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Namoradas do CJ
Michele
Ela é uma mecânica que costuma ficar numa autoescola.
Contudo, para chamar sua atenção CJ tem que estar

obeso. Além do mais, ela gosta de bares localizados pelas

redondezas. Se preferir, leve-a para dançar num clube de
dança.

Nesse caso, ao levá-la para um passeio, lembre-se de que
quanto mais rápido, melhor! Ou seja, dirija sempre com o

pé-de-chumbo, mas evite as colisões. Isso porque ela não
vai se importar com o local, mas a que velocidade você
está indo.

Denise
Para conhecer a Denise vá a uma missão, embora ela
goste mesmo de um gueto e, de quebra, atirar em

pessoas da cidade. Ainda assim, saiba que ela mora ao

lado da ponte próxima à casa do CJ. Quer variar durante
o passeio?

Além de dançar a doida ama passear de carros em alta

velocidade e adora receber flores de presente. Por fim, só
pode rolar um amor depois de um café e atingir uma
certa meta do jogo.

Katie
Apesar de tudo, essa outra namorada de CJ é enfermeira,
mas pode ser encontrada próximo à academia e no

Country Club. Contudo, ela adora muitos músculos e um
alto grau de s. appeal. Para comer (a refeição) e se
divertir, procure restaurantes e boates para dança.

Enfim, para rolar aquele relacionamento íntimo, ela adora

Chinatown e exibições como andar de carro de marcha ré.
Lembrando que a Katie também ama um café.

Helena
Acostumada a ficar em Blueberry, uma cidade ao norte de
Los Santos, CJ pode encontrar a advogada Helena. Aliás,
ela fica em cima de um telhado atirando em simples
alvos. Se você quer conquistar a gata e dar uma

namorada durante o jogo, aqui a dica é ter pouca gordura
e poucos músculos.

Millie

Para conhecer essa namorada de CJ vá até uma missão
ao norte de Las Venturas. Depois, procure levá-la para

dançar e passear. Além do mais, ela gosta que velocidade
moderada, visto que nem é preciso de muito agrado para

encantar a mina. Em linhas gerais, isso é garantia de um
relacionamento a dois sem precisar dar presentes.

Barbara
Apesar de ser uma policial, ter dois filhos e ser

divorciada, essa garota pode ser encontrada na parte
deserta de San Andreas, mais conhecida como El

Quebrados. Em outras palavras, mesmo sendo da lei ela
não está nem aí se você cometer crimes.

Enfim, para conquistar de vez essa gata use e abuse de
seu s. appeal.
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