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                              EDITORIAL   

   

     SEMENTES REBELDES É UM LIVRO 

REALIZADO A PARTIR DO PRINCÍPIO 

“FAÇA VOCÊ MESMO”. NÃO TENHO 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS A 

RESPEITO DA LÍNGUA PORTUGUESA. 

NÃO RECEBI ORIENTAÇÃO E, 

TAMBÉM, NÃO BUSQUEI SER 

VALIDADO POR ALGUM CÍRCULO 

LITERÁRIO. EU, APENAS, USEI 

INSTRUMENTOS QUE ESTAVAM AO 

MEU ALCANCE, DE MODO A 

ELABORAR ESTE PROJETO. PROJETO 

ESTE QUE, POR SUA VEZ, PASSOU POR 

UMA LONGA FASE DE CONSTRUÇÃO. 

SEM GRANDE PRETENSÕES ESTÉTICAS 

OU LITERÁRIAS.     AO LER ESTA 

HISTÓRIA, TENTE OLHAR E SENTIR 

COM UM ESFORÇO PARA 

COMPREENDER A SUTIL MENSAGEM 

QUE OS DISCURSOS E DIÁLOGOS 

DESTES PERSONAGENS. É UM CONTO 
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NARRADO POR UM DOS PERSONAGENS 

QUE MOSTRA UM DETALHES OS 

DESENVOLMENTO HISTORICO DA 

AGRICULTURA E DE SUAS 

MODIFICAÇÕES EM NOSSA 

TRAGETORIA, DETALHADAMENTE 

SOBRE A LUTA EM PRESERVAR AS 

SEMENTES CRIOULAS BUSCANDO 

VIVER DE FORMA LIVRE E NATURAL. 

LONGE DAS REPRESSÕES 

GOVERNAMENTAIS, INDUSTRIAIS 

TENTÃO DESCONSTRUIR UMA DAS 

MAISORES ESCRAVIDÃO DAS 

ESPECIES ATRAVEIS DO MEIOS DE 

PRODUÇÃO DE ALIMENTOS.     ESTE É 

MEU PRIMEIRO LIVRO INDEPENDENTE. 

DIANTE DISSO, AGRADEÇO AOS 

MOVIMENTOS, GRUPOS, INDIVIDUOS E 

AMIGOS QUE, DE ALGUM MODO, ME 

INSPIRARAM A FAZER TAL 

PUBLICAÇÃO.   

 -ESCRITA E EDIÇÃO: CARLOS 

HENRIQUE DE S.C.     



4 
 

                            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 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 recurso se torna 

dependente dos países produtores, e assim se 

cria 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 assim que 
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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  

                       Acerto de contas 

    Governos sempre se ergueram para dominar 

o povo. Não para o benefício e liberdade da 

sociedade, mas apenas para os privilégios de 

quem governa, a miséria é uma das maiores 

estratégias políticas de governança, seja para 

dominar seu próprio povo ou para colonizar 

outros povos. A liberdade não deve ser 

mendigada ou precisemos da autorização de 

outros e lutar por direitos, nossa luta é para 

sermos ingovernáveis e não fazer acordos com 

nossos opressores. 

    A germinação sempre disse:” se meu 

opressor me dar o direito de viver para que eu 

o obedeça e pensar que é superior a mim. Se a 

morte for o único refúgio para continuar livre, 

que ela venha, mas nunca viver condicionado 

a escravidão”. Por tanto a germinação sempre 

propôs que um grupo forte deve proteger o 

grupo mais fracos, e depois lhe dar todo o 

conhecimento para o torna-lo forte. Todo 
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grupo que pensar em apenas nos privilégios de 

seu próprio grupo e tem apenas o objetivo de 

dominar outros grupos, estes não devem ser 

respeitados e sim combatidos pelos princípios 

dito a cima. 

   A liberdade de um povo é o que mais 

importa e mais importante que isso é quando 

dois ou mais povos podem compartilhar da 

mesma liberdade. E com estas palavras 

daremos continuidade a nossa história. 

   03 foi a cidade onde seu filho que ele 

abandonou nas mãos dos militares e cientistas 

do governo. Pelos tuneis criado para conseguir 

penetrar na segurança do prédio e chegar até 

onde ficava a sala e as cápsula que mantinha 

seu filho preso como cobaia. 

    O corredor tinha muitas salas e 03 foi 

observando a numeração de uma a uma. 

Quando avista a sala de seu filho, portas 

totalmente lacradas com portão de ferro muito 

grosso parecia mais um cofre. 
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― O que vim fazer aqui? Meu filho talvez se 

ele tiver memoria vai lembrar do que fizeram 

com ele e que eu o deixei sozinho. ― Diz 03 

receoso. 

― Só saberá quando o encontrar. Precisamos 

tirar o chip que está preso em sua nuca, lá está 

o registo das mutações genéticas e tendo isso 

em mãos podemos inverter esta mutação com 

o tempo. Isso é se realmente foi implantado no 

seu filho. Caso contraio nunca saberemos 

onde o governo guardou estes códigos e 

experimentos. ― Diz uma semente rebelde 

que se chama citrus sinensis. 

― O governo não seria tão burro assim. ― Diz 

03. 

― O governo conseguiu fazer burrices priores 

que isso. 

― Você tem a senha para entrar aqui? ― 

Pergunta 03. 

― Sim tome aqui, mas acho que devo entrar 

com você e devemos fechar novamente a 

porta. 
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― Ok. Vou abrir agora. Olha se não vem 

guardas por aí. ― Fala 03 preocupado para 

não serem vistos. 

―Está tudo tranquilo por aqui, os corredores 

estão limpos. ― Diz citrus sinensis. 

  Aos conseguir abrir a porta 03 mesmo assim 

fica parado com medo de entrar. 

― Mesmo eu sendo um soldado treinado 

tenho medo da reação de meu filho. Sabe 

aquela sensação que você sempre teve de 

voltar de uma guerra e poder abraçar sua 

família? Muitas vezes achamos que é por 

amor, e você chora ao reencontra-los. Mas no 

fundo é só egocentrismo, pois como pode você 

trabalhar para matar outro povo, crianças de 

outros povos vítimas de guerra que perdem 

seus pais e voltar para abraças meu filho 

somente porque não fui eu ou minha família 

afetada pela guerra? somente porque 

sobrevive depois de ter matado tantos 

inocentes? 
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― Na guerra não existe justiça, nenhuma 

guerra é justa. A guerra é apenas uma fábrica 

de mortes, um lucro para a indústria de armas 

e privilégios das potências mundiais criadora 

delas.  

    03 entra na sala e ver seu filho todo 

entubado dentro de uma capsula de vidro 

blindado. Seu filho tinha aparência de meio 

planta e meio humano. Ele era um 

experimento para vencer guerra nas florestas, 

resistente a armas biológicas.  

 03 acende as luzes da capsula, seu filho abre 

os olhos e o encara sem demostrar 

reconhecimento, ainda sonolento. 

― Meu filho, o que fizeram com você? ― Diz 

03 impressionado com a mutação. 

― Pai, é você? quero voltar pra casa. 

― 03 toca no vidro da capsula tentando sentir 

seu filho: 

―Eu vou te tirar daí. Mas você precisa nos 

ajudar. ― Fala chorando 03. 
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   A sementes rebelde citrus consegui abrir a 

capsula com o código. Mas ele não tinha noção 

de que a mutação também alterou as emoções 

dos bio-orgânicos, por mais que conseguissem 

falar. Mas citrus lembrou que a germinação 

tinha lhe entregue ervas medicinais calmantes 

em caso ficassem agressivos ou em caso de 

outras emergências. 

   O filho de 03 inala o cheio da erva e entra 

em uma profunda quietude mental, sua 

respiração fica suave, 03 tenta tirar o chip de 

sua nuca, mas era preciso tirar apenas o liquido 

que ficava dentro da estrutura do chip, este 

liquido era a substancia que se misturou com 

seu sangue e mantem a mutação. Para inverter 

era preciso desintoxicar o sangue desta 

substância para depois desfazer a alteração 

genéticas. A tentativa já estava durando 20 

minutos e o efeito da erva estava passando. O 

horário de vigília dos soldados nas salas já 

estava perto de fazerem as avaliações das 

capsulas. 
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―Pai, pai. Onde está mamãe? ― Pergunta seu 

filho ainda consciente. 

― Você lembra de mim e de sua mãe? Você 

lembra da nossa casa? ―Pergunta 03 

impressionado indo para frente de seu filho. 

― Sim. E lembro do dia que você me deixou 

apodrecendo aqui. ― O filho de 03 se levanta 

pegando seu pai pelo pescoço e enrolando suas 

raízes o sufocando. 

― Me perdoe filho, eu não pude fazer nada na 

época. ― Diz 03 com dificuldade de respirar. 

― Hoje é o dia de acerto de contas, você não 

sabe o quanto eu sofri aqui por sua causa, você 

me disse que eu iria me tornar um herói e não 

um monstro cheio de dor e sofrimento. ― Seu 

filho com sua mão esquerda com raízes 

pontudas enfia na barriga de seu pai o 

atravessando. 

A citrus ficou espantado com a cena que viu. 

Ficou com medo de sair da sala e o bio-

orgânico lhe pegar. 
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   ele olha para trás e diz a semente rebelde: 

―Vai antes que eu lhe mate também me tornei 

um mostro e é isso que vou ser até meus 

últimos dias. ― E joga o corpo de seu pai no 

chão. 

A semente rebelde corre saindo da sala sem 

concluir seu objetivo. Deixando o bio-

orgânico livre para sair da capsula. 

― Hoje é o dia, depois de anos deste meio 

homem e meio planta tomar um banho de sol. 

Mundo aí vou eu.  

E ele sai correndo da sala logo depois de 

citrus. 
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                            Capitulo 2  

            O embrião desvenda o sistema 

A ONU promove a captura de Prunus, dando 

para quem o entregar uma boa quantia em 

dinheiro e por fim nesta guerra sem fim. 

― A ordem já foi estabelecida e o povo 

entendeu que precisamos trabalhar duro para 

ter dignidade. Ter seus direitos conquistados. 

Sabemos que o banco de sementes que foi 

construído na Noruega foi para suportar 

grandes catástrofes ambientais e política 

(guerras). Dando a todo o povo de toda as 

nações a possibilidade de com o avanço do 

agronegócio termos expandido nosso 

desenvolvimento tecnológico para plantarmos 

em qualquer clima, ambientes, graças as 

modificações genéticas conquistada pela 

biotecnologia verde. ― Diz um dos principais 

representantes da ONU. 

   Este discurso estava sendo repassado em 

todos os lugares do mundo. Os povos estavam 

esperançosos pelo fim da guerra. 
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― Ao nosso grande cientista desenvolvedor 

da nossa maior tecnologia adquirida na 

agricultura atual, sobre os transgênicos, 

receberá hoje o prêmio Nobel da paz. Foi por 

conta dele que somente hoje temos condições 

para pôr fim a fome no mundo e por fim nesta 

guerra. ― Fala o representante. 

    O povo estava já acreditando em tudo o que 

os contavam, estavam com muito medo da 

morte e da fome, o mundo sem leis e regras 

tiraram muitas vidas. 

―Aquele ou aquela que entregar Prunus a 

polícia do governo, recebera como 

recompensa 1 milhão de reais, vamos fazer 

melhor para conquistarmos este objetivo mais 

rápido, oferecemos 2 milhões. Mas do que 

estavam acusando o Prunus? Que crimes ele 

cometeu, a não ser de ter o conhecimento para 

combater doenças e o sistema em sua raiz?  

    Quando surgi imagem nos telões do 

governo. Era o embrião invadindo o sistema 

de comunicação global. 
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     EMBRIÃO: Olá a todos terráqueos e aos 

temporários senhores do mundo. Venho 

explica de forma resumida e compreensível, 

mais uma vez é evidente, sobre o que de fato 

seria a verdadeira proposta da revolução 

verde, o agronegócio e seus interesses 

socioeconômico e político. A Revolução 

Verde não é apenas um avanço técnico para 

aumentar a produtividade como muitos de nós 

pensamos e assim como nos foi ensinado, mas 

também existe uma forte intensão dentro de 

uma estrutura política e de um processo 

histórico. Neste sentido, será indispensável 

remeter para o contexto do final da Segunda 

Guerra Mundial, termos consciência do 

desenvolvimento e conflitos políticos que nos 

levou a esta terceira guerra. mas estamos 

cansados de tentar abrir os olhos de uma parte 

da sociedade que insistem ignorar o fato de 

que pensam e agem como seus opressores.  

    Os líderes mundiais tentavam rastrear o 

embrião que se mantinham invisível no mundo 
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da internet e popularizando as informações 

contra a nova ordem mundial. 

― Desliguem os meios de comunicação e 

fiquemos em alerta 24 horas sem descanso na 

caça destes invasores subversivos. E 

encontrem Prunus. Queremos ele morto. ― 

Diz o governante das nações. 

― Peso desculpa pelo meu atraso governante 

deste súbito mundo. Mas não viemos cometer 

erros. Não viemos entrar em falsos acordos e 

disputar política, nossa luta é pela vida contra 

este progresso destrutivo que está nos levando 

a extinção das espécies. Evitando a perca 

natural da vida, e impedindo que este sistema 

artificial e descartável nos leve a um futuro 

catastrófico e irreversível. A ONU foi 

corrompida por burgueses obcecados por 

poder. Todos os países do mundo foram 

corrompidos por eles. ― Fala Prunus aos 

governantes do novo mundo. 
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    O governante das nações ficou espantado, 

era realmente Prunus nos telões globais e 

mostrando a cara. 

 ―Antes de você desligar os meios de 

comunicação, digo, seus dias de governança 

acabaram, seus projetos, suas leis não podem 

mais governar as vidas. Por serem leis injustas 

e anti-natural que só privilegia as grandes 

empresas que detêm o monopólio dos meios 

de produção. Demoramos para colocar cada 

peça do jogo no lugar certo. E quando o rei do 

xadrez cair quebraremos o tabuleiro inteiro. 

Mas precisamos antes desmontar toda a 

estrutura política construída por vocês. Não se 

preocupe que o povo nem precisa sair as ruas, 

deixe que eles vivam como querem viver. Só 

precisaram aceitar a nova vida que estar por 

vir e obviamente sem vocês no comando. ― 

Informa Prunus de forma direta e firme ao 

governante das nações.  

― Quem você pensa que é? Você não detém 

de propriedades, nem bancos, nem se quer tem 

identidade. Até mesmo moradores de rua tem 
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algo a mais do que você. e você vem me dizer 

que vai destruir alguém como eu no topo da 

hierarquia social? É de me fazer rir. 

― Se eu fosse um assassino, eu tive duas mil 

chances de acabar com você durante estes anos 

que se passaram, muito mesmo de estabelecer 

este governo. Mas eu não quis, porque você 

não é o que aparenta ser. Não é você que 

governa este mundo. É apenas um figurante 

uma mera isca para esconder aqueles que tem 

o poder do mundo nas mãos. 

―Impossível. Só vivo cercado por meus 

homens de segurança. 

― Talvez seus homens que o protege confie 

mais em mim do que em você. sei o que você 

comeu e bebeu, a cirurgia secreta que você fez 

no joelho, a insônia que você teve hoje a noite. 

Até mesmo a viajem cancelada para o 

continente africano. 

    O governante ficou espantado, e parecia que 

entre seus protetores existiam infiltrados. Ele 

sabia que estava sendo vigiado por Prunus, 
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porém não sabia a dimensão das intenções de 

Prunus, será que Prunus não precisaria do 

apoio social para derrubar o sistema? Se 

Prunus era um ninguém como teria tanto poder 

para derrubar um sistema que foi erguido por 

séculos? Estes eram os questionamentos das 

grandes potências que assistiam aqueles 

vídeos colocado para o mundo todo. 

― Você não tem o poder e recursos para isso 

Prunus. ― Diz o governante tentando não 

demostrar espanto. 

― Eu sou você e não existem um lugar do 

mundo onde eu não esteja. ― Diz Prunus e 

desliga o seu vídeo. 
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                           Capitulo 3  

       Desmontando as leis constitucionais 

   Ribes na última reunião com a germinação, 

mostra os planos para desmontar o governo. E 

assim mudar as leis do país. 

― Precisamos criar uma das maiores distração 

para a elite do mundo. Um ataque quase que 

real. Quando eles estiverem bem perturbados, 

daremos a tacada certa. E assim nossos aliados 

e a germinação tomara suas posições passo a 

passo sem sermos vistos ou percebidos. 

Quando pensarem que nos encontram o plano 

já terá sido executado. ― Diz ribes, firme e 

determinado. 

― Espero que todos nós estejamos prontos. E 

que o mundo esteja pronto. ― Diz Punica. 

― E os biomecânicos o que faremos com eles? 

Tentaremos ajuda-los ou deixaremos eles 

entrarem em guerra com o governo? ― 

Pergunta Morus. 
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― Eles não são nossa preocupação agora. Mas 

um ponto para distrair o governante seria 

entrarmos dentro da arde de Noé dos alimentos 

na Noruega. Chamar toda a atenção dele para 

lá. ― Diz Rubus, e mostra o mapa. 

―Mas este cofre-forte escavado fica numa 

área de gelo permanente na Noruega, nas Ilhas 

Svalbard, a cerca de mil quilômetros do Polo 

Norte. Sabemos que nele está conservado as 

sementes. E lá é a matriz de todo o sistema, 

porém como chegaremos lá? ― Pergunta 

Phoenix. 

― Primeiro temos que entender como 

funciona. As sementes são mantidas a uma 

temperatura média de 18 graus centígrados 

negativos, protegidas contra a umidade e 

problemas meteorológicos. O banco de 

sementes de Svalbard encontra-se a uma 

altitude de 130 metros sobre o nível do mar, 

teoricamente protegidas inclusive do 

derretimento dos gelos árticos.  
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Um gerador a carvão produz energia para os 

equipamentos de refrigeração. Se eles 

parassem de funcionar, o próprio ambiente 

garantiria durante décadas uma temperatura 

interna nunca superior a 3,5 graus centígrados 

negativos. Ela permitiria às sementes uma 

sobrevivência de cerca 55 anos. A própria ilha 

foi escolhida pela ausência de atividades 

tectônicas: é segura inclusive do ponto de vista 

sísmico. ―Explica Rubus. 

― Boa distração. Eles pensam que iremos 

entra no cofre e que levaremos tudo lá de 

dentro. Mas isso tem que parecer bem real pois 

o lugar é quase impossível de chegar sem 

tecnologia favorável. Já temos amigos 

suficiente da germinação trabalhando lá 

dentro, para podermos dar o próximo passo? 

― Pergunta Morus. 

―Sim, conhecemos tudo por dentro como 

chegar e sair. Mas este não será nosso foco. 

Mas desestruturar o sistema, e cortar todas as 

raízes que mante este sistema de pé. ― 

Responde Rubus. 
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― Todos já estão em suas posições, agora 

começaremos mexer as peças do jogo. 

―Punica. 

     Modifiquemos as leis, em cada camada 

social. 

 

 

                           Capitulo 4 

                 A arte das mil sombras 

    Não se captura aquilo que não se pode ver 

ou tocar. Da mesma forma que não se pode 

provar que aquilo existe ou que não existe. 

Assim Prunus tomou de conta de desequilibrar 

a mente do governante, que por neurose 

passou a perseguir seus próprios protetores. 

―Me dê a lista de todos meus seguranças e 

funcionários que tem faltas, ou falhas ao me 

atenderem. Aqueles que tiver alguma falha em 

seus serviços vou os considerar como 

traidores. Meus superiores não devem saber 
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desta falha na segurança. ― Fala o governante 

das nações. 

―Olá governante da nova ordem, todo o 

mundo viu a conversa que tivemos com um 

dos símbolos mais perseguido do mundo. Que 

aparentemente tem em suas mãos ou 

conhecimentos com capacidade para sabotar 

todo nosso trabalho. O que você fará em 

relação a isso? ― Diz o braço direito da 

potência secreta do mundo. 

   O governante baixa a cabeça envergonhado, 

em obediência ao seu superior e fala com 

medo: 

― Todos os traidores serão retirados do 

governo, não teremos falhas. 

Quero que você resolva isso em poucos dias. 

Temos que mostrar ao mundo quem os lidera. 

Qualquer outro erro você está sujeito a morrer 

por ambos os lados. Uma se eles invadirem sua 

segurança, e ou por sua incompetência 

governamental aos nossos interesses. ― Diz o 

braço direito do mundo. 
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   Como o governante está sobre pressão ele se 

reúne com sua equipe de confiança e começa 

seus planos de limpar e encontrar os traidores 

infiltrados. 

― Bom, tudo o que faço é de forma secreta 

neste governo e mesmo assim as informações 

sobre minha vida vazarão para um homem que 

ninguém sabe onde se esconde, me expliquem 

como isso é possível? 

―Senhor até agora este governo só combateu 

ativista das sementes rebeldes, não temos 

rastro do hacker do embrião que é como se 

chama e não sabemos quem o ajuda. ― Fala o 

porta voz do comandante.  

―Não cabe aqui ficar pessoas trabalhando ao 

meu lado com incompetência. Principalmente 

pessoas que cometeram falhas no meu 

governo e descumprimento da ordem e de seus 

afazeres. Três de vocês serão punidos e 

incluindo você meu porta voz. ― Diz o 

comandante. 
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― Senhor, mas sete de nós cometemos erros, 

devemos investigar a fundo. Como garantir 

que tenha sido apenas seus funcionários e não 

governos aliados aos seus nesta reunião 

querendo está no seu posto governamental? 

Estamos talvez sendo punidos sem prova 

alguma. 

―Prunus falou pro mundo inteiro que ele sou 

eu, e pelo que entendi vocês são parte de mim, 

vocês sou eu, porque trabalham para mim e 

estou vendo vocês falharam comigo. Por tanto 

vocês são os olhos de Prunus, suas falhas 

mostram isso para mim. E com certeza devo 

eliminar vocês. ― Diz friamente o governante 

pedindo que seus militares entre e os prendam. 

― Senhor, avalie com cuidado pois você pode 

estar eliminando as pessoas erradas.  ― Diz 

um de seus funcionários. 

― Meu trabalho e meu cargo, minha vida está 

em jogo. E não posso falhar agora. ― Diz o 

governante do mundo. 
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   Ele pede que seus militares levassem seus 

seguranças, seu porta voz e funcionários e os 

executem como punição. mostrando assim 

para os meios de comunicação dizendo que 

encontrou os infiltrados e traidores do 

governo. Ele disse: traição é morte”. 

  Em seguida ficaram com ele apenas os 

funcionários que cumpriam com rigidez e foco 

seus trabalhos os nomearam novos porta-

vozes e braço direito, para ele homens leais a 

ele deveriam está ao seu lado e traidores 

executados. 

― como meus novos aliados por mais que 

todos vocês já trabalham muitos anos comigo 

em cargos mais baixos e outros como parte de 

mim e me mostraram lealdade até os dias de 

hoje, quero que se mantenham assim. E me 

tragam respostas profundas sobre o hacker e 

prunus. E quero estas respostas logo, logo. 
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                           Capitulo 5 

                  A fúria das mutações 

O bio-orgânico ao sair da sala fazia tumulto 

nos corredores, os soldados buscavam 

controlar a situação e ele saia derrubando e 

matando todos que atravesse seu caminho. Ele 

tinha a pele grossa como um troco de arvore 

raízes fortes que ele pedia movimentar como 

as mãos. Balas eram difícil penetrar em seu 

corpo. Realmente ele tinha se tornado uma 

arma biológica, porém incontrolável. Mas 

existia um lado seu humano, quando ele 

avistou muitos outros dentro das capsulas, 

lembrou das crianças que avia chegado junto 

com ele, ele segurou o cientista responsável 

por manter as cápsulas ligadas e disse: 

―Liberte estas pessoas, elas não serão cobaias 

de laboratório para vocês. Elas serão livres 

como eu. 

   O cientista abre as capsulas, e todos os bio-

orgânicos acordam. Todos eles tinham a 

capacidade de se comunicar como as plantas, 
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suas vibrações se harmonizavam. Podiam se 

comunicar telepaticamente sentir o que o outro 

sentia sem precisar falar nada, isso somente os 

bio-orgânicos que eram parte plantas, outros 

eram parte animal, terrestres e aquáticos, 

pássaros, cada um podia se comunicar de 

acordo com sua espécie, etc. 

―Irmãos e irmãs somos completamente livres 

agora. ― Ele fala. Esta luta é entre a 

tecnologia e a natureza. 

    Aqueles mais de 100 bio-orgânicos foram 

liberados e os soldados que vigiavam o 

laboratório não conseguiu conte-los dentro os 

muros. Os bio- orgânicos ganharam as ruas 

das cidades. Eles podiam agora fazer a 

fotossínteses sugar nutrientes do solo, se 

hidratar por suas raízes ao se firmarem no 

chão. 

   Enquanto na cidade demolida os 

biomecânicos estavam em guerra com o 

estado, tendo em suas mãos tanques de guerra 

fazendo as tropas militares recuarem. Era 
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como se o mal que o estado causou estivesse 

se voltando contra ele. Portanto tinham dois 

potenciais compatíveis para combatê-los. Os 

bio-orgânicos e os biomecânicos, porém não 

sabíamos ainda se estavam lutando contra o 

sistema ou somente por eles mesmos. 

   O exército ao com bater os biomecânicos 

gritavam: 

―Recuar. Devemos fazer uma barreira 

humana com escudos para proteger o 

comandante. ― Fala o soldado da linha de 

frente. 

Quando os biomecânicos iam avançando 

contra as tropas do governo. Os vilarejos e 

cidades começaram a se agitarem. Na tentativa 

de restabelecer os micro poderes. Porém uns 

tinha em mente de perseguir Prunus para 

ganharem a recompensa. Tropas do governo 

estava pedindo reforço; mas as coisas no brasil 

estavam mudando enquanto as leis nos outros 

países estavam mudando e pressionando a 

governança no brasil, mesmo que o governo 
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fosse único para o mundo estavam-se criando 

divergência. Mas era inquestionáveis pois 

tudo estava vindo das decisões de cima. Os 

conflitos políticos estavam ficando mais 

acirrados novamente, ainda existia muito 

ressentimentos e lembranças depois da guerra. 

O vilarejo das mulheres emancipadas, a cidade 

dos corvos, a cidade do comerciante voltava a 

combater o governo, mas de forma pacifica de 

início, e comunicou em suas manifestações 

total apoio ao embrião e à germinação. As 

comunidades que apoiavam o regime e tinha 

apoio do governo por serem classes 

privilegiadas começavam a se organizar para 

combates as comunidades contrarias. 

 

                              Capitulo 6 

       As novas leis e a mudança de poderes 

  Na sala da nova ordem a mão direita do 

mundo fala para o governante das nações. 
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―Como somos um governo que busca a 

soberania e o controle do mundo devemos 

mudar algumas coisas. ― Diz a mão direita do 

mundo ao governante das nações. 

―E qual estratégia o senhor indicaria para 

evitar nossa queda? ―pergunta o governante. 

― Ora cobrar dos nossos devedores que 

paguem suas dívidas. Existem muitos 

empresários da alta classe que deve bilhões ao 

governo. Eles têm privilégios sem cumprir 

com seus deveres. Portanto os governos 

confiscaram suas propriedades caso não 

paguem suas dívidas. E caso você não cumpra 

com este dever para nos gerar luro e poder será 

demitido do seu cargo― Diz a mão direita do 

mundo. 

―Sim, senhor. Respeitarei as ordens do novo 

mundo. 

   Quando o porta voz mudou as leis de 

propriedade e cobrou das grandes empresas 

para pagarem suas dívidas a classe rica do país 

se sentiram injustiçadas. 



34 
 

―Os empresários que não cumpriram com seu 

dever econômico, serão descartados, e 

daremos poder a quem realmente merecem e 

tem intelectualidade para administrar com 

capacidade uma indústria de grande potência. 

Pois acreditamos que aqueles que não 

cumprem com as ordens do mundo, é um 

inimigo, e a muitos empresários contrário aos 

nosso poder. ― Diz a voz do mundo. 

   O governante com sua nova equipe dava as 

novas leis que vinham de cima, e pela primeira 

vez na história o regime está afetando a classe 

rica e privilegiada, tirando dos grandes 

burgueses as propriedades, e a renda, 

diminuindo os poderosos do mundo. Por tanto, 

o mundo era governado apenas por 13 homens 

que detinha toda a propriedade privada do 

mundo e os meios de produção e Prunus queria 

encontrar o homem que governava os outros 

12, um entre eles detinha o rumo da 

humanidade. E o impacto social disso foi o 

aumento da competitividade empresarial a 

cobrança de dívidas entre as empresas e 
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perseguição e morte de grandes empresários, 

empresários se matando para não perderem 

seu poder e propriedades, o sistema estava 

fazendo a limpeza dentro do próprio sistema. 

     O governo estava lucrando com mais poder 

e propriedades em mão o regime se fortalecia 

e dava um novo rumo financeiro pro mundo. 

Foi uma tacada de mestre percebida pela mão 

direita do mundo. Depois na reforma da 

previdência ele também tirou dos benefícios 

de políticos e diminuição de salários. E 

fiscalização geral na classe pobre. Assim os 

cidadãos tinham melhores condições de 

trabalho o mundo começava a sair da fome, 

reconstruindo suas vidas depois da guerra. 

ganhando a confiança do governo, as revoltar 

diminuiria e teriam mais recursos para 

encontrar os inimigos internos do país. Mas 

esta estratégia para as elites era bem estranha, 

tirar dos poderosos seus poderes, mas 

funcionou. 
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                          Capitulo 7 

              A arca de Noé dos alimentos 

Meses depois quando o país estava com 

pequenos conflitos sociais, os laboratórios de 

ciência de bio-tecnologia de várias partes do 

mundo perderam seus principais documentos 

e estudos sobre genética e produção 

transgênica. Foram retiradas do sistema 

secreto do governo. O regime não tinha mais o 

conhecimento cientifico em mãos que 

alimentavam a produção transgênica. 

     E por incrível que pareça a arca de Noé dos 

alimentos estava sendo aberta com uma tropa 

de guerrilheiros. Que tomou conta da 

organização e mantimentos. Eles tinham todo 

o poder sobre o cofre onde guardavam as 

sementes do mundo. 

Prunus ressurge com vídeos nos meios de 

comunicação: 

―Olá, mais uma vez a todos. Sei que a elite 

do mundo vez sacrifícios para poder manter 
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seu sistema vivo, tirando grande problemas 

financeiros na tentativa de me encontrar, mas 

como eu disse não sou um, eu sou todos. Por 

tanto temos em mãos o conhecimento matriz 

de todo o sistema graças a tecnologia frágil e 

barata de vocês e agora temos o banco de 

sementes do mundo em mãos. E para minha 

felicidade o governante do mundo falhou com 

seus superiores, mesmo a mão direita do 

mundo tenho lhe aconselhado e trazido 

soluções para o sistema. Pois isso me parece 

que você governante não tem capacidade para 

tomar decisões, para as questões mundiais. 

     No momento do discurso a mão direita do 

mundo manda prender o governante por 

cometer este fracasso. O governante tenta 

comandar suas tropas para lhes defender 

contra seus líderes, mas todos seus soldados já 

estavam obedecendo a mão direita do mundo. 

Portanto em seu momento de desespero 

passou a ser punido por traição e o levaram 

para uma sela isolada. Antes ele pode 

conversar dentro da sela com seu porta voz: 
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―Senhor, descobrimos algo muito 

importante. Sempre estávamos combatendo 

um inimigo externo e sempre achamos que 

nossos inimigos eram a oposição. Mas a 

germinação é um grupo mundial que entende 

de conhecimentos naturais relacionado a tudo 

da natureza, por isso é difícil encontra-los. 

Eles têm domínios sobre as plantas 

medicinais, cura de doenças, fazem venenos, 

foi assim que derrubaram o primeiro 

presidente. Eles não deixam rastro e se 

infiltram em qualquer lugar. Estas técnicas 

eles o chamam da arte das infinitas sombras ou 

a arte invisível. Não temos como saber quem 

são ou de onde vieram. Mas esta terceira 

geração foi criada em um mosteiro na 

Birmânia, onde foram iniciadas 7 crianças que 

auxiliaram Prunus, no qual ainda não sabemos 

o nome deles, mas que apareceram juntos com 

ele na queda do primeiro governo. Sendo que 

5 fazem parte dos criadores e dos 

ensinamentos para estas crianças. Estes 5 a 

muitos anos estão dentro do sistema e 

provavelmente são estes que passam as 
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informações para a germinação poder invadir 

e destruir o sistema por dentro. Portanto não 

sabemos quem são de fato. 

― Não pode ser! Como nunca percebemos 

isso antes? E eu eliminei muitos deles aqueles 

funcionários incompetentes. 

― Não senhor, você matou apenas seus 

próprios homens de confiança. Seus homens 

cometeram erros porque são homens comuns. 

A germinação não comete erros. Até agora 

foram infalíveis. 

―Impossível. Temos muita força bélica. ― 

Diz o governante algemado. 

― Mas do que adianta ter tantas armas se não 

terão mais a obediência do povo, de seus 

exércitos, de seus funcionários, das empresas, 

dos meios de comunicação e de seu porta voz. 

― O que você quer dizer com isso? 

―pergunta o governante não aceitando sua 

própria derrota. 
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―Que todos os que o cercam é uma 

germinação e não obedeceram a suas ordens 

de ataque. E trouxemos um chá para o senhor 

tomar. Ou o senhor toma o chá ou sua cabeça 

vai rolar e será esquecido pela história. ― Diz 

seu porta voz. 

― Você é um deles! Mesmo trabalhando 

comigo a 42 anos, eu fiz você subir de cargo 

todas as vezes e sempre se mostrou impecável 

em tudo o que fazia para mim, eu deixei você 

falar por mim. 

― Prunus avisou que ele era você. agora tome 

o chá e poremos fim na história. 

   O governante preferiu tomar o chá já que a 

sala só tinha seus inimigos que acreditavam 

não existirem; porém tão próximo a ele que 

nunca imaginava ser seus inimigos, e tomou a 

xicara de chá de um gole só, o chá tinha um 

gosto muito saboroso. 

― Você não irá morrer, só irá dormir até que 

tudo isso acabe governante. Mas antes saiba 

que você não irá mais causar mal algum a este 
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mundo, pois não terá mais espaço para a 

crueldade de vocês.  

―Sempre tivemos confiança de que o povo 

nunca subiria a pirâmide para derrubar o 

sistema. Sempre pensaram numa revolução de 

baixo para cima, de fora para dentro. Mas 

vocês estão tentando inverter o jogo.  

― Sim derrubando as pessoas principais deste 

jogo, o jogo acaba e a sociedade nem irá 

perceber. ― Diz seu porta voz. 

― Farão uma revolução sem herói e sem 

história? E qual seria o legado desta 

revolução? 

―A vida e liberdade. 

― Mesmo que você controle alguns soldados 

não conseguirá dominar todos. Quando 

perceberem irão se opor a vocês. Sempre foi 

assim em todos os impérios e governo no 

mundo. Por isso que todas formas de governos 

são opressoras, reprimir é a natureza de todo 

governo e ter poder é prazeroso. ―Diz o 

governante sorrindo. 
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― Faz parte da guerra. mas tentaremos causar 

menos danos possíveis. ― Diz seu porta voz. 

Naquele momento o governante cai num sono 

profundo e o colocam dentro de uma capsula 

de vidro. 

A mão direita do mundo liga para o porta voz: 

―Já eliminaram governante? 

―Praticamente sim, mas por outros meios, ele 

não será mais um problema para o senhor. 

― Ok, você será o substituto dele. Será o novo 

governante do mundo. Se a equipe dele não lhe 

servir use outra equipe do seu agrado, encontre 

um porta voz para você. 

―Farei isso agora. 

 

   O País que entendia o contexto político do 

mundo e agora o porta voz do mundo sendo 

um indivíduo da germinação, e agora 

governante do mundo ele mudou todas as leis. 
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― Não haverá mais colônias no mundo, todo 

país colonizador pagará sua dívida histórica 

aos países colonizados. 

―Toda força de pensamento político ou 

religioso que use do racismo, especismo, 

machismo, intolerância religiosa, homofobia, 

xenofobia terá que prestar contas com o 

governo e fara trabalho social para as 

comunidades na qual ele violentou ou 

humilhou. 

― Todas as lojas de armas do mundo serão 

fechadas. Nem mesmo os exércitos irão usar 

armas, por que este novo governo não quer um 

mundo violento, ou um mundo com 

privilégios para uns e exclusão de outros. O 

mundo não suporta mais tanto desmatamento, 

o mundo não suporta mais este capitalismo 

desenfreado incapaz de se importar com as 

vidas desta terra. ― Diz o novo governante. 

―Toda empresa que trabalhar com matérias 

primas ou usar de quaisquer matérias da 

natureza, deverá ter um trabalho de 
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reflorestamento e purificação de rios e lagos. 

Assim usará apenas produção de seus próprios 

plantio daqui a alguns anos. 

―Os militares terão direitos de ver e conviver 

com seus familiares e constituírem família. 

Pois entendemos que eles também são 

humanos e devem viver seu lado humano. 

    A sociedade entrou em pânico, a classe rica 

ficou furiosa e os grandes empresários 

começava a querer derrubar o novo 

governante. Enquanto o governante assinava 

as novas leis. 

 

                              Capitulo 8 

                     A guerra entre poderes 

    Vendo estas leis mudadas o povo e militares 

e até mesmo cientistas tiveram confiança no 

novo governante que não percebiam que era 

um da germinação.  

― Aquele que violar estas leis de direitos 

humanos, é um ignorante. Eu vim para 
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concertar tudo o que militares e presidentes 

antes de mim fizeram contra vocês. Vim fazer 

com que poderosos paguem por suas 

psicopatias sociais, agora só cabe a vocês 

estarem do lado dos opressores ou do lado da 

própria liberdade. ― Diz o novo governante. 

―Assim que as dividas estiverem pagas e os 

países explorados conquistar sua 

independência economia, estarem alimentados 

e saudáveis, será livre plantar, colher o que 

bem quiser e entenderem. Sementes crioulas 

serão distribuídas e ensinada a plantar. Terão 

direito a leitura e ter bibliotecas em casa sobre 

medicina, saúde, agricultura orgânica etc. e os 

poderosos que virem contra mim que venham, 

mas não deixarei que a humanidade seja mais 

uma vez massacrada por este sistema cruel e 

perverso contra a vida e a liberdade das 

espécies. Dei-me sua confiança e fidelidade e 

não me importarei com o que fará com suas 

vidas. E não haverá mais nenhuma 

recompensa na captura de Prunus― Diz o 

novo governante. 
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    As comunidades que ouviu sobre a 

germinação ou que conviveu com eles nos 

períodos de guerra civil reconheceram aquela 

frase. E a própria germinação entende que eles 

já estavam se estabelecendo nos postos de 

poder do estado. Assim os grupos de 

resistência se preparavam para combater os 

grupos de classes privilegiadas pelo governo 

conservador. 

As cidades dos patriotas de extrema direita, se 

moviam em direção aos vilarejos, mas as 

tropas do novo governante os impediram de 

seguir em frente.  

― Respeitem a nova ordem, e ninguém morre 

hoje. Os mesmos direitos que foi para um será 

para todos. E agora neste momento todos 

vocês estão sujeitos a pagarem por serviços 

sociais para as comunidades que vocês 

odeiam, foi racismo, homofobia e misoginia 

são crimes inafiançáveis. Caso não obedeçam 

às novas ordem serão presos, se reagirem 

atiraremos. 



47 
 

― Esse governante se rendeu aos rebeldes, 

não vamos nos render a suas leis. ― Diz o 

líder da extremista.  

― Se você não percebeu ainda e fica com seus 

sonhos nacionalista de 2020, saiba que só 

existe um único governo no mundo agora, e 

esta ideia foi implantada por vocês brancos 

heteros normativos capitalistas. E estas são as 

novas leis, e não vamos deixar vocês 

violentarem ou explorar nenhuma comunidade 

indefesa. O jogo virou agora recuem ou vou 

atirar. ― Diz o comandante da operação 

policial. 

― Ninguém vai recuar. ― Diz o líder 

conservador. 

― Ok. ― O policial atira na cabeça do líder 

da extremista e todos os policiais apontam 

suas armas contra as tropas de civil 

conservadores. 

  Eles perceberam que o novo governo não 

estava de brincadeira, e todos viram seu líder 

caindo. 
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― Qual será o próximo? ― Pergunta o 

comandante. 

 E todos recuam. 

―Vocês têm merda na cabeça? Por que odiar 

outros povos sem nenhuns motivos se quer? 

Acabou seus privilégios e sua ilusão de 

superioridade, acabou a época de opressores 

neste país. ― Fala o comandante da operação. 

   Eles perceberam que aquele governo estava 

beneficiando todas as classes, estava entrando 

diariamente dinheiro na conta de todos os 

cidadãos empregados e moradores de rua. Aos 

estudantes de ensino media tinha acesso direto 

as universidades em precisar fazer vestibular, 

onde as matriculas de brancos e negros, e 

indígenas estavam bem equilibradas. 

   A única coisa que estou vendo em vocês é 

que vocês não querem que os outros tenham os 

mesmos direitos que vocês roubaram durante 

todo este tempo. ― Falou o soldado militar do 

novo governo aos conservadores. 
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Quando os grupos e cidades privilegiadas 

recuavam. Os jatos de guerra da elite do 

mundo tentavam bombardear os guerrilheiros 

que cercavam a arca de Noé dos alimentos. 

Soltaram dois misseis. Os guerrilheiros 

estavam com armas capazes de derrubar os 

jatos e revidam; era fogo contra fogo.  

    O novo governante sofreu um atentado 

durante seus discursos de igualdade. Enquanto 

os governos de todos os países do mundo 

estavam sendo substituídos por novos. Tudo 

estava sendo modificado pela constituição 

mundial, afastando corruptos dos cargos de 

poder administrativos do mundo e devedores 

do estado. Contas de grandes empresas 

devedora do estado estava sendo zeradas para 

o pagamento de suas dívidas, e tirando o 

direito de exercer sua profissão empresarial 

aos patrões das empresas falidas. 

  Um dos grandes comandantes da elite do 

mundo liga para o novo governante: 
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― Você chegou a um cargo no qual ninguém 

das classes baixas avia chegado. 

― Só estou colocando o mundo em ordem. E 

não se preocupe que vou achar você, senhor da 

grande potência, mas primeiro vou passo a 

passo, o próximo a cair será sua mão direita. 

― Eu já peguei vocês, chegaram perto, mas 

morreram antes de me encontrar. ― Diz a elite 

que domina o mundo.  

Encontraram Prunus em uma comunidade 

negra e o levaram para um país europeu que 

ainda estava no poder das elites do mundo. 

Prunus foi capturado pelo serviço de 

inteligência mundial, a mão direita do mundo 

o conseguiu rastreá-lo e não faltavam muito 

para encontrar o hacker e os outros da 

germinação. Prunus naquele momento estava 

sendo julgado e sendo visto por todos os meios 

de comunicação do mundo. 

―Você se tornou um símbolo agitador contra 

o governo. Querendo derrubar as elites 

mundiais, agora diga com qual proposito você 
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que tomar o poder do mundo? ― Pergunta a 

mão direita do mundo já que o governante do 

mundo está sendo protegido por leis que avia 

mudado.  

    Tiraram Prunus do brasil pois sabia que 

seria protegido pelo governante que o apoiava. 

―Nunca tive o proposito de tomar o poder do 

mundo e sim de destruí-lo. Esta forma de 

poder é nociva a qualquer ser vivo deste 

planeta. ― Diz prunus calmamente a mão 

direita do mundo. 

― E como você pensa que esta guerra irá 

acabar? ― pergunta a mão direita do mundo. 

―Tomando uma xícara de chá enquanto os 

poderes opressores caem diante de seus olhos 

e dos senhores do mundo. 

―Não será assim Prunus ou você se rende ou 

nos obedece. 

―Prefiro sentir a decomposição natural do 

meu corpo do que uma vida na escravidão. ― 

Prunus fala suas últimas palavras ao mundo e 
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se auto envenena por uma capsula em que avia 

introduzido em sua boca. Diante dos olhos da 

mão direita do mundo seus batimentos 

cardíacos para de pulsar.  

Diante do mundo o Prunus morre seu corpo foi 

retirado e guardado em uma gaveta do governo 

até decidirem onde enterraram seu corpo. E o 

mundo está novamente em guerra. os povos 

saem as ruas com armas. O governante declara 

guerra aos governos desobedientes aos países 

que ainda defendem o antigo regime. 

    As elites estão sem armas bélicas pois os 

senhores militares estão do lado do 

governante. As armas de grandes potencias 

estão trancadas e proibidas de serem usadas. 

Só usam as que estão em circulação legais e as 

ilegais. 

    O governante do mundo tinha apoio de 175 

países. A elite estava sem saída, cada país era 

governado pela germinação. Para não correr 

risco de sabotagem e inimigos internos. 
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    Sem Prunus no caminho afetou a luta dos 

povos, muitos não conheciam a germinação e 

só conheciam Prunus visualmente nas telas do 

mundo. A elite perseguia cada acesso à 

internet das pessoas suspeitas para evitar que 

a germinação se aproximasse do poder. O 

governante enfrentava a oposição ao seu 

comando mundial. Os biomecânicos estavam 

contra ele e estava com sua tropa de homens 

maquinas indo derrubar seu governo. Os bio-

orgânico estavam chegando ao vilarejo das 

mulheres emancipadas, mas para chegar lá 

tinham que passar pela cidade dos soldados da 

pátria.  

Os conflitos vêm se intensificando es este foi 

o momento mais sangrento de toda nossa 

história.  

―Precisamos agir agora ou seremos os 

próximos a morrer. ― Diz punica não 

querendo mais perder tempo, pois o mundo 

estava em fúria e precisavam acabar logo com 

tudo isso. 
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― Todas nós vamos com vocês. ― Diz Sônia e 

sara, o vilarejo das mulheres emancipadas se 

preparam. Junto com a cidade dos corvos e 

dos comerciantes. Juntando também a 

comunidade negra que Prunus estava junto. 

As sementes rebeldes começavam a agitar o 

país. 

 

 

 

 

 

 


