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                                   introdução 

    Esta é uma história de ficção: Narrada de um 

futuro próximo em 2070, onde as nações e países 

entraram em guerra em busca da sobrevivência e na 

luta pelo maior patrimônio das espécies, as sementes 

crioulas(naturais). Com a burguesia sobre o domínio 

dos meios de produção de alimentos do planeta, 

querem acima de tudo o controle do mundo, onde os 

recursos estão escarço e pela sua forma de vida 

abusiva sobre a matéria prima do país, os países que 

não tem mais recursos se tornam dependente dos 

países produtores, e assim se cria a dependências 

financeiras e comercias. 

    A burguesia acredita que se tomarem para si o 

controle das sementes crioulas poderão dominar o 

mundo de uma vez por todas, onde não existirá 

nenhuma forma de vida livre de seu sistema, eles já 

têm o controla das terras, das águas e buscam 

controlar as sementes.  

   Mas quando existe um grande abuso de poder, 

criam-se também grandes revoltas e resistência 

contra a tirania, e foi assim que surgiram as sementes 

rebeldes.  

   As sementes rebeldes é como se fosse um 

movimento social radical da época, onde coletam 



sementes, reproduzem em lugares na qual o governo 

não tem acesso. Porque portar sementes naturais é 

crime, é proibido plantar de forma independente, e 

cidadãos civis, não tem permissão, somente 

agrônomos e agricultores registrado pelo 

agronegócio, onde só podem ser consumidos seus 

produtos transgênicos, que de forma autoritária foi 

introduzia na alimentação do povo sem o 

questionamento da opinião pública, e sem 

conhecimentos dos consumidores. 

  



                                  Capítulo 1:  Eleições 

        Era ano de eleições 02 de Março de 2070. Lembro-me 

como se fosse hoje, e sempre reflito que em algum momento 

da trajetória humana cometemos muitos erros, mas o erro que 

me refiro neste momento é o da agricultura. Na era neolítica 

quando descobrimos os ciclos da natureza, conhecemos o 

poder de reprodução das sementes. A agricultura foi o maior 

conhecimento para a nossa sobrevivência, mas depois que 

desenvolvemos a propriedade privada e acumulo de riquezas, 

tudo mudou, a ideia de posse, a ideias de meu, então de lá da 

pré-história até os dias atuais criou-se ambições catastróficas 

irreparáveis, guerras e controle social.  

    A agricultura com a primeira revolução verde, mudou o 

rumo da história, o rumo de nossas vidas. Dando assim o 

poder as grandes indústrias de alimentos e o domínio dos 

meios de produções de alimentos, causando assim o avanço 

capitalista e sua desigualdade social. A submissão global de 

muitos povos.  

   Antes do primeiro regime se estabelecer ainda tínhamos 

direito de plantar, muitas sementes não eram crioulas, eram 

híbridas compradas do governo. Ainda os pequenos 

agricultores podiam mexer com a terra, ter pequenas hortas 

em seus quintais, mas a agricultura familiar tinha perdido 

muito espaço para produzir alimentos. 

    Mas não estamos querendo aqui falar do passado, mas era 

preciso lembra-los que tudo o que estamos vivendo hoje, foi 

totalmente elaborado, planejado, pelos que tem o poder. 

Porque nós como povo estávamos distraídos tentando 

sobreviver e consumir, enquanto o agronegócio e a burguesia 



não descansavam em seus planos de dominar os recursos 

naturais do planeta, como a terra, água, e as sementes. 

    Aquele ano estava em todo o mundo em ameaça de guerra 

e as eleições tinha dois concorrentes fortes, um democrata de 

esquerda e um presidente de extrema direita militar. O 

presidente militar dizia: 

― Sabemos que vivemos em época difíceis, a crise que tentou 

derrubar a economia de nosso país não irá nos afetar, temos as 

soluções em nossas mãos. E o meu governo será soberano, e 

respeitará a vida de todo e qualquer cidadão, nossa pátria e 

nossa união nos manterá fortes contra nossos inimigos.  

       O povo vibrava com seus discursos, achavam que ele 

seria o herói que salvaria o país da crise. O povo só queria 

trabalho e comida, mas não entendiam quase nada de política, 

sempre sendo convencidos por discursos fáceis e cheio de 

ódio.  

― Em meu governo não existirá desempregos, todos terão 

qualidade de vida, aposentadoria. ― Ele dizia. 

     Até que ponto o novo presidente estava disposto a cumprir 

com o que disse? existia uma guerra no meio do caminho, e 

os meios que buscaria para conquistar e cumprir suas 

promessas foi o que ele não explicou para seu povo, e que para 

isso ele iria sacrificar muito de seus cidadãos. 

As corporações e empresários que o financiava armaram um 

grande plano para que ele ganhasse as eleições: 

― Precisamos eliminar alguns partidos do país, para 

introduzir nosso sistema, ele não terá falhas, e o poder será 

completamente nosso, como você irá fazer isso não sabemos, 



mas é preciso dar um fim em nossos concorrentes, eles podem 

ser um grande problema para nós. 

― Em nosso governo não existirá oposição, não haverá outros 

partidos. ― Diz o candidato militar animado com suas 

estratégias para tomar o poder. 

  Portanto já vimos que, quando se quer governar um país pela 

força, criasse regimes autoritários, onde sempre iram violar a 

liberdade ou a vida de quem se opunha a ele. Esta era a 

natureza daquele presidente obcecado por poder. 

    Para eliminar o presidente concorrente naquelas eleições o 

presidente militar criou uma situação e culpando um inimigo 

externo do país, prometendo por fim na guerra contra os 

terroristas. Trazendo suas soluções econômicas e meios de 

produção de alimentos para retirar seu povo da miséria. 

    O presidente democrata não tinha propostas novas e 

ousadas, não tinha força política, era frágil em seus 

argumentos, mas o presidente militar tinha poder de fogo, e 

financiamentos das grandes empresas para colocá-lo no poder 

e assim estabelecer seu novo sistema. esse foi o primeiro 

golpe, a primeira estratégia, em meio a tantas covardias 

politicas surgiu o início de nossa história.  

 

 

                        CAPITULO 2: A infância de Prunus 

  Para entender com profundidade nossa história vamos falar 

um pouco de quem foi Prunus.  Os pais de Prunus aviam 

morridos nas primeiras revoltas políticas, que no início da 

crise no país se estendia, Prunus quando tinha 5 anos de idade 



tinha ido morar na Birmânia em um mosteiro levado pelos 

seus tios, onde aprendeu muitas coisas relacionadas a 

natureza, medicinas naturais, meditação. Ao viver com os 

monges eles repassaram para o pequeno Prunus os seus 

grandes mistérios universais. 

    Somente 7 das crianças cada uma de um lugar diferente do 

mundo, que viveram com os monges sabiam dos mistérios, 

que era profundos ensinamentos no qual mais tarde deveriam 

ser revelados para o povo. 

      Prunus ao retorna para a américa do Sul no brasil aos 17 

anos, percebeu que o país estava entrando em ruinas e em 

péssimas qualidades de vida. Aos dezoito entrou para a 

gastronomia, depois de cuidar de seu tio com câncer, apenas 

com alimentos naturais e viu que podia curar pessoas doentes, 

abriu um local de atendimento gratuito para cuidar dos 

pacientes. O numero de pacientes iram só crescendo em busca 

de cura, e muitos dos que aviam sido tratados, passaram a ser 

voluntários, para ajudar nos atendimentos. 

    Era um combate a indústria farmacêutica, contra a 

industrialização de alimentos. Naquela época 70 por cento dos 

alimentos eram industrializados, enlatados e empacotados, 

mas não se via frutas e grãos frescos, somente subprodutos 

cheios de conservantes e químicos. Naquela época Prunus era 

um forte ato de resistência em todo o país. 

    Prunus via que, um país que busca construir muitos 

hospitais não está cuidando da saúde de seu povo, e sim está 

multiplicando doenças, e a indústria criadoras de doença 

multiplica seus lucros e as indústria farmacêutica também 

lucra muito com isso, pelo fato de não resolver as causas das 

doenças. Mas um país que diminui os números de hospitais 



pela falta de pacientes é um país que a cada passo está ficando 

mais saudável. Porque mudaram seus hábitos alimentares e 

passaram a ter consciência de uma vida mais natural. 

   Aos passar os anos e se estabelecendo no brasil, o país onde 

havia nascido, aos seus 27 anos Prunus é reconhecido no país 

por curar doenças apenas com alimentos crus, naturais e sem 

agrotóxicos. 

     Quando Prunus se deparou com a realidade política do país 

ele disse: 

― Conhecemos a ignorância de um povo quando eles dão aos 

seus líderes políticos o poder de decidirem sobre suas vidas 

sem nenhum questionamento. a consciência de um povo surge 

quando compreendem que não precisam de um governo ou 

líderes para comanda-los, quando se permitem ser 

responsáveis por suas próprias vidas e de sua própria 

liberdade. 

 

                                        

                        CAPITULO 3: O sistema se ergue 

     Naquela época o país passava por uma forte crise e as 

eleições viriam para mudar o rumo da história e a vida do 

povo, todos estavam ansiosos por melhorias. Para pôr fim em 

muitas revoltas políticas, tinham dois bons concorrentes a 

presidência. 

    17 de outubro de 2070 o presidente democrata está com a 

maioria dos votos.  Porém antes das eleições o presidente 

democrata sofre um atentado. A mídia local disse que tinha 

sido causado por um inimigo do país. E que o país precisava 



urgentemente de um presidente militar para os proteger. E que 

resolvesse esta crise de uma vez por todas. As eleições deram 

continuidade, mas os outros concorrentes para serem o futuro 

presidente do país não eram compatíveis a popularidade e a 

força do militar, e assim ele ganhou as eleições e colocou seus 

planos em pratica. 

    Primeiro ele tirou todos os moradores de rua e deu abrigos 

a eles, deu direito ao casamento gay, aposentadoria aos idosos, 

e fez o desarmamento em todo o país. Convencendo assim o 

povo, os planos reais dele seriam mais fáceis de serem 

implantados. Depois de ter ganhado fez seu novo discurso em 

sua posse a presidência: 

― Eu fui o primeiro presidente da história que deu direito e 

voz as diversidades e as minorias; deu abrigo e qualidade de 

vida aos moradores de ruas; conforto aos idosos e o único que 

pois fim da violência urbana. 

    Mas como nada vem de graça ele queria a total submissão 

da população: 

― Mas se quiserem que todos tenham trabalho digno terão 

que confiar em mim. E lhe darei os melhores trabalhos de suas 

vidas. ― Ele disse. 

   Quando o povo estava ludibriado com o cumprimento do 

presidente todos lhe deram confiança. E as leis começaram a 

mudar no país. 

    As primeiras leis a serem mudadas foram na agricultura: 

portanto mau sabiam que a troca, a livre distribuição e o 

armazenamento das sementes crioulas são uma das práticas 

mais comuns das comunidades tradicionais, mas esta herança 



cultural do cultivo corria sérias ameaças de serem apagadas 

das vidas das pessoas. 

    O primeiro projeto de lei do governo foi proibir os 

agricultores de produzir, distribuir e armazenar sementes, 

conhecido como Projeto de Lei de Proteção aos Cultivares, 

passando assim para grandes empresas o controle sobre o uso 

de sementes, plantas e mudas modificadas. E assim também 

confiscando de quaisquer agricultores sementes crioulas. O 

governo assim também roubou muitas terras dos agricultores, 

as plantações transgênicas contaminaram culturas de 

sementes crioulas, os agricultores passaram a pagar 

indenização as empresas, por ser de propriedade privada e 

assegurado pelo patenteamento de sementes, muitos que não 

puderam pagar a dividas perderam suas terras. O monopólio 

das sementes estavam se estendendo cada vez mais. Causando 

assim um dos maiores êxodos rural da história. 

    A ideia era que ninguém mais trabalhasse no campo, os 

campos eram para ser exclusivamente propriedade das 

empresas agrícolas. Todos os cidadãos trabalhariam nas 

industrias das cidades com seus trabalhos fixos; mais os 

efeitos disso tudo estava por vir à tona. 

 

                                       

                CAPITULO 4: O cientista sabota o sistema 

      Em 2072 O presidente estava sendo bem aceito pelo país, 

mas algo como uma resposta radical aconteceu. Alguém tinha 

percebido e tido a consciência das mentiras e interesses 

abusivos do governo. Um dos maiores laboratórios de 

pesquisa genética do governo foi incendiado.  



― Presidente acabamos de sofre um atentado real, precisamos 

saber se veio de fora ou de dentro do país. ― diz o general do 

exército. 

― Isso é impossível, temos total apoio internacional, isso só 

pode vir de dentro do país, se temos um inimigo interno do 

país o encontre e o executem. ― Diz o presidente bastante 

assustado. 

―Sim senhor. Trabalharemos duro para encontra-lo. 

― Crimes como este merecem a pena de morte. 

Principalmente se for um traidor do governo. ― A tecnologia 

de segurança do governo era muito eficiente e só poderiam ser 

atacados por dentro, o presidente estava confiante nisto e ele 

iria caçar o traidor custasse o que custar. 

    As fiscalizações e regulamentações em todo o país já 

estavam sendo implantadas para todos os cidadãos e então a 

fiscalização foi até ao lugar de cuidado de Prunus: 

― Prunus seu trabalho daqui a um tempo será ilegal para o 

país, você trabalha com coisas que hoje é desprezada pelo 

mercado, pelo avanço econômico. E ainda você faz isso de 

graça. ― diz o fiscal da segurança transgênica com um tom 

de voz sarcástico para Prunus. 

― Eu trabalho com o que a natureza criou desde o princípio, 

sofrendo a menor das alterações humanas, mantendo-as em 

sua maior naturalidade e é por isso que cura pessoas. As 

plantas e frutos são nossa melhor farmácia vida.  Se isso se 

tornar um crime é porque a indústria que produz cânceres e 

outras doenças vão lucrar com isso. O mundo está se tornando 

cada vez mais artificial, antinatural, e com tiranos loucos no 



poder. ― Diz Prunus sem nenhum medo contra as novas 

ordens. 

 ― Esse mundo natureba que você acredita não existe Prunus, 

as pessoas gostão de prazer  e vivem como se nunca fossem 

morrer porque o que vale é as sensações que experimentam no 

momento, e só lhe procuram quando estão completamente 

doentes e sem jeito, porque querem alguém para ser 

responsáveis  por elas, elas não querem ser responsáveis por 

si mesmas. 

― E eu as provo que estas pessoas podem com um tempo se 

auto-curarem se mudarem seu estilo de vida, que uma vida 

natural é o melhor remédio para regenerar sua saúde. Para que 

deixem de consumir o lixo que vocês produzem, que as 

deixam infectadas. ― Diz Prunus. 

― Bom, você já foi avisado de fechar este hospital de fundo 

de quintal, na próxima estamos vindo para confiscar tudo. ― 

O fiscal da segurança transgênica ameaça, considerando em 

seu olhar que Prunus é um inimigo do governo. 

    Alguns minutos depois chega um amigo de Prunus (Pyrus 

Malus), o chama para ir em um lugar seguro e que precisava 

conversar sério com ele, eles se trancam no escritório. 

― Prunus você tem que fugir daqui eles vão lhe matar. Eu os 

ouvi comentarem em dar um fim em você. diz seu amigo 

pyrus bastante preocupado. 

― A partir de hoje grave e filme tudo, nada que seja ligada à 

internet ou a chips, use somente o que for a bateria, maquinas 

antigas. 



― Prunus você não está entendendo, este governo não 

respeitão as leis e nem mesmo é democrata, eles vão passar 

por cima de tudo, para cumprir os interesses deles. 

― Como assim o que ouvi para pensar isso? Em que tipo de 

ameaça estou ligado para eles? 

― Prunus fui eu que botou fogo no laboratório de pesquisa do 

governo, eu elaborei todo o trabalho durante anos e está aqui 

a prova de tudo; fuja com estes arquivos e estudos. O governo 

não pode dar continuidade com isso, seria o fim da liberdade 

das espécies. E com certeza vão colocar você como o principal 

suspeito, porque irão querer achar um culpado, e você é uma 

imagem maior. 

― E você meu amigo o que irá fazer? ― Pergunta Prunus 

preocupado, e sentia que seu amigo tinha feito a coisa certa. 

― Não tenho como fugir Prunus, vão me encontrar de 

qualquer jeito, tenho esposa e um filho para levar, não terei 

muito tempo. 

― Temos que encontrar um jeito, tem que haver um jeito. ― 

Diz Prunus. 

― Eu trabalhei a vida toda como cientista para ajudar a 

humanidade e no meio do caminho fui induzido a fazer um 

dos maiores crimes catastróficos do planeta, a única tomada 

de consciência que pude fazer foi me revoltar contra aquilo 

que eu podia me tornar. 

― Então aqui tem muitas coisas serias nestes arquivos e 

documentos!? Pode confiar os manterei seguro. ― Diz 

Prunus. 



 ―Não havia outro jeito, eu tinha que sabotar o sistema. ―Diz 

pirus Malus. 

 

 

                          CAPITULO 5: Germinação 

     As 7 crianças criadas pelos monges em sua fase adulta: 

Morus Alba: Ajudava refugiados de guerra dando-lhe 

alimentos, abrigo e ultrapassar as fronteiras em conflitos.  

Suas cicatrizes demonstram o quanto ele era fiel em salvar 

vidas, marcas de estilhaços de bombas, ferido a tiros e 

espancado por soldados, tudo para salvar civis vítimas da 

guerra. Vinha de família rica, loiro, olhos castanhos, magro 

1,75 de altura. 

    Rubus Idaeus: Era um simples mendigo, vivia na índia nas 

áreas mais pobres, cabelos lisos e preto,  de família humilde a 

região começou a ficar difícil de alimento, com uma epidemia 

de uma vírus muito forte muitas pessoas morreram, incluindo 

seus familiares, percorreu sua vida inteira vendo se 

encontrava algum parente vivo, mas nunca encontrou 

ninguém, abalado pela tristeza preferiu viver perambulando 

pelas rua. 

     Phoenix Dactylifera: Transexual,branca de cabelos 

coloridos, vivia lutando pelos direitos lgbti, combatendo 

mortes de homossexuais causado pela homofobia, medica 

cuidava de pacientes que tinham doenças sexualmente 

transmissíveis. 

     Punica Granatum: Militante negra contra o apartheid da 

supremacia branca instalado em seu país. Presa pela terceira 



vez como presa política, por fazer parte de guerrilha 

revolucionaria. Depois que voltou do mosteiro morou e 

dedicou sua luta na África. 

     Pyrus Malus: Ruivo, ativista protege baleias e outros 

animais marinhos em extinção vítimas de caçadores no 

oceano.  

     Anona Squamosa: Bióloga, grande pesquisadora da 

genética, tem sua vida estável em Portugal. 

     Ribes Nigrum: Garçom de um bairro periférico no Japão, 

pais de 2 filhos e casado, conhecedor de Ninjutsu. 

      Todos este em sua infância foram criados juntos pelos 

monges e cada um destes quando saíram dos mosteiros 

seguiram suas vidas. Os monges deixaram com eles uma das 

sementes mais raras já conhecidas pela humanidade. E eles a 

prometeram para reproduzir e não as deixas entra em extinção. 

     Todos eles sabiam que cedo ou tarde seriam convocados 

por um bem maior. Uma missão importante. E novamente 

estariam todos reunidos em um mesmo lugar. E assim todos 

deixariam suas vidas e retornaria para o dentro do inimigo. 

      Conhecendo as crianças que viverem com Prunus no 

mosteiro, voltemos para os conflitos no brasil. Onde o 

governo tinha criado a estratégia para encobrir a verdade ao 

povo. 

     As perseguições aos ecologistas, agricultores ou parentes 

de agricultores, ambientalistas, movimentos camponeses, 

quilombolas e indígenas, se não fosse corrompido eram 

reprimidos. Tudo isso era feito distante dos olhos da 

sociedade. 



―  Descobrimos que quem sabotou e queimou o laboratório 

foi um inimigo externo de nosso país, tentando atrasar nossas 

pesquisas de anos, porque estamos nos tornando uma potência 

mundial, também tentamos proteger nosso cientista (Pyrus) 

mas ele também foi morto por nosso inimigo, por ser fiel ao 

governo. E assim declaro guerra ao país inimigo e que a 

justiça seja feita. 

― Como eles conseguiram entrar e dribla a segurança do país 

presidente? ― pergunta o repórter. 

― Mas isso só foi possível, porque eles tinham um infiltrado 

em nosso país e ele se chamava Prunus. ― Diz o presidente 

em seu discurso de ódio. 

    Prunus fugiu com as provas e arquivos que seu amigo avia 

entregado a eles, os segredos mais aterrorizantes do governo, 

então o governo com medo de que Prunus soubesse de algo 

criou uma missão para caçar Prunus, implantando na mente 

do povo que Prunus não era um bom ser humano como 

pensavam, ele era um inimigo perigoso ao país e que precisava 

ser detido. Em anos de perseguição o governo já tinha 

silenciado muitos grupos, na tentativa de encontrar Prunus. 

 

                                             

                CAPITULO 6: germinação chega ao brasil. 

   Cada indivíduo que viveu com Prunus quando crianças 

foram avisados no país onde moravam pelo chamado de 

Prunus que o esperava no lugar secreto. Ao chegar colocam 

seus planos em pratica: 



― Precisaremos do melhor hacker do país, e temos encontra-

lo rápido. ― Diz Morus Alba. 

―Mas como poderemos confiar neste hacker, será que ele não 

sabotará o plano ou nos entregar para o governo? ―Pergunta 

Rubus Idaeus   bastante preocupado. 

― Ele não fará isso, o governo matou o pai dele. E temos 

como provar. ― Diz Prunus bastante confiante. ― Temos a 

verdade em nossas mãos, assim que ele descobrir a verdade 

ele nos ajudará, este hacker é justo.  

― Já ouvi falar de muitos trabalhos que ele tem feito, ele é 

invisível no mundo da internet, nenhuma forma de segurança 

consegue rastreá-lo. ― Diz Phoenix Dactylifera. 

 ―Ele fez uns três serviços para o governo de espionagem e 

efetuo antes do prazo. ― Punica Granatum reforça a 

informação sobre o Haker. 

― Colocaremos o hacker a nosso favor. Ele também precisa 

saber da verdade.  Ele é a pessoa chave para que nosso plano 

dê certo. Ele tem os meios para isso. ― Explica Anona 

Squamosa. 

― Vou conversar com um amigo que trabalha no governo 

assim que o presidente der qualquer passo ficaremos sabendo, 

e focaremos em nosso plano. Será anos de trabalho até 

ficarmos certo de tudo. Não me preocupo de quantos anos isso 

irá levar, isso tem que ser feito. Temos que fazer isso pelos 

nossos amigos e pelas pessoas que este presidente matou 

inocentemente para manter seu poder. Este país viveu por 

muitos séculos de silêncio, roubado, usurpado. Está na hora 

de este povo ter voz de verdade. E quebrar as fronteiras que 



nos divide do resto do mundo. ― Fala Prunus com coragem e 

determinação. 

― Você acha que podemos vencer este presidente com a força 

de fogo que ele tem? ― Ribes nigrum. 

― Não pelas armas, as pela força popular sim. Temos força 

em mais de 20 países. Mas perderemos muito se o presidente 

fechar as fronteiras, ficaremos incomunicáveis com nossos 

amigos estrangeiros. ― Diz Prunus. 

― Precisamos registrar todos os fenômenos que ocorrerem no 

país, todo o processo político do país, os conflitos, os acordos, 

os crimes de estado etc. ― Rubus idaeus.  

― Já temos pessoas cuidando disso. ― Finaliza Rubus 

Idaeus.    

 

                                          

                                    Capitulo 7 

O general convida o hacker para trabalhar para o governo 

    Ano de 2073 Quando o cartão chip foi implantado ele 

conseguiu controlar e ter acesso a todos os dados dos cidadãos 

do país.  

    Basta ter este cartão que é obrigatório, que o indivíduo com 

este único cartão lhe serve como sua identidade, cpf, título de 

eleitor, conta de banco, carteira de trabalho, até mesmo para 

fazer compras, saber sua profissão, para saber a arvore 

genealógica da família, tudo sobre o indivíduo. 



    Para onde fosse era só colocar na maquinas de acesso e com 

o polegar colocar suas digitais. Foi assim que o governo 

conseguiu rastrear todas as pessoas que tinha agricultores, 

ecologistas, ambientalistas e vegetarianos na família. O 

governo precisava apagar de vez por todas os conhecimentos 

sobre agricultura de toda sociedade. 

   Para fortalecer ainda mais as forças tecnológica do país o 

governo contrata um dos maiores hackers do país para criar 

sistemas de segurança interna em todas as camadas sociais e 

dentro dos presídios principalmente os de segurança máxima. 

― Você irá começar a trabalhar amanhã aqui, você vigiará 

todos os presos deste corredor.  

― Sim senhor. ― Diz  hacker. 

― Se perceber algo estranho avise por este aparelho, indique-

nos o número da cela e os policiais faram seus trabalhos ok? 

― Sim. 

― Lembre-se que você está aqui para um trabalho especial, 

estamos tentando encontrar um inimigo interno neste 

momento. 

― O que está acontecendo com aquele prisioneiro? Ele não se 

move. ― Pergunta o hacker. 

― Todos os dias ele medita, se levanta somente para comer e 

ir ao banheiro. 

― Desde quando ele está fazendo isso? 

― Desde que o capturamos em uma floresta. 

― INTERESSANTE. 



― Olha, o que você ouvir de importância para nós do governo, 

ou pesquise na internet nos dê informações concretas sobre 

quaisquer pistas que você encontrar.  

― Sim senhor. 

    O hacker contratado era filho do cientista assassinado, que 

passou a ser criado pela sua avó. O governo o quis mantê-lo 

por perto para evitar surpresas e usar o conhecimento do 

jovem ao seu favor para fortalecer a segurança interna e 

externa. 

    Em uma bela noite ao chegar em casa o jovem hacker se 

assusta com uma mensagem amarrada em uma flecha que 

atravessou a janela perfurando a parede de seu quarto. 

Mensagem dizia: você precisa saber a verdade sobre seu pai. 

No papel tinha as letras de seu pai: “deixe que meu filho saiba 

quem eu fui na vida dele, não sou o mostro que o governo irá 

dizer que fui; em nome da ciência eu busquei salvar vidas, e 

não as destruí-las, pela saúde e pela justiça em nome das 

espécies”. 

    O garoto viu que aquelas eram a letra de seu pai, já que lia 

muitas cartas dele na casa de sua avó que tentava manter a 

memória de seu filho viva. Naquela noite chorou bastante. 

    Ele olhou toda a flecha se existia alguma outra pista ou 

mensagem. Na cauda da flecha tinha escrito prisioneiro 

73483. O endereço era do presidio onde trabalhava. No dia 

seguinte ele foi trabalhar e de alguma maneira tentaria chegar 

até a cela do prisioneiro. 

    Ele burla o sistema de segurança por alguns minutos e vai 

procurar o prisioneiro. Até que o encontra: 



― Olá, eu me chamo Nucellus, e preciso conversar com você. 

― Bom se você veio até aqui escondido de seus superiores é 

porque você deve ter recebido a flecha...com a mensagem. ― 

Diz o prisioneiro. 

― É por isso mesmo que estou aqui. 

― Ah, e me desculpe pelo buraco que deve ter ficado na 

parede de seu quarto. 

― Eu preciso saber da verdade. Eu não conheço quase nada 

sobre meu pai. 

― Se você quer ser igual ao seu pai garoto, faça o que achar 

ser certo independente das consequências. ― Diz o 

prisioneiro. 

― Quem foi meu pai? Porque meu pai foi perseguido pelos 

inimigos do país? 

― Se você me ajudar, te mostrarei toda a verdade, e o que 

você fará com esta verdade ficara por sua própria conta, sua 

própria responsabilidade. E elas são informações preciosas 

deixadas por seu pai. 

― O que preciso fazer? 

― Apagar meus arquivos e identidade no governo, quero ser 

um fantasma para o governo. 

― Isso é fácil. 

 ― E me ajudar a sair daqui.  

― Agora sim isso é difícil. 



― Primeiro seu pai foi quem queimou o laboratório de 

pesquisa a anos atrás.  

― Meu pai era um traidor? 

― Não, o governo traiu seu pai, assim como ele traiu todo seu 

povo, e foi o próprio governo que destruiu seu pai, como está 

trabalhando para destruir todos nós. 

― E o que o governo está fazendo? ― pergunta confuso. 

― Depois que eu sair daqui eu te falarei o resto. Agora vá. 

    O jovem hacker passou madrugadas e madrugadas 

invadindo os segredos do governo, projetos, arquivos, leis, 

empresas, vasculhou tudo o que podia para ver se algo 

incriminava seu pai, mas os crimes do governo eram terríveis. 

Ele percebeu que estava trabalhando para as pessoas erradas. 

― Meu pai tinha razão de ter feito o que fez. 

     Mas ele viu que muitos arquivos e projetos de seu pai 

tinham sumido dos registros do sistema do governo. E talvez 

era isso que o prisioneiro tinha em mãos. 

      

                                      

               CAPITULO 8: Prunus visita o presidente 

Casa do presidente as 4:30 da manhã. 

 O presidente as 4:30 costuma levantar de madrugada e tomar 

seu leite, sentar na poltrona de seu escritório de frente para a 

janela.  La ele senta para pensar em seus planos e metas. 



o presidente olha pela janela esperando o sol nascer enquanto 

toma seu leite. 

― Quanto tempo presidente?! 

     O presidente se assusta. 

― Olá, presidente, talvez você não me reconheça, mas sou 

uma de suas lembranças mais preocupantes de toda sua careira 

política. 

― Como posso ter certeza de que é você mesmo e não outro? 

― pergunta o presidente tentado não demostrar preocupação 

ou medo. 

― Porque somente eu e você sabe da verdade! Não estou aqui 

para convence-lo do contrário, mas sim para destrui-lo. 

― Você não irá sair vivo daqui. 

― Claro que vou e pelo mesmo lugar que entrei. 

― Você não conseguirá me matar. Você está cercado de 

policiais bem preparados. 

― Não, seria fácil demais. Vim apenas lhe fazer uma visitinha 

desta madrugada, pois talvez esta seja nossa última conversa. 

― Cuidado com suas ameaças, eu sou o presidente mais 

poderoso deste continente. 

― Nossa tanto poder e consegui entrar em sua residência sem 

usar uma arma se quer. Uma casa como essa cheia de câmeras, 

e soldados, é tão frágil quanto seu governo presidente. Nada 

do que você faça irá parar o meu propósito. 



― Desgraçado eu deveria ter acabado com você quando tive 

a oportunidade. 

― Garanto que não cometerei seu mesmo erro, não vou deixar 

minha oportunidade escapar presidente... E é melhor você se 

preparar antes que o povo saiba da verdade. 

    O presidente se aproxima da mesa de seu escritório e abre 

a gaveta puxa uma arma. 

― Não se preocupe, eu descarreguei sua arma enquanto 

dormia. Mas deixarei uma única bala aqui, você irá precisar 

para tomar sua última decisão presidente. 

― Pelo que você está esperando então? O que veio fazer aqui? 

― Quero que veja seu sistema cair diante de seus olhos. Quero 

ver o medo em seus olhos. Ver você perceber que é apenas 

uma peça no jogo de xadrex, pensa que é o rei, mas você é 

apenas um pião no jogo; Quando você ver seu governo caindo, 

e ver ser substituído por outro, aí você verá que é apenas uma 

figura pública descartável. 

― Quer dizer que você voltou para o jogo? 

― Não vim jogar, vim por fim no jogo e quebrar o tabuleiro. 

― Quem você acha que vai destruir tudo isso, você sozinho? 

Impossível, eu vou lhe pegar cedo ou tarde Prunus, não vou 

cair tão fácil assim, seu miserável. É assim que você acha que 

tudo vai acabar?  

―Eu estarei observando você de perto quando você decidir se 

auto destruir. 

― Você não conhece a verdade, você está apenas blefando. 



― Veremos presidente, veremos. A só mais uma coisa, leite 

faz mal à saúde presidente. 

     O presidente começa a passar mal. 

― O que você fez? 

― Algumas ervas indetectáveis em seu leite. Para você 

lembrar que um corpo enfermo pode nos deixar inválidos. 

     O presidente desmaia. 

 

                                                         

             CAPITULO 9:  aplicação das prisões aos rebeldes 

   a polícia transgênica surgiu para perseguir e prender os 

opositores e rebeldes contra o regime daquela época. Eles são 

levados aos 5 anos de idade pelo governo e treinados para 

defender o estado, e os interesses do estado. Criados longe da 

família eles só conhecem a sua missão como militares fieis ao 

governo, vigiados 24 horas por um chip, tomar injeções 

semanais para serem insensíveis e não sentir emoções. E 

treinados desde pequenos a obedecer cegamente ao estado. 

― Pegamos este rebelde com estas sementes de tomates 

crioulas. O outro que estava com ele conseguiu fugir. Mas 

cedo ou tarde o encontraremos senhor. Faremos ele confessar 

onde eles se escondem. 

― Façam os exames de DNA, procure saber quem é ele e sua 

linhagem familiar. Não deixem passar nada em branco sobre 

suas informações. Ele será punido de acordo com seus crimes 

contra o governo. ― Diz o delegado, que levou o caso para a 

justiça. Para ser julgado pelo juiz. 



― Você está sendo julgado por cometer um crime contra a 

humanidade, de portar sementes ilegais, de danificar 

laboratórios do governo de biotecnologia. Por destruir 

plantações de soja, e invadir campos de produção agrícola e 

danificar grande hectares de cultivos transgênicos, fonte de 

produção do país.  Você faz parte de grupos de resistência e é 

um subversivo de 3 manifestação de rua no qual você feriu 

três policiais com coquetel molotov.  

     A condenação é transmitida ao vivo. 

― Sendo seus avos, e tataravós, pequenos agricultores 

portadores de sementes que em nosso governo considera 

ilegais. você irá está sendo julgado a pena máxima a pena de 

morte, por injeção letal. – Diz o juiz. 

E o juiz bate o martelo dando a sentença. 

 ― Qual são suas últimas palavras? 

― Este governo mente, tanto os governos anteriores a este, 

quanto os governos que viram depois deste. Mas que nenhum 

deles nunca poderão calar a verdade por muito tempo. 

     E ele é punido e levado a morte. 

 

                                      

         CAPITULO 10: O prisioneiro conta a verdade ao haker 

     em um encontro às escondidas do cientista Pyrus Malus e 

Prunus. – Imagens da câmera entregue ao hacker pelo 

prisioneiro: 



― Prunus você tem que levar os documentos de nossos 

estudos com você. Não os passei para o cartão ou chip pois o 

governo poderia ter acesso a eles por isso sempre escrevi a 

mão mesmo. 

― Nossa faz muito tempo que não via nada escrito a mão. 

Tudo é tão digital agora. 

― Esta foi a forma mais segura, para não ser hakeada por 

internet alguma. Mesmo que ainda este governo ainda seja 

menos pior. Este que vira não teremos liberdade alguma. 

― Farei o possível para proteger nossos conhecimentos. ― 

Diz Prunus. 

― Este aqui é um micro câmera que você terá acesso as 

câmeras escondidas que coloquei em nosso hospital de 

cuidados naturais. O que acontecer você verá. Mantenha isso 

em segredos. 

― Depois que o concorrente de esquerda morreu, apareceram 

visitas estanhas no hospital e vi alguém o observando na 

madrugada, enquanto eu estava organizando as coisas por lá. 

― Você acha que o país passou por um golpe de estado? ― 

pergunta Prunus com dúvidas. 

― com certeza. Tenho informações de fontes seguras. 

― Vou acionar nosso plano secreto, como prevenção. ― Diz 

Prunus. 

― Sim, mas deve leva-lo a um campo secreto que fica longe 

da cidade. Traze-los para cá, já não é mais seguro. 

― Assim será feito. 



― Terá um amigo lhe esperando na fronteira da cidade, ele 

lhe mostrará o mapa e todas informações que você precisar. 

       O Haker ver o vídeo da conversa de seu pai com Prunus. 

E chora ao ver seu pai, pois ele só o viu quando tinha 2 anos 

de idade e hoje com 20 anos nem conseguia lembrar de seu 

rosto direito. Viveu uma parte de sua vida com sua mãe até 

aos 14 anos e dos 14 aos 20 com seus avós. 

― Você quer continuar vendo o vídeo? Será que você está 

pronto para ver a verdade? 

― Estou sim, preciso ver isso.  

    Ao continuar a ver os vídeos pela câmera: Na madrugada 

seguinte os policiais entram no hospital em busca do cientista 

e de Prunus, ao derrubar a porta do hospital de cuidados 

naturais. Afirmando que estão fazendo uma proteção de 

emergência contra o inimigo externo. Dizendo que tinham que 

tirar o cientista amigo de Prunus e toda sua equipe de lá. 

― O que está acontecendo? Vocês não podem entrar assim! 

― Precisamos tirar vocês daqui. O país acaba de descobrir 

que sofremos um atentado terrorista de um inimigo externo, 

ele matou o candidato a presidência democrata augusto 

morais. Nosso país fechara as fronteiras. O país entrará em 

uma possível guerra. ― Diz o policial. 

    São 5 cuidadores do hospital desarmados sendo escoltados 

por 4 policiais fortemente armados. Quando perceberam que 

era uma cilada do governo para prende-los, o cientista gritou: 

― Corram é uma armadilha. Se espalhem. 

― Parados vocês estão presos não tem para onde fugirem. 



― Joguem o que podem neles façam barreiras com estes 

latões de lixo. 

     Os policiais ultrapassam a barreira e pega o cientista (Pyrus 

Malus) que ficou um pouco mais a trás. 

― Se não pararem seremos obrigados a atirar. ― Ameaça os 

policiais. 

― Vocês sempre estão dispostos a matar. ― Diz Pyrus. 

― Estamos fazendo nosso trabalho combatendo o inimigo 

interno, que tenta se alastrar como um vírus social. E aqui 

estão vocês. 

― Vocês não sabem o que é lutar pela vida porque nunca 

tiveram uma. ―Diz pyrus. 

― Caçaremos vocês até pegarmos o último. Aí nosso país será 

livre de quaisquer parasitas subversivos. 

― Se Prunus ainda vive haverá revolução. 

― Você acaba de dizer a palavras que acabou com sua vida. 

Diga adeus aos seus amigos. ― Fala a polícia. 

E o policial atira e executa o cientista. 

O Haker chora e perde o controle.  

― Não, não, eles mataram meu pai e estou trabalhando para 

eles agora. Eu traí meu pai. Eu traí meu pai. 

― Se acalme, se não vão nos descobrir aqui, você não traiu 

seu pai, vocês foram enganados assim como todos nós durante 

todo este tempo. 

―O que posso fazer para concertar isso e fazer justiça? 



― Primeiro dar um jeito de nos tirar daqui. Você só precisa 

desligar todo o sistema de segurança deste presidio. Apagar 

dos registros os nomes de todos os presos políticos. 

― Não sei se posso ou se consigo fazer isto. 

― Bom, talvez você não consiga nos tirar daqui, mas irá 

conseguir mostra a verdade para o mundo. Aqui estão os 

arquivos falando sobre os crimes de estado do governo. 

― Por que você está confiando em mim? como pode ter 

certeza de que não vou trair você e vender estas informações 

e ficar milionário com isso? 

― Não importa sobre o que penso de você, o mais importante 

é se você se considera uma pessoa confiável, se tem o mesmo 

coração de seu pai e de sua mãe. 

― Como conhece minha família? 

― Seu pai era um dos nossos. 

― O que poderei fazer de verdade por você lá fora? 

― Me dê sua confiança e fidelidade e não me importo com o 

que você fará da sua vida. 

― O que você quis dizer com isso? 

― Que confio em te mostrar a verdade que está neste arquivo, 

mas só você saberá e decidirá o que irá fazer com isto. 

― Ok, farei o que sei fazer de melhor sem deixar rastro algum. 

 

 



               CAPITULO 11:  A hora da verdade embrião 

      Os rádios e tevês, computadores começaram a agir de 

forma estanha e acabou que tudo estava conectado a um único 

vídeo por todo o país e fora do país; a abertura do vídeo tinha 

escrito mídia independente embrião escrito em ambigrama e 

uma frase no centro que dizia a hora da verdade. 

EMBRIÃO- Me desculpe entrar na vida de vocês assim sem 

avisar, mas tenho um recado muito importante que vinha 

guardando a longos anos, uma verdade que muitos de vocês 

esqueceram, porque foram brutalmente forçados a esquecer 

― Se inicia um longo discurso: 

 No ano de 2002 a 2003 os transgênicos estavam entrando 

neste país de forma arbitrária contra a opinião pública, na 

verdade a sociedade não sabia do que se tratava estes 

alimentos transgênicos. Poucos lembram desta época, nossos 

avos lembrariam se não tivessem sido perseguidos, torturados 

ou mortos pelo governo e até mesmo suas memorias foram 

apagados pela operação sugadores de memória. Para quem 

não sabe é um mecanismo que o governo avia criado para 

apagar o conhecimento da população que ele via como ameaça 

ao sistema. 

 Somente nossos avos puderam viver no tempo que tínhamos 

a liberdade para plantar o que quiséssemos, plantar a semente 

que quiser, e quando quiser, mas a agricultura na década de 

50 já vinham sofrendo alterações com a chegada a primeira 

revolução verde. E depois na década de 70 com os 

transgênicos. Desde então os cultivos transgênicos vêm 

contaminando os cultivos de sementes crioulas (naturais), 

tomando terras de pequenos agricultores, quilombolas e 

indígenas até o agronegócio dominar toda a agricultura do país 



e deixar toda a produção de alimentos nas mãos de grandes 

empresas multinacionais. 

    Mas já estamos em 2073 portanto como não percebemos e 

não impedimos isso? Pois estávamos ocupados trabalhando e 

consumindo, pagando nossos estudos, cuidando de nossos 

filhos, nos divertindo em festas. Até que o governo sabotou 

seu próprio povo para ter poder absoluto sobre ele, tudo isso 

feito nas nossas costas; o controle sobre os alimentos se tornou 

uma das maiores escravidões já criadas, uma escravidão sem 

correntes, quase imperceptível. Sem falar que recrutaram 

nossos filhos desde pequenos para servir como policiais 

federais para vigiar a nós mesmos. Nos dando a falsa 

segurança nacional. 

   O aumento das doenças, câncer, diabetes, problemas do 

coração etc., sempre aumentando, mas nós não percebemos 

isso por sempre está abrindo novos e novos hospitais. 

Pensamos que o país está investindo na saúde, mas o que ele 

está fazendo é crescer a indústria farmacêutica. Um país que 

cresce o número de pacientes em hospitais é um país doente e 

não mais saudável. Onde a taxa de vida de uma país que era 

de 70 a 75 anos baixou para 60 a 65 anos.  

 Estamos alimentando um governo que surgiu de um golpe 

político, que elimina seus concorrentes democratas, e mata 

médicos que cuidou de seus pacientes gratuitamente com 

alimentos naturais e orgânicos. E culpou um dos maiores 

símbolos e ajudante desta causa de alimentos que curavam, 

como Prunus foi e sempre será para este povo que ainda 

conhece que somente a natureza nos traz cura verdadeira. 

   Nossas vidas apenas estão baseadas em trabalhar para deixar 

nossos créditos dentro deste cartão chip sempre cheios para 



que possamos consumir produtos. Não nos trouxe 

conhecimento algum, saúde alguma, desenvolvimento algum, 

somente uma sociedade, estressada, sedentária e doente. 

   Somente trás para juventude conhecimentos tecnológicos 

que adoecem cada vez mais este país. Não temos mais contato 

com a natureza, com as plantas somente os conhecimentos 

dentro de laboratórios, para modifica-las, perdemos o 

conhecimento de vê-las crescer naturalmente como uma 

planta que segue seu próprio ciclo natural. 

   O presidente deste país foi responsável de destruir a 

liberdade, fez com que seus cientistas usassem cobaias 

humanas, os obrigando a desenvolver seu projeto de criar 

seres humanos transgênicos, na verdade soldados capazes de 

suportar armas químicas ou armas biológicas em combate. 

Resistente a qualquer clima. Esta era o plano que estavam 

criando em um laboratório secreto no sul do país. 

   Outra cidade no Norte ele pretendia criar novos vírus e 

armas biológicas, e robôs, ciborgues para serem verdadeiras 

maquinas de destruição para subir morros e favelas com ruas 

estreitas, onde teriam dificuldade de policiais entrarem com 

moto ou carro, onde não existia possibilidade de acesso aos 

transportes militares. Os segredos do governo não poderiam 

ser descobertos ou divulgados. Seria herança de uma guerra 

não declarada? 

   E por fim a cidade que o cientista morto e sua equipe junto 

com Prunus seu leal amigo ajudavam para tratar pessoas 

doentes, quando o presidente descobriu que esta equipe de 

médicos independente poderia ser um problema, descobriram 

que eles teriam o conhecimento para destruir seu sistema que 

estava preste a ser implantado. 



   Prunus tinha registros ultrassecreto super-importante, 

conhecimentos sobre a natureza que nenhum acadêmico do 

país tinha acesso. Nem mesmos seus cientistas do governo 

tinham conhecimento, então o presidente resolveu criar seus 

planos maligno e sabotagens, e assim culpando Prunus por 

todos estes crimes e catástrofes. Mas como sempre o povo está 

por fora de tudo, sendo enganado do lado da direita e da 

esquerda, sempre ocupados diariamente cuidando de suas 

vidas simples e pacatas. 

   Elegeram seu maior inimigo como seu herói, que a tantos 

anos está sobre o controle de suas vidas. Já é hora de acordar 

e eliminar este monstro que lhes mantem ignorante e doente 

diante de suas próprias vidas.  A escolha é unicamente de 

vocês mesmos, eu só trouxe a verdade. Só cabe a vocês o que 

faram com ela. 

   Esta mensagem foi escolhida em um dia qualquer, nada de 

especial ao simbólico, em nenhum feriado em especial, foi em 

um dia como qualquer outro dia. Assim também será a tomada 

de consciência e revolta popular, uns entenderam rápido 

outros levaram um tempo para digerir esta verdade. 

 

 

                      CAPITULO 12:  Aqueda do sistema 

   Aos poucos nas escolas, no trabalho, nos escritórios, nas 

universidades todos comentavam sobre esta mensagem que 

tomou conta dos meios de comunicação e internet de todo o 

país, e se estende a alguns pais do mundo.  



   Muitos países nem sabiam que o brasil estava passando por 

uma nova ditadura. E nem da gravidade que o regime tinha 

criado para se manter no poder. Muitos países pressionaram a 

onu para que algo fosse feito. 

   Assim outros países que apoiavam o regime, que estavam 

crescendo com o regime se levantaram contra os países que 

lutavam pela liberdade do brasil, acirrava uma batalha global, 

países totalitários e democratas de direita tendia para o 

interesse de uma terceira guerra mundial. Enquanto dentro do 

brasil movimentos de pessoas começavam a si manifestar 

contra o regime, gerando assim muitas revoltas populares e 

repressão militar.  

    O país estava querendo justiça pelas mortes e destruição 

causada pelo governo, das memorias apagadas em 

laboratórios secretos, das cobaias para virarem armas de 

guerra ou experimentos científicos para o governo, as torturas 

e desaparecimentos de pessoas contraria ao governo. Pela 

saúde precária e grandes impostos a pagar, o país sempre vivia 

em crise econômica.  

    Faixas de manifestantes como: por uma alimentação mais 

saudável e natural.  

    Pela liberdade para plantar, pelo direito de aprender 

agricultura. Por alimentos sem venenos ou geneticamente 

modificados. Não aos transgênicos. 

 

 

                 

 



                   CAPITULO 13:  Presidente caça Prunus 

     Depois que o presidente se recupera do veneno em seu 

leite, e ainda com muita dificuldade na sua fala ele faz um 

discurso para capturar Prunus: 

 ―Eu como fui o presidente eleito em épocas difíceis, antes 

de me tornar presidente deste país combati o terrorismo; 

combati o inimigo externo; e os inimigos internos que 

tentavam fazer alianças e atrasar nosso país. E hoje somos os 

grandes produtores de alimentos do mundo, graças a 

biotecnologia com seus avanças dos transgênicos. 

  ― PLATEIA ASSISTINDO O DISCURSO: 

― Poucos sabem da história que um pequeno grupo se fez de 

boas pessoas para derrubar este país e entrega-lo ao caos, 

matando nosso concorrente a presidência e anos depois o 

presidente atual, mas eu sobrevivi a seus ataques. ―Diz o 

presidente. 

― PLATEIA APLAUDIANDO: 

 ― Mas depois descobrimos que Prunus traiu sua equipe e os 

eliminou para roubar os projetos do doutor e cientista (pai do 

haker). ― Ele continua. 

PESSOAS ASISITINDO O DISCURSO PELA TV: 

― Mas conseguimos pegar esse traidor a tempo e darmos um 

fim nele e apaga-lo de vez da nossa história. 

NOS BARES DA CIDADE: 

― E eu como presidente legitimo e único mudei a constituição 

para poder protege-los de todas as ameaças possíveis que 



possam ferir os cidadãos deste país e a anos venho cumprindo 

com meu dever. 

 

 

                   CAPITULO 14: O fim do presidente 

     O celular do presidente toca e quem fala com ele é um 

empresário que financiava seu governo. 

   Olá presidente ficamos sabendo que todos os seus planos 

foram descobertos, e que está nos trazendo grandes prejuízos 

financeiros. ― Diz o empresário. 

― Eu vou concertar isso. ― Responde o presidente ainda 

doente e com a voz rouca. 

― A força desta vez não irá adiantar presidente, você já não é 

mais uma figura pública necessária, sua máscara de bom herói 

caiu. E a sujeira deve ser varrida, tudo o que se torna lixo deve 

ser descartado e ser substituído por algo melhor. 

― Eu prometo que vou concertar tudo! Só preciso de alguns 

dias. Eu juro. ― O presidente começa a ser tomado por 

frustação, estava completamente abalado com tudo o que 

estava acontecendo com ele. 

― Você está nos devendo agora bilhões de dólares, se seu 

sistema não for substituído perderemos o poder deste país e 

poderá se tornar um pobre país socialista e não queremos que 

isso aconteça. se você não sair por bem lhe tiraremos por mal. 

Você sumira da mesma forma que você faz milhares de 

pessoas inocentes sumirem do país. 

― Mas vocês financiaram tudo para que isso acontecesse. 



― Mas você falhou com seus compromissos. 

― Eu tenho que tomar o conhecimento que Prunus está 

guardando. Somente ele sabia da verdade.  E ele tem os 

conhecimentos que poderão levar os transgênicos ao fim, ele 

conhece como inverter a contaminação transgênica. E outras 

coisas mais. ― Refletia o presidente tentando encontrar uma 

solução para voltar ao poder. 

― Você tem certeza disso? É uma escolha sem volta 

presidente, renuncie à presidência amanhã mesmo, e será 

julgado conforme as leis do próprio sistema que você criou. 

― Não vai ser assim, não pode ser assim! Não posso ser 

destruído pelo que criei. ― Ele pensava. 

― Renuncie presidente amanhã mesmo este é meu último 

recado. E desligo. 

    O presidente pega a arma que estava dentro de sua gaveta 

do escritório. Ver a única bala que Prunus deixou em uma 

madruga que fez sua primeira visita em cima da mesa de 

centro do escritório. 

    O presidente recarrega a arma e aponta a arma para a 

própria boca, e ver Prunus em sua janela. Ele chora e atira 

cometendo suicido. 

   O vice-presidente faz o discurso avisando para a população 

sobre o suicídio do presidente: 

― O presidente para não ser punido e julgado pelos seus 

crimes cometeu suicídio nesta manhã de domingo. Portanto o 

congresso abrira novas eleições presidências depois da 

catástrofe deste mandato voltaremos a democracia. 



 

 

                              CAPITULO 15: A revolução 

― Destrua o que sustenta o regime e verá aqueles que se 

alimentavam dele definharem. ― Diz Prunus. 

― O que acontece agora? ― Punica pergunta. 

― Um sistema na verdade não acaba tão rápido assim, nem a 

mentalidade de uma sociedade alcançará sua consciência 

coletiva da noite para o dia, depois de tantos anos de 

exploração.  Vai levar um tempo para mudarmos esta 

realidade. ―Diz Prunus. 

― Você quer dizer que não vencemos? O que fizemos então? 

― Cutucamos nosso verdadeiro inimigo. agora sabem que 

existimos e iram nos caçar. 

― Isso ainda não acabou? 

― Ainda nem começamos. Apenas tiramos uma pedra que 

estava em nosso caminho. nossa luta só começa agora. 

   Em um dia qualquer o povo saiu as ruas sem bandeiras 

políticas, sem cartasses, nada de símbolos. abandonaram tudo 

o que estavam fazendo e foram as ruas. O povo se revolta, o 

sistema judiciário tenta punir os envolvidos no crime de 

estado. Ministros, deputados, governadores, prefeitos, muitos 

políticos foram tirados a força de dentro do planalto de 

Brasília jogados no meio da multidão e o povo fez justiça com 

as próprias mãos. 



      Foi a partir destes dias de luta e com a queda do sistema 

causada pelo grupo germinação e pelo embrião que surgiu os 

Sementes Rebeldes. 

 

 

                                       

 


