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                             introdução  

     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 e de alimento 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 tornaram 

dependente dos países produtores, e assim se 

criam as 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 
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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. 
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                          Capitulo 1:  

        A sobrevivência dos Micro poderes 

     A todos que puderam ouvir ou estar lendo 

sobre nossa história, deve entender que não é 

uma mera luta política, nem se quer por 

interesse particular de um determinado grupo, 

a germinação veio para reviver a vida, pela 

vida de todos os seres. Restaurar a consciência 

no qual o mundo está se esquecendo. A terra, 

a natureza é um corpo vivo, no qual todos nós 

compartilhamos nossas vidas tão 

diversificada, onde ela não nos cobra nada. 

Mas uma parcela de seres humanos acredita 

serem donos dela e criam sistemas e governos 

para controlar toda as formas de vidas e a 

matéria prima para mantimentos de privilégios 

e fortunas de uma elite especifica, que se sente 

superior a todos as outras formas de vidas, 

humanas e não humanas. Onde a fonte de 

dominação ou libertação são as sementes. 

   Caso as sementes caírem por completo nas 

mãos destas empresas do agronegócio, elas se 
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tornaram meras mercadorias, incapazes de 

reproduzir, pois a biotecnologia terá o controle 

da fertilidades e germinação das sementes, 

tendo seu patenteamento de sementes 

transgênicas. 

    As formas de vida deve ser inventado, nada 

de reforma, deve ser algo completamente 

novo, nada de industrias produzindo alimentos 

fútil para as nossas vidas, nada de trabalho por 

8 horas, nada de maquinas para super 

produção que danifique o meio ambiente e 

polua as águas, nem mesmo monocultivos, a 

agricultura deve ser a mais natural possível, 

nada de encarceramento em massa, seja de 

animais ou humanos. Queremos viver 

verdadeiramente e não viver a ilusão de uma 

matrix seja ela capitalista ou socialista. Se for 

para sermos livre que a liberdade seja para um 

e para todos. 

   E estas eram pensamentos inicias para as 

cidades dos corvos e a do comerciante, mas o 

exercito estava a caminho, e tinham que fazer 

algo para impedi-los. Era preciso cuidar da 
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cidade até esperar a colheita do que avia sido 

plantado. 

―Devemos construir armadilhas para 

dificultar as tropas do exercito chegarem 

aqui, bombas venenosas deveram estar 

prontas para serem jogadas, valas secretas 

nas estradas e caminhos que trazem as 

cidades. ―Diz Prunus. 

― Nosso objetivo mudou? Não deveríamos 

entrar nesta guerra, nem matar ninguém. 

Sabemos que não são eles que queremos. ― 

Pergunta Ribes. 

― Os planos devem seguir, mas até lá 

precisamos ser invisíveis. Caso contrario 

seremos massacrados uma a um. Todos só 

esperam nossa chegada até lá, porém vai 

demorar anos. Mas sabemos que poucos de 

nós chegaremos com vida até nosso objetivo 

final. ― Responde de forma tranquila Prunus 

olhando para o horizonte. 
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― Todos estão com a capsula dentro da boca 

em caso de emergência para serem acionadas 

quando não existir saída? 

― Sim, e o antídoto também para retirar o 

efeito. 

― Também está pronta.  

― Ok, vamos nos preparar. 

  E assim fizeram, todos trabalharam duro para 

proteger os arredores das cidades. As tropas do 

exército se aproximavam. Dias depois de tudo 

pronto: 

― Prunus este nosso plano tem que dar certo. 

― Diz Ribes. 

     É hora de deixarmos estas cidades, 

precisamos ultrapassar os caminhões do 

exercito que se aproxima, e chegar ate a 

cidade das mulheres, elas estão isoladas no 

meio de três cidades inimigas. ― Ribes 

informa. 
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                             Capitulo 2 

        O vilarejo das mulheres emancipadaS 

   Sara era a mulher que ficava a frente de seu 

grupo, esse pequeno vilarejo foi tido como 

independente depois que as mulheres 

expulsaram e lutaram contra os homens que 

queriam explora-las, elas tiveram que se 

armar e abolir o patriarcado de vez, neste 

vilarejo não é permitido entrar homens. 

Porém elas estavam cercadas por três cidades 

mais violentas de sua região, na qual estão 

tendo conflitos diretos com eles, como não da 

para sair do vilarejo para buscar comida ao 

redor elas estão ficando enfraquecidas, sem 

recurso para alimentos, sem munição, e aos 

poucos sem água. Quanto mais seus inimigos 

avançam mais elas perdem território e 

resistência. 

― Sara, se continuarmos perdendo território, 

nos morreremos todas aqui no meio do nada, 

os estoques de alimentos só darão para esta 
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semana, isso se eles não conseguirem invadir 

nossa última fronteira. 

― Eu sei, mas estamos tentando sobreviver a 

isso a meses, estamos lutando por todas não 

estamos? Você sabe muito bem o que 

acontece quando homens invadem nosso 

vilarejo, nossos corpos, você sabe o quanto 

este mundo é cruel contra nós mulheres. E 

por não aceitar isso continuarei lutando até 

meu último suspiro. Porque não quero ver 

minhas irmãs sendo violadas, humilhadas. Já 

passamos por isso uma vez e vencemos. 

Iremos vencer mais uma vez. ― Fala Sara 

preocupada, porém perseverante. 

― Pela liberdade de nossos corpos e de 

nossas vidas. ― Diz Taty. 

―Mulheres unidas sempre. 

    A germinação se reuni novamente e segue 

para o vilarejo das mulheres emancipadas. 

Antes de chegar ate o vilarejo eles deveriam 

passar pelas tropas do governo que estava 
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indo a cidade dos corvos e do comerciante e 

pela cidade mais conhecidas como soldados 

da pátria. Eles tinham domínio sobre mais 

cinco cidades pequenas de sua região, e 

outros vilarejos e queriam o vilarejo das 

mulheres emancipadas, por conta da água 

potável que tinha em abundância. 

 

                         Capitulo 3 

                   A união das cidades 

  As tropas do governo já estavam chegando 

na fronteira da cidade dos corvos, mas ao 

passar pelas matas fechadas antes de chegar 

lá não perceberam que por onde a 

germinação passou o ar das estradas e 

daquele ambiente estava envenenado, por 

tanto já chegaram os caminhões cheio de 

soldados super fracos e intoxicados não 

percebendo as armadilhas que existiam pelo 

caminho e valas profundas no meio da 

estradas que estavam ocultas. Assim que o 
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primeiro caminhão vai passar ele cai em uma 

das valas, o povo da cidade dos corvos avança 

saindo de dentro dos portões da cidade 

contra o exército, e atirando. 

     Os soldados cambaleando vão tentando 

descer dos caminhões quanto mais os 

caminhões avanças eles vão caindo dentro 

das valas, tentam avançar a pé e caiem em 

grupo, dentro dos buracos criados no 

caminho. Quando tentam recuar caem muito 

mais, estão completamente sem saída. 

Totalmente vulneráveis, o povo da cidade dos 

corvos está em vantagem agora. 

      Ate que Victor captura o comandante da 

operação. 

― Se renda comandante junto com suas 

tropas, se não todos eles morreram aqui 

mesmo. ― Diz Victor apontando a arma. 

― Não seja estupido vocês nunca vão vencer 

este sistema, é um projeto muito maior do 

que o brasil. O mundo está em guerra e a elite 
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mundial, as grandes corporações são o que 

decide o rumo que o mundo irá tomar. Por 

enquanto isso é só um jogo que temos que 

cumprir, nem mesmo nos que estamos 

trabalhando para o estado estaremos livres 

do plano mundial, só temos que cumprir com 

nosso dever como militares. 

― Mesmo assim lutaremos até o fim contra 

vocês, vamos tragam os soldados 

sobrevivente e o comandante para junto dos 

outros que capturamos anteriormente. ― Diz 

Victor. 

―Victor não podemos nos permitirmos de 

levar mais soldados para dentro de nossa 

cidade. Eles são bem capacitados para a 

guerra, eles podem fazer emboscadas contra 

nós, uma rebelião por exemplo. ― Diz o 

ajudante de Victor. 

― Confie eles, estão envenenados pelas 

florestas, a germinação não deixou antidoto 

para eles. Mas, mais do que nunca devemos 
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nos unir a cidade do comerciante e entrarmos 

em acordo de paz. Separados morreremos 

mais rápido. Vamos entrar em contato com o 

comerciante e unir as cidades para ficarmos 

em vigília constante. ― Diz Victor 

preocupado. 

 

                            Capitulo 4 

                     A cidade demolida  

      Em uma cidade do norte do país, um grupo 

de cientista contrario ao governo tinha 

sofrido perseguição no período das eleições. 

E desde então vinham sofrendo represálias 

ate que um dia tinham sofrido uma 

emboscada, o laboratório subterrâneo onde 

ficava as informações secretas do plano de 

governo, foi implodido com eles dentro, 

destruindo assim os matérias, o laboratório 

de ciência e tecnologia do lugar, o segredo era 

fazer armas de guerra e robôs para combate, 
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verdadeiros soldados de metal de alta 

potência destrutivas. 

    A cidade tinha sido abandonada e fechada 

por uma possível contaminação por armas 

biológica, ninguém se atrevia a passar pelas 

placas de proteção que cercava a cidade. O 

que não sabiam era que aqueles cientistas 

muitos deles sobreviveram a explosão por 

terem se escondido dentro de uns cofres. Mas 

mesmo assim sofreram graves danos. 

Sobreviveram como podiam, poucas coisas 

do laboratório aviam ficado de pé. Como 

conhecia sobre primeiros socorros e cirurgias, 

o líder deles cuidou de todos os feridos 

colocando membros de robôs em seus 

pacientes, mas ele não colocou braços e 

pernas no lugar apenas, eles introduziram 

armas de guerra em seus corpos humanos. 

Ele queria se vingar de tudo o que fizeram a 

eles. Ele passou a chamar seus companheiros 

de biomecânicos.  
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― Irmão dedicamos nossas vidas em nome da 

ciência e do desenvolvimento, e fomos 

traídos pelos nossos patrões, pelo governo de 

nosso país, estamos cheios de ódio e traumas. 

Sou hoje metade homem e metade maquina, 

e não sei como vou me apresentar a minha 

família assim, nem sei se estão vivas do meio 

deste caos. Mas aqueles que cruzarem nosso 

caminho, iram pagar caro. ― Diz o doutor das 

maquinas humanas. 

― Por quanto tempo mais ficaremos aqui? 

precisamos de mais alimentos doutor, o 

nosso estoque está quase acabando só 

teremos alimento para mais 15 dias. ― Diz 

seu assistente. 

―Sim, entendi vá com mais três para lhe 

ajudar, vá em um tanque de guerra destes, e 

destrua tudo e todos que tiverem no 

caminho, passamos muitos anos escondidos 

aqui de baixo da terra, mas agora o mundo irá 

saber quem somos, e temerão nossa força. 
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                             Capitulo 5  

      Germinação e as mulheres emancipadas 

Sara estava dormindo, quando os raios de sol 

entram por sua janela do quarto. Quando ela 

abre os olhos ver uma mulher negra sentada 

com dreads enormes. E leva um susto. 

― Quem é você? como entrou aqui? Sara 

pergunta assustada. 

―Sou punica, talvez já tenha ouvido falar 

sobre nós da germinação. 

    Sara procura sua arma, e não a encontra, 

fica totalmente insegura por ter uma mulher 

que nunca tinha visto antes, com roupas 

diferentes. Ela se senta na cama e fica 

encostada na parede. em cima da mesa tem 

frutas frescas, e castanhas, suco de fruta. 

― Não se preocupe sara, tirei sua arma de 

perto de você, mas não vou lhe ferir, vim para 

ajuda-las. Respeitando regras de seu vilarejo, 

meus amigos que poderão ser definidos como 
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homens estão lá fora.  Só entraram se você 

permitir. Mas não se preocupe ninguém irá 

invadir enquanto estivermos aqui. 

―Vocês não vão evitar que três cidades 

invadam este vilarejo. Eles têm munições, 

eles têm transporte, eles estão em maior 

número e bem armados. 

― Eles não têm inteligência e estratégias, do 

que serviriam tantas armas? Se não 

souberem usa-las não terão eficiência. ― Diz 

punica. 

― E por que você quer nos ajudar? ― 

Pergunta Sara. 

― Porque vocês querem liberdade, uma vida 

igualitária, são contra exploração. Isso são 

valores humanos. Ser um misógino, racista ou 

homofóbico não é algo para se orgulhar, e sim 

para se combater, isso é ignorância humana. 
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― E como vamos destruí-los ou faze-los parar. 

― Pergunta Sara já tão cansada de lutar 

contra as cidades. 

― Já pararam. Agora se alimente bem. ― 

Pede punica a Sara. 

― Como assim eles pararam? 

― Nós os fizemos parar. 

     Ribes entra no quarto do comandante da 

cidade dos patriotas, secretamente. Espera o 

líder deles acordar. Ribes está com uma 

espada apontada para o rosto dele. Quando 

ele abre os olhos leva um grande susto. 

― Se você se mexer eu furo seu olho com esta 

espada. E não tenho costume de mentir ou 

falar duas vezes, portanto colabore.  

― Quem é você e como entrou aqui? 

― Um invasor jamais diz seu nome. Agora 

levante-se e olhe pela janela e verá como 

entrei. 
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    Ele se levanta vagarosamente, ainda com a 

espada apontada para seu rosto. Vira-se de 

costas para Ribes e ao olhar pela janela ver 

todos seus soldados e moradores de sua 

cidade jogados no chão banhados de sangue, 

mais de trezentas pessoas mortas, pelo chão 

de toda cidade. 

― Você está sozinho agora, se duvidar se 

posso cortar sua cabeça é só fazer 

movimentos bruscos que dou um fim em 

você. 

― Porque você não me matou enquanto eu 

dormia? 

― Porque eu quero a chave para libertar os 

prisioneiros, e espero que Sonia ainda esteja 

viva, pois se ela não estiver eu não terei 

piedade de você. 

―Já sofri muitas ameaças nesta vida e nem 

uma delas me assustam mais. ― Diz o líder 

03. 
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― Claro que assusto porque isso não é uma 

ameaça, sou seu pesadelo mais profundo. Sou 

parte daquilo que você quer destruir. Você 

sempre pensou que era o caçador, nem 

mesmo percebeu que nem a caça você é, você 

é apenas um objeto que é usado como isca. 

― Diz Ribes. 

03 fica confuso. Em sua mente passam muitas 

coisas ao refletir por que só tinha sobrevivido 

ele. 

―Você só aprendeu a ocultar seus 

sentimentos, mas sabe muito bem que ainda 

sente medo, seu corpo treme, sua pele está 

suando, é muita adrenalina e ansiedade para 

controlar, não é? ― Ribes fala o deixando 

mais tenso ainda. 

― Eu morrerei aqui, mas não entregarei a 

chave. ― 03 ainda resiste a pressão de Ribes. 

―Porque você ainda obedece cegamente a 

um governo que foi demolido neste país, você 

viu o congresso explodindo, você participou 
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de muitas atrocidades comandado pelo 

presidente, você quando atuava como 

soldado violou muitas mulheres, matou 

crianças em nome da pátria, a troco de que? 

Você viu quando o governo por desespero 

atirou 2 misseis contra seu próprio povo.  

― Era o correto a ser feito. ― Diz 03 tentando 

manter uma postura de militar. 

― Não minta pra si mesmo, você acreditou no 

governo quando lhe disseram que seu filho se 

tornaria um grande soldado para defender o 

país, mas o usaram como uma cobaia para 

experimento genético. você não sabia dos 

resultados, mas você já tinha assinado o 

acordo com o governo. 

Neste momento 03 fica surpreso, e treme de 

raiva e começa a chorar. 

― Você não sabe da minha vida.  

― Tem razão, posso não saber da sua vida, 

porque foi um covarde, não superou ter sido 
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enganado pelos seus generais e pediu 

afastamento, porque você viu tudo pela 

vitrine o sofrimento de seu filho a reações 

genética criada pelo governo. A experiencia 

deu errado e jogaram seu filho em uma vala 

qualquer dos grandes depósitos do centro de 

ciência biotecnológica deste país. 

― Este erro levo para toda minha vida, não 

pude salvar meu filho. 

― Talvez você não o reconheça porque as 

mutações físicas o deformaram. Mas se um 

dia você quiser pedir desculpas a ele, me 

avise. Eu sei onde encontra-lo. Ele lembra 

muito bem do dia que você o abandonou e 

que disse a ele que o estava o levando para se 

tornar um herói da pátria. 

―03 cai de joelhos, e chora. Você nunca iria 

entender o que eu queria pro meu filho, mas 

fui enganado. 

― Liberte Sônia e os outros prisioneiros que 

te direi onde encontrar seu filho. 



23 
 

― Eles me disseram que ele avia morrido, por 

isso pedi afastamento. ― Justifica 03. 

― Você sabe que quem controla a economia 

do mundo não irá parar. Este sistema não se 

importa com a vida, o que eles veem em cada 

ser vida é uma função para gerar lucro, e 

quando isso não gera mais lucros são 

descartados. 

― Diga qual era o nome do meu filho e te 

entrego a chave. 

― João Lucas. ― Diz Ribes, mostrando que 

suas palavras e informações eram 

verdadeiras. 

― Meu filho não foi o único a entrar como 

experimentos naquele laboratório. Foram no 

mínimo 50 crianças. 

― 285 ao todo. Onde 157 morreram. Tendo 

128 sobreviventes a mutações. ― Diz Ribes. 

― Venha comigo que te mostrarei onde fica a 

chave das celas. 
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                           Capitulo 6 

  O IMPÉRIO DAS CORPORAÇÕES MULTINACIONAIS 

    Ao governar muitos dos governos de 

primeiro mundo as grandes empresas dão a 

tacada final de seu controle mundial. 

Dominando de vez por toda todos os meios 

de produção do mundo, eles queriam por fim 

na guerra e deixar o mercado livre com uma 

falsa ideia de tratado de paz e restabelecer a 

vida em sociedade, gerando empregos e 

moradia depois da guerra. 

    Mas na verdade era quem dominavam a 

economia das grandes potencias mundiais. A 

ONU promoveu a reunião geral de todos os 

líderes políticos do mundo para criar um 

estado único para o mundo todo. Todos os 

países viveriam sobre o mesmo regime 

econômicos, os mesmos regimes de estado. 

Deixando a liberdade religiosa, o mundo vivia 

em estado laico, todas as expressões 
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culturais, gênero e raça, a liberdade sexual 

era bem-vindas. Esta era a propaganda. Por 

mais que a sociedade tivesse em todo o 

mundo este grão de liberdade, porém os 

recursos do mundo todos eram agora 

propriedade privada destas empresas, a 

propriedade das terras, água, sementes, 

maquinas de produção e armas. Tudo o que 

fosse formas de poder era do estado único 

mundial era um sistema bem estruturado. 

Que estava sendo implantado em todos os 

países do mundo e naquele momento 

chegava no brasil. Todos os micros poderes 

seriam varridos do mapa, para estabelecer a 

nova ordem. 

    Seria o fim da guerra, mas isso não 

garantiria o fim da desigualdade social, o 

mundo estava em seu 90% capitalista. Até 

mesmo os países ditos socialistas dependiam 

de comprar sementes das grandes empresas 

multinacionais. 
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O líder mundial expande seu discurso: 

― Quantas guerra foram precisas existir para 

que possamos encontrar um modelo social 

igualitário e que pudessem nos trazer 

qualidade de vida neste planeta. Somente 

hoje pudemos destruir as fronteiras que 

dividam as nacionalidades, pondo fim a 

xenofobia e racismo, fim na intolerância 

religiosa. Todos os povos terão o direito de 

trabalhar e conquistar seus bens materiais se 

assim trabalharem e quiserem. Vivemos hoje 

um grande avanço tecnológicos. Viva a nova 

ordem mundial de um mundo livre. 

Ele continua: 

― Todos os países danificados pela guerra 

serão ajudados a reerguer suas vidas em 

sociedade primeiro levando energia, água e 

comida. Colocaremos um fim em todos os 

focos de grupos independentes, ou 

subversivo, todos aqueles que tentarem 

interferir na ordem e no progresso do novo 
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regime em cada país do mundo. Eles devem 

aceitar que a terra, água e as sementes, tudo 

o que eles consumirem que ande pela terra é 

propriedade do estado agora. 

    Este eram o tratado do novo 

mundo,Tratado de paz ou rendição? 

     Voltando a cidade dos patriotas: 

―Ribes você disse que sabe onde este meu 

filho; ele deve estar um homem agora. Antes 

que eu esqueça Sônia está viva sim em uma 

sala particular. ― Fala mio tristonho 03. 

―Levarei ela hoje comigo. ― Diz Ribes. 

―Eu perdi minha cidade, lutei por um sistema 

que me destruiu, e agora minha comunidade 

foi dizimada pela única pessoa que sabe onde 

encontrar meu filho. Nada do que eu fiz serviu 

para sair de meus sofrimentos. 

― Este é um princípio básico do universo. Só 

multiplicamos aquilo que plantamos. Mas 

devo confessar sua comunidade não está 
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morta, ela só está dormindo, não matamos 

pessoas. Só deixamos elas entorpecidas pelo 

poder das ervas naturais que conhecemos. E 

sujamos todos de sangue para você se 

assustar. Não irei lhe prender ou faze-lo 

refém. Você deve viajar para o norte do país 

antes que as tropas do governo estabeleçam 

seu novo regime mundial aqui.  

―Se minha comunidade está viva podemos 

nos unir a outras comunidades e vencer estes 

soldados. 

― Impossível, esta guerra já perdemos. Será 

melhor todos aceitarem os novos chips que 

iram implantar em cada ser humano. E 

entregar suas armas. Só assim ninguém 

morrerá nesta guerra. ― Diz Ribes. 

― Porque você não me matou? 

― Porque defendemos a vida e não a morte. 

A morte é a passagem de uma vida para outra 

vida. A morte não é um fim, é um recomeço. 

Isso não tem nada a ver com o que vocês 
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entendem por deus, e sim os ciclos naturais 

de existências. 

― Mas isso não explica por que vocês da 

germinação mesmo sabendo que eu iria fazer 

o que fiz não me impediram. 

― Todos os seres no mundo sofrem, por este 

ou aquele motivo, sofrimento é sofrimento e 

somente ele tem a capacidade de sair de seus 

próprios sofrimentos, viver em ignorância nos 

faz cometer erros e atrocidades. E você fez 

isso por que estava sofrendo e acreditou todo 

este tempo que tinha matado o próprio filho 

e queria vingança. Você é herdeiro de suas 

ações e muitos dos que você fez sofrer 

querem sua morte, e serão eles que iram 

fazer você sofrer. Este mundo é cheio de 

ressentimentos e crueldades. E cada um 

decide seu próprio caminho seja na 

consciência ou na ignorância. 
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― Entendi. Vamos buscar Sônia. ― 03 inspira 

e vai libertar Sônia uma das guerreiras das 

mulheres emancipadas. 

   As tropas do governo mundial chegam por 

todos os lugares de carros, navios, jatos de 

guerra, motos, caminhões e a energia em 

todo o país retorna a funcionar. Em todos os 

lugares que existiam resistência em aceitar o 

governo, os policiais tinham a permissão para 

atirar. Mas o principal foco era encontrar 

prunus. 

   Ribes leva Sônia até o vilarejo das mulheres 

emancipadas junto com 03 até a porta do 

vilarejo. E 03 retorna para sua cidade. Para 

convencer seu povo a se render e deixar 

outras comunidades em paz. Ribes dá o 

endereço de onde ele poderia encontrar seu 

filho. 03 liberta todos as pessoas que avia 

prendido durante os conflitos no período da 

guerra. 
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Sônia voltou a viver no vilarejo com suas 

companheiras. Elas dão permissão aos 

homens da germinação entrarem no vilarejo. 

Os biomecânicos saem da superfície e se 

apresentam ao mundo. Percebendo que a 

sociedade estava se reestruturando. As 

cidades dos corvos e do comerciante já 

sabiam que deveriam se render. A tecnologia 

de guerra da nova ordem mundial era 

superior as das comunidades em todo o país. 

O mundo estava voltando a ser democracia e 

competitivo, o capitalismo era como tal 

sempre foi. 

   Não importa qual cultura, religiosidade, 

etnia, gênero ou espécie, todas as formas de 

vida viviam governada sobre um mesmo 

regime politico que a vida domínio sobre os 

meios de produção no mundo. Um dos 

representantes da nova ordem disse: ― Não 

existe vida que não seja governada por nós 
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neste mundo, nós os vencemos e sempre 

venceremos. 

 

                          CAPITULO 7 

               ULTIMO RECADO DO EMBRIÃO 

    Olá a todos e a todas, sei que é difícil 

entender que perdemos esta guerra, que as 

grandes potências mundiais são quem 

governam este mundo. Mas não foi por falta 

de avisos, sempre dissemos que nenhuma 

forma de governo eram amigos ou que 

estavam para o beneficio de seu povo, 

sempre nos olharam como maquinas de 

produção, nada mais nada menos do que uma 

ferramenta para manter seu sistema e suas 

riquezas. Elegeram políticos cheios de 

promessa e discurso rasos, conservadores, e 

por fim depois eles ganharem, esquecem que 

vocês existem e tiram e roubam direitos 

constitucionais. O capitalismo hoje segue seu 

maior triunfo, junto com a ciência. Burgueses 
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e cientistas, médicos e políticos trabalharam 

juntos. E nós o que fizemos depois do planalto 

de Brasília ter explodido? Criamos uma guerra 

que quase não chegava ao fim. Começaram a 

lutar contra vocês mesmos; sucateando 

outras comunidades, criando micro poderes 

com interesses de governas uns aos outros, 

aprisionamentos, tortura, violação sexual etc.  

    Talvez a partir disto vemos o quanto 

gostamos e sentimos prazer por sermos 

ignorantes e ambiciosos. Não damos valor a 

liberdade e aos respeitos entre nosso próprio 

povo, quem diria respeito pela humanidade e 

as outras espécies de seres vivos, enquanto 

lutávamos entre si. A classe dominante se 

organizava para reestabelecer o seu poder e 

assim conseguiram. A germinação não pode 

ajudar como deveria, nem condições para 

levar conhecimento a todos, pois não 

tínhamos de ser heróis da humanidade, mas 

vivenciarmos outra forma de vida. 
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Comunidades estavam cheias de ódio, 

vingança e ressentimentos, fome e traumas. 

    Porém agora aceitem e baixem suas armas. 

Não iram demorar e prenderem Prunus e por 

fim desta guerra: “enquanto a humanidade 

não der valor a liberdade, é sinal de que a 

opressão tem seu lugar em seus prazeres na 

vida”. Por fim vemos o quanto nossa 

mentalidade social está adoecida e violenta e 

ego centradas, acreditam na guerra, no 

domínio pelo medo, mas não no apoio multou 

e no respeito a liberdade dos outros. Partimos 

entristecidos e rendidos a tudo isso. Agora 

vivam suas vidas como bem entendem. 

Este foi o último discurso do embrião a 

sociedade. Vídeos colocado em todos os 

meios de comunicação mundial.  
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                         Capitulo 8 

                 A nova ordem mundial 

    O mundo agora tinha uma única 

constituição, um único modelo econômico. 

Toda produção de alimento para o povo em 

todo o mundo era transgênica, o agronegócio 

era o sistema de produção de todo o mundo. 

A ciência a biotecnologia e o controle 

genético era conhecimento privado da nova 

ordem mundial. 

   Os soldados em cada cidade ou comunidade 

em que chegavam e a população local 

entregavam suas armas. Todos recebiam um 

novo cartão chip para se tornar um cidadão 

reconhecido pelo governo. Como os recursos 

naturais eram limitados e tinham o controle 

do estado e eram propriedade privadas das 

grandes indústrias. Todo o povo, estava 

submisso aos que era produzido e limitado 

pelo mercado. Uma variedade de alimentos 

industrializados, alimentos orgânicos eram 
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privilegio da classe rico que eram produzidos 

em quantidades limitas para dar 

merecimento apenas a esta classe de 

pequenos burgueses, porém ainda era 

alimentos enlatados e industrializados, nem 

todos da classe média tinham acesso a uma 

alimentação orgânica, ainda se consumia 

transgênicos como a classe trabalhadora. 

Agora a elite do mundo tinha o monopólio das 

sementes, da genética, da terra, das águas, e 

das armas. 

   Os movimentos sociais viram que não 

importasse o que fizessem não daria para 

inverter a situação global. Este tempo foi um 

tempo de silenciamento profundo de todas as 

lutas sociais. Ao passar do tempo a 

germinação se tornaria apenas uma lenda 

urbana. Agricultores, indígenas, quilombolas 

seria apenas uma lembrança do imaginário 

das novas gerações. 
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                           Capitulo 9 

         Germinação e sua estratégia oculta 

― Não importa para onde formos eles cedo 

ou tarde irão nos encontrar. ― Diz punica. 

― Vivemos constantemente em risco. Porém 

precisamos continuar invisíveis aos olhos da 

sociedade. Aos olhos de todo o mundo. Se 

não nosso objetivo não será concluído.  

― É preciso que a sociedade nos esqueça, até 

mesmo nossos aliados. Mais do que nunca 

devemos viver entre eles sem saberem que 

existimos. Deixar que sabiam de nossa 

existência é cometer um grave erro. Se 

caímos nestes erros deixaremos de focar nas 

causas e nas fontes primaria produtora que 

movimenta o poder. ― Diz Prunus. 

― Concordo, é preciso deixar que a elite do 

mundo não saiba da nossa existência. Mas 

por quanto tempo ficaremos em silencio? É 

preciso traçar novas estratégias, novos 
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caminhos secretos para o objetivo final. Onde 

ninguém seja ferido ou crie novas guerras. ― 

Phoenix Dactylifera 

― A ideia é fazer com que lutamos sem 

perceberem que está existindo uma luta. 

Nossa luta será uma luta apenas no nível 

mental. Onde o corpo não sofra as 

consequências. Onde as mudanças sociais 

sejam sentidas para o bem comum social e 

das espécies. Armas e as guerras são para 

opressores. A consciência e o conhecimentos 

são para os sábios. É incrível ver que a 

humanidade não entende que sua mudança 

de pensamento pode lhe livrar do poder de 

quem governa o mundo e as outras formas de 

vidas na terra. ― Fala Rubus Idaeus. 

― A única forma de vivermos entre as 

sementes rebeldes é não saberem que 

existimos entre eles. Sermos eles de forma 

integral e na convivência sutil transferir os 

conhecimentos e segredos da germinação 
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sem que percebam. ―  Conclui Anona 

Squamosa. 

  ― Que nosso proposito seja que a 

humanidade conheça as leis naturais da vida. 

Que reconheça que sem a natureza não 

haverá vida saudável na terra. ― Dizem todos 

juntos na germinação em seu esconderijo no 

meio da floresta. 

 

                        Capitulo 10  

                   O despertar de 03 

03 chega ao lugar que Ribes tinha indicado. 

Era em um laboratório de ciência no qual ele 

avia deixado seu filho. O laboratório parecia 

está interditado com placas dizendo: 

“mantenha distancia área contaminada”. La 

avia soldados do exército com máscaras de 

gás, fazendo a vigília do local. 

03 estava observando tudo a distância com 

um binóculo com lentes especiais reguladora 
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de distância e visão noturna. Quando de 

repente alguém o segura por trás tampando 

sua boca. 

―Não grite se não eles iram nos ouvir. Não 

vou ferir você. não faça nenhuma besteira ou 

reaja contra mim. Se não será impossível 

entrar lá e ver seu filho, Ribes me avisou que 

você viria, então fique tranquilo. Vamos e 

acompanhe. ― Explica o homem que o 

segurou. 

― Mas como entraremos lá? Será que meu 

filho irá me reconhecer? ― Pergunta 03. 

― Seu filho está em observação dentro e uma 

cápsula, onde recebe oxigênio e é alimentado 

por sonda. Seu filho não é mais um ser 

humano comum, ele é um experimento 

transgênico, que os cientistas estão 

chamando de Bio-orgânicos.  

―Então o que vim fazer aqui? 
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― Você acha que a germinação deixaria você 

vir ate aqui depois de tudo o que você fez? 

Você é o único que pode chegar ate seu filho 

por ter todas as informações a respeito dele. 

E provavelmente precisaremos arranca-lo lá 

de dentro para obter aquilo que estamos 

procurando. 

―Quer dizer que vocês estão me usando por 

interesse político de vocês? 

― Estamos fazendo isso para você concertar 

as merdas que você fez com seu filho. E assim 

ajudar a todas as outras crianças que foram 

usadas naquela época como experimentos de 

guerra. deixe de ser egoísta e reconheça que 

você é a única ligação que podemos ter 

acesso a inverter esta condição e recuperar a 

humanidade delas. Esta é uma chance para 

você fazer a coisa certa. 

― Está bem. Irei fazer isso se é a única forma 

que terei de recuperar meu filho. E claro a 

ajudar todos os outros porque sei que muitos 
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outros país sofreram tanto quanto eu e não 

tiveram a oportunidade para mudar isso. ― 

Diz 03. 

Voltando a cidade demolida: 

Os biomecânicos foram os únicos que não 

aceitaram a rendição ao sistema político 

mundial.  

― Amigos levantem suas armas e vamos 

mostrar quem tem poder de fogo a estes 

soldados obedientes do estado. ― Diz o 

doutor das maquinas.  

As tropas de soldados vinham se 

aproximando e os biomecânicos indo em 

direção a eles. Quando os soldados avistam e 

pedem para eles se renderem. 

― Baixem as armas de vocês primeiro e 

obedeçam ao seu novo líder se quiserem 

viver. ― diz o doutor das maquinas. 

― Nós temos permissão para atirar. ― Diz os 

policiais. 
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―  Nós não precisamos de permissão, 

atiramos sempre que temos vontade e estou 

com muita vontade. ― Rebate o doutor das 

maquinas apontando seu braço que está 

implantada uma metralhadora ponto 50 

reduzida. 

    Assim como tudo é imprevisível, ninguém 

sabia da existência destes homens maquinas 

que não temiam ao governo. Porém a 

sociedade não sabia de que lado eles 

estariam.  

     As comunidades ao ver estes homens 

maquinas enfrentando o exército sem se 

preocupar com as câmeras que os cercavam. 

O mundo estava vendo que avia uma 

resistência que provavelmente poderia dar 

chance a luta dos povos ter continuidade já 

que a germinação tinha sumido do mapa. 

todos apenas assistiam à loucura daqueles 

homens maquinas. E sabiam que morreriam 

caso continuassem a enfrentar os soldados. 
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―Vocês devem ter um bom motivo para não 

atirar em nós. Vocês estão sujos e precisam 

de cuidados, e esse será nosso último aviso― 

Fala mais uma vez o líder da operação policial. 

―Irmãos carregar, Apontar. Eles agora 

saberão o quando esta guerra deixou o 

mundo louco e doente. Perdemos nossa 

lucidez quando o próprio governo nos traiu. 

Vocês não são os nossos heróis. ― Diz 

enfurecido o doutor das maquinas. 

― O que você quer? Não pretendemos atirar 

em uma cara surtado. E que precisa de 

cuidados urgente. Obedeçam, lhe peso mais 

uma vez. 

― E o que vocês podem nos oferecer, 

curativos? Não aceitamos mais ajudas e 

promessas de marionetes do estado. ― Diz o 

doutor das maquinas junto com seu pequeno 

exercito de homens biomecânicos.  

    Foi neste dia que a história recomeçou e 

tomou outro rumo. Criando-se novo contexto 
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e formas de resistência. Porém ninguém sabia 

mais quem era amigo ou inimigo de quem. 

Todos naquele momento só queria 

sobreviver, e quando as coisas se acalmassem 

criaram-se novas formas de combater o 

sistema. 

 

 

 


