha cada robô com estrutura e arma
diferente. Fiquei muito chateada de não ver o Apolkalipse colocando fogo em todo mundo,
mas quem sabe no próximo ano.
- Alguma dificuldade/desafio de ser madrinha da ThundeRatz neste evento?
Cara, nenhuma! Todos me trataram bem e responderam minhas perguntas e dúvidas que
eu poderia falar, foram super solícitos. Além disso, lutaram bem, pra minha primeira vez
como madrinha "detonamos" hahaha
- Alguma fofoca, algum acontecimento bizarro que rolou no URC, e que você queira
comentar?
GENTE... teve um, não sei se é interessante, nenhum robô pegou fogo, mas a pipoca
pegou! Estava passando para ir para a arquibancada e de repente o carrinho de pipoca
explodiu e pegou fogo interno, eu só senti o quente subir perto do meu rosto. Outra que
também pode ser comentada é a minha disputa com a Lully2 (moramos juntas), quem
perdesse lavaria roupa por um mês, eu perdi, mas ganhei a luta seguinte que era "dobro
ou nada", não serei empregada da casa mais! hahahaha

- Gostaria de deixar alguma mensagem/sugestão/crítica para os atuais, futuros ou
ex-membros da equipe?
Queria agradecer por estarem comigo nesse evento, e terem me recebido tão bem como
madrinha da equipe, espero que os próximos que entrarem para a equipe tenham coração
tão bom quanto os que estão presentes, quero ver no próximo ano só primeiro lugar, ein?!
hahaha <3
- Houve alguma pergunta que você não respondeu mas gostaria de ter respondido
ou sugestões? Ou alguma sugestão/crítica a esta entrevista?
Não, mas eu tenho uma pergunta para vocês, como foi a escolha da música e a
personagem ruiva para o Apolkalipse? Eu simplesmente amei! hahaha

Beijão galera!!! Obrigada por tudo :)
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