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                                       CAPITULO 1 

                             A CAÇA AOS PODEROSOS 

    O governante ao dar o novo discurso na caça as elites que 

dominavam o mundo, proibiu a reunião do G20. 

―Eu como governante do mundo e todos os governos que 

apoiam minha causa, comunico ao mundo que todos aqueles 

lideres políticos e militares que apoiaram o apartheid e estão 

livres ate hoje serão levados a justiça do mundo. Todos 

aqueles que são líderes de grupos intolerantes seja eles 

religiosos ou não, sejas partidários ou não, seja eles 

nacionalistas ou não serão também levados a justiça do 

mundo. Dependendo de sua participação ou crimes serão 

condenados. Suas contas bancarias serão esvaziadas e serão 

doadas para as comunidades afetadas por suas crueldades 

contra a humanidade. ―Diz ele. 

    A elite mundial estava sem força para combater, porém em 

cada país tinha conflitos internos. Os grandes empresários 

bilionários que participaram de ações contra a humanidade 

estavam sendo condenados judicialmente, suas contas zeradas 

para restaurar o mal que eles mesmos cometeram. Assim 

como lucravam com a morte de milhares de pessoas este 

dinheiro estava sendo para reconstruir as comunidades e as 

famílias afetadas pelas perdas de seus entes queridos. 

― Eu como governante do mundo busco estabelecer uma 

melhor qualidade de vida a todos os seres. Combatendo todos 

os regimes autoritários, e ditaduras de direita ou de esquerda. 

Precisamos de uma forma de vidas que atenda a necessidade 

de todos os povos, de todas as culturas, políticas ou religiosas. 
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   Os países que sofria com a fome e pagava impostos para os 

países colonizadores agora recebia alimento e emprego para o 

país, educação, saúde e segurança. O dinheiro arrecadado das 

empresas exploradoras para o benefício dos países explorados 

e assim podiam reestruturar aqueles países, dentro de ações 

ecológicas e estudos sobre a própria região e seu clima. 

   Os países que recebia recursos e estabelecia sua própria 

economia não tinha conflitos ou guerras internas, mas apoiava 

o novo governante. 

― Espero que os treze homens que comandaram todo este 

sistema por décadas apareçam, pois não vou descansar até 

encontra-los. ―Fala o governante completamente decidido. 

Os militares do novo governo foi em cada comunidade e 

disse: 

―Não queremos uma revolução construída sobre uma 

guerra, aqueles que estão do nosso lado apenas voltem para 

suas casas. Se divirtam e trabalhem, reconstruam suas vidas 

ou façam ações solidariedade com sua própria comunidade, 

so assim ficaram mais fortes. Ate o momento estaremos 

protegendo vocês contra quaisquer atentando que surgir. Já 

chega de mortes por estes dias tão difíceis. ― Diz o 

comandante da nova tropa. 

   Para quem ainda não entendeu este período da história, 

escureço que, a germinação já tinha dominado todos os 

cargos de poder de vários países no mundo e o sistema está 

com uma nova estrutura política. Todos eles conquistados de 

forma legal sem que ninguém percebesse. Era o plano 

perfeito, mas ainda não tinha alcançado a hierarquia máxima 
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do sistema. Ainda não tinha tomado o comando dos 13 

dominante do mundo. Até lá a germinação precisava 

ultrapassar a segurança secreta destes magnatas. 

    Neste nível não existia cargos para substitui-los, mas a 

germinação já tinha uma estratégia em mente. E assim se 

inicia a caçada aos poderosos do mundo moderno. 

 

                                           Capitulo 2 

                 Cidade dos soldados da pátria x bio-orgânico 

    Em uma tarde quando o substituto do 03 que já avia se 

estabelecido no comando da cidade a pedido dele, descansava 

com seus soldados na fronteira da cidade. Quando avistou um 

pássaro estranho no ar vindo em sua direção. 

― Que tipo de pássaro é aquele? Ele está carregando um 

homem? ― Diz 05. 

― Não senhor é um homem com asas. ― Fala seu ajudante 

admirado. E apontam suas armas para o homem pássaro. E o 

homem pássaro passa por cima deles muito rápido. 

     Quando os soldados patriotas perceberam ao horizonte 

mais de 100 seres estranhos na direção a cidade em uma 

velocidade surpreendente. Homens metade animal, homens 

meios plantas. E começam a atirar contra eles. Os bio-

orgânicos receberam poucos ferimentos por conta de suas 

armaduras militares. 
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   Os homens bio-orgânico tinham munição de sobra para 

combater a cidade e revidaram. Lucas disse: 

―Esta cidade era de meu pai e agora ela é minha. Se rendam 

a nós ou todos morreram.  

   05 ainda tentava entender o que era aquilo, de onde 

monstros armados haveriam surjido. 

― O que vocês querem? Esta cidade foi ocupada e foi 

reestruturada pelo governo e não vamos nos render ao novo 

governante que se rendeu aos apelos de Prunus, não 

recuaremos para a resistência subversiva deste país. ― Grita 

05 para os bio-orgânico ouvi-lo enquanto ele está leitado 

sobre os o chão das áreas de proteção e vigília da cidade. 

― Vocês cometeram um grande erro em não quererem me 

ouvir. Esta cidade ficará em ruinas, seus militares de merda. 

Irmão eles foram os apoiadores do que fizeram com a gente. 

― Nossa guerra é contra eles. ― Diz Lucas. 

    Os bio-orgânicos que eram pássaros podiam voar e atirar 

nos soldados da cidade que ficavam na parte de cima das 

fronteiras. Eles já sobrevoavam a cidade e o povo ficava 

bastante assustados, criando-se uma grande correria para 

todos os lados, enquanto os soldados atiravam para cima os 

homens pássaros atiravam para baixo.  

   Ao conseguirem entrar na cidade os bio-orgânicos com 40 

minutos de guerra na cidade muitos soldados de 05 já 

estavam caídos, por consequência ferindo e matando muitos 

civis também. A cidade em pouco tempo já estava dominada, 

mas a ambição de Lucas só crescia e ficou sabendo dos 
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vilarejos que existiam por perto. Cada vez que ele colocava 

suas raízes num solo úmido ele se sentia mais renovado e 

forte, a luz do sol o beneficiava para repor suas energias, mas 

cada vez que ele ficava como uma arvore, seus ramos e 

galhos e raízes cresciam pelo seu corpo. 

  05 ainda conseguiu se esconder por um tempo porem suas 

munições havia acabado e precisava recarregar logo, os bio-

organico animais o farejaria com facilidade. Logo um homem 

meio onça o avistou e o capturou, ele leva 05 até Lucas. 

― Como ousa desafiar a mim filho de 03 seu líder que lhe 

concedeu o direto de comandar esta cidade? Agora veja o 

que acontece com que não merece meu respeito. 

05 Ficou espantado, ele não chegou a conhecer o filho de 03 

mas conhecia a historia que seu chefe havia lhe contado. 

― Seu pai saiu daqui a sua procura, ele se revoltou contra 

seus comandantes por sua causa mesmo antes da guerra civil 

se iniciar. Durante a terceira guerra ele tentou destruir vários 

laboratórios de experimento do governo e dar dignidade a 

pátria que ele tanto defendeu com unhas e dentes. E hoje 

ainda deve estar te procurando. 

― Ele me encontrou e por isto estou aqui. Mas o matei. ― 

Ele sempre dizia que eu deveria defender a pátria e a família, 

mas ele foi um covarde e me abandonou lá, e agora olha o 

que sou! Você? ― pergunta Lucas olhando com muito ódio 

nos olhos de 05. 

Ele não sabia o que iriam fazer com você Lucas. ― diz 05 

impressionado com o que acabava de ouvir.  
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―Meu pai colocou a pátria acima de sua família, ele era um 

nacionalista cego e idiota. Deu seu filho como uma cobaia, 

para ser um objeto nas mãos de cientistas alucinados. E vocês 

estão totalmente errados sobre a porcaria de mundo que 

vocês querem criar ― diz Lucas ao 05. 

― Nós já sabemos disso ou sabíamos― fala 05 ao olhar seus 

soldados mortos. 

―Você irá viver e me levará aos vilarejos mais próximos 

pelos caminhos mais rápido que você conhece. ― Comanda 

com um som ameaçador a 05. 

    Os soldados que sobreviveram se rende aos bio-orgânicos. 

E todos os automóveis de guerra eles cederam os bio-

orgânicos para seguirem em direção aos vilarejos. 

 

 

                                      CAPITULO 3  

              GOVERNATE DO MUNDO E A VOZ DO MUNDO 

O governante recebe uma ligação: 

―Olá governante você deve lembrar que ainda tenho mais 

poder do que você, e a reunião das potencias mundiais irão 

acontecer, em um dos lugares mais isolados e protegido do 

mundo onde nem mesmo o embrião pode rastrear, e caso a 

germinação for afrontosa em querem invadir prenderei a 

todos assim como o fiz com Prunus. E tenho um presentinho 
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para eles. Mas primeiro quero pegar você. ― Diz a voz do 

mundo. 

― Você é o que eles têm de mais poderoso, e estrategistas, 

e seu que você tem poder suficiente para me arrancar daqui, 

mas não temo a morte, mas antes de morrer encontrarei 

seus superiores e isso tudo irá acabar. ― Diz o governante. 

―Acho que você não terá tanto tempo assim, você sabe que 

existe uma guerra fora de seus muros e proteção, e meus 

soldados já estão dentro de tudo o que você acredita der 

seguro para você. ― Fala calmamente a voz do mundo. 

   De repente as portas do escritório do governante são 

derrubadas e soldados de ternos invadem sua sala para 

prendê-lo. 

―Você está sendo preso por infiltração e traição aos seus 

superiores, e por matar seu governante para tomar seu 

cargo. ― Diz a polícia federal das nações. 

     A voz do mundo aparece nos telões do mundo inteiro: 

―Bem como fomos constantemente atacados por 

subversivos que sabotou, se infiltrou, e induziu a morte de 

vários líderes e criando guerra entre as elites e poderes do 

mundo. Hoje prendemos o governante membro da 

organização criminosa germinação. E agora ele terá suas 

últimas palavras. 

― Eu tentei mudar este mundo para melhor, e a sociedade 

viu os frutos de tudo isso, e foram tudo cumprido à risca. 

Todos sabem como os governos os trataram durante séculos 
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e como estavam nos tratando ate os dias de hoje. O lucro e a 

propriedade privada acima de tudo e de todos, onde 

acumular capital está acima de todos as formas de vida, isso 

só resultou a deixar uma sociedade miserável e competitiva, 

enquanto uma minoria privilegiada de beneficiava de nosso 

trabalho e suor. E hoje estou sendo um preso político por 

estar tentando fazer a coisa certa. muitos dos líderes de 

resistência foram mortos por seus opressores, e hoje esta 

história ainda se repete. Mas a única coisa que quero deixar 

nas minhas últimas palavras de liberdade, não tenho 

interesse pelo poder e sim de destruí-lo, quantas décadas de 

vidas ainda nos resta como humanidade? Se não temos 

alimentos de verdade para consumir? Se não temos mais 

florestas para nossas necessidades? Se não temos mais as 

sementes em nossas mãos? Do que me serve minha própria 

vida se nunca poderei ser livre, se não posso ter o 

conhecimento do que é natural e verdadeiro? Se eu aceitar a 

servidão, a viver de joelhos, por quem estou litando, por 

quem e para quem estou vivendo? As mentalidades cega e 

ignorante não percebem que estão obedecendo aos 

opressores e não a sua própria liberdade ou sua vida. 

Nenhum ser vivente deve viver prisioneiro ou maltratado. 

Mas peso ao povo que não lutem por mim, apenas retornem 

para suas casas, se cheguei ate aqui e não consegui meu 

objetivo, e sei que demoraria anos para que pudéssemos 

voltar a uma alimentação natural e veremos se o governo 

irão tirar vocês de dentro de casa a força se vocês não 

quiserem mais os servir. Este sistema se mantém de pé por 

que todos os dias vocês saem de cara para os servir em troca 
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de migalhas para sobreviverem. ― Fala o governante do 

mundo. 

    O povo ouviu aquele discurso e muitos estava refletindo 

sobre uma própria vidas, eles viram que este governante 

acabou com as colônias e muitos estavam com seus trabalhos 

e benefícios, estudos e coisa que aquela geração era proibida 

de vivenciar e ter contato. A maior subversão daquela época 

era que o povo fazia o que quisesse fazer, os tropas do novo 

governante ainda estava resistente e alerta, a única coisa que 

a voz do mundo tinha nas mão era a vida do governante, mas 

toda a estrutura de seus governo não se abalou, continuou a 

fazer o que precisava ser feito. 

    A voz do mundo sabia que se matasse o governante preso 

naquele momento, perderia credibilidade social e seu poder 

diminuiria. O povo não fazia ligação entre a germinação e o 

governante. Mas sabia que se mantivesse o presidente preso 

a germinação apareceria para ter uma possibilidade de 

acordo, e assim a voz do mundo poderia criar uma 

emboscada para prende-los. 

― Diga-me onde eles estão e o deixaremos livre. A 

germinação tem apenas duas horas para aparecerem e dar 

as caras. Confesse que você está trabalhando para eles. ― 

Pede a voz do mundo. 

―Todos os seres desta terra são minha testemunha. E a 

todos dei minha confiança e fidelidade, mesmo assim sou 

livre para decidir sobre minha própria vida. ― Diz o 

governante do mundo. 
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    A voz do mundo pede um comunicado a germinação, de 

repente os telões do mundo sofrem interferência e aparece 

o hacker:  

―Olá voz do mundo, espero que tenha consciência que seu 

mundo esteja acabando, e já o encontramos. Portanto é 

preferível que você e seus superiores se rendam, o banco 

mundial onde se concentrava maior símbolo do mundo 

capitalista de nossa época está sendo implodido. ― Diz o 

hacker( lucelus). 

     Imagens do banco aparecia em todas as telas do mundo, 

depois de alguns minutos todos estavam vendo-o 

desmoronar, contas bancarias de muitos magnatas estavam 

registradas lá, mas em algumas horas antes o banco estava 

interditado. 

― Já que não o encontramos foi preciso tirar seus recursos. 

Deixa-los pobres e sem renda. Vocês sempre controlaram os 

bancos e as contas dos povos, e agora sofre o mesmo. Mas 

não deixamos migalhas nos tiramos tudo. Agora voz do 

mundo, rendasse e entregue seus superiores um por um. Se 

você libertar a vida do governante libertaremos a sua. Porém 

para vida de seus superiores não existe acordo. ― Fala 

Lucelus. 

   Se vocês já me encontraram, sabem muito bem que nunca 

tive acesso a eles. Nunca os vi pessoalmente. Mas diante de 

todos os povos do mundo afirmo não se render a vocês, 

tenho uma bomba atômica a ser lançada em qualquer lugar 

do mundo. Inocentes poderão morrer. Em nossa próxima 

reunião decidiremos onde e quando. Vocês têm poucos dias 
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para decidir sobre o rumo da humanidade sua rendição ou a 

extinção dos povos. 

―Bom, sempre quem governa prefere acabar com tudo do 

que entregar o poder, porque não aceitaria viver a mesmo 

coisa no lugar de quem explorava. Mas a época dos 

autoritários acabará. 

Está declarada nossa ultima guerra. 

 

 

                                            Capitulo 4 

                           A guerra entre os micro-poderes 

    Ao descobrir que o vilarejo das mulheres emancipadas 

estava preste a ser invadido pelas tropas dos soldados da 

pátria e pelos bio-orgânicos, a cidade dos corvos e a cidade 

do comerciante se uniram e estavam indo para lá, apoiar as 

mulheres já que sabiam secretamente que alguns da 

germinação estavam presentes dando apoio ao vilarejo. 

    Punica ver as tropas dos bio-orgânico chegando. Ela sai 

sozinha dos limites das fronteiras do vilarejo de encontro 

com eles. Eles a avistaram de longe e foram em direção para 

ataca-la. No meio do caminho o seu líder pensou: 

―Esperem, não a ataque pode ser uma armadilha, uma 

mulher não se arriscaria sozinha contra nós. ― Ele diz. 
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   Eles pararam em uma distância considerável onde ela 

pudesse ouvi-los. E somente o filho de 03 deu passou para 

frente, atento, porém receoso. 

―Quem é você mulher? 

―Apenas uma mulher preta. 

― Venho até aqui tomar seu vilarejo. Se rendam ou 

morreram. 

―Venho até aqui defender este vilarejo, recuem ou 

morreram. 

  Ele dá um grito ensurdecedor para amedronta-la. Punica 

não se move um centímetro nem se quer piscou o olho. Ele 

percebeu que naquela mulher não existia medo ou fraqueza. 

―Você é diferente dos outros humanos que já conheci, diga-

me seu nome antes de destruí-la. 

―Punica, mas se você der mais um passo, todos vocês 

morreram. Antes mesmo de encontrarem seu criador. 

Lucas ficou curioso, olhou para seus soldados e voltou a olhar 

novamente para ela.  

―Ela deve ser da germinação, cuidado ela deve estar com 

veneno, se é que este ambiente já não está contaminado ou 

cheio de armadinha, mas deve confiar no que ela está 

dizendo, eles não mentem e não repetem o que dizem. Não 

existe uma segunda chance. ― Fala um dos soldados da 

pátria. 

―Quer dizer que você é esperta? ― Pergunta Lucas. 
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―Não continue sendo burro. Vá embora enquanto é tempo. 

― Pede punica. 

― Me dê um bom motivo para recuar. ― Ele diz. 

―Primeiro, aquelas capsulas era o que mantinham vocês 

vivos, agora que vocês não estão sendo alimentados por ela 

e como o experimento em vocês deram errado, o efeito 

colateral é que seu lado transgênico de animal ou planta ira 

dominar seu lado humano levando seu corpo não suportar as 

mutações e morrerão aos poucos. Segundo pelo seu 

sofrimento de ter magoa de seu pai e ter o matado como um 

ato de vingança você foi tomado pelo ódio e este desejo de 

poder, você se tornou algo semelhante ou pior do que ele, e 

agora quer destruir um vilarejo onde só existem mulheres 

buscando uma mundo melhor, ao contrário de vocês homens 

que só pensam em guerrear constantemente. Vocês chegam 

destrói o lugar, matam, violentam, torturam, estupram e vão 

embora quando não tem mais este tipo de diversão de uma 

masculinidade toxica. Metade de sua tropa são compostos 

por violadores de mulheres, muitas vítimas dos abusos são 

deste vilarejo mesmo, até adolescentes eles não perdoavam. 

e agora quem é você no meio de opressores já que você diz 

querer justiça pelo que fizeram com vocês? ― explica punica. 

   Lucas fica pensativo, refletindo sobre seus propósitos, 

sobre sua vida. 

―Terceiro, nós levamos seu pai na tentativa de lhe salva e 

conseguir o código, porém temos que encontrar seu criador. 

E só assim encontraremos a cura, mas seu orgulho e 

ressentimento mudou tudo e você fez o que fez. 
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―Este mundo deve pagar pelo o que fizeram comigo. ― Fala 

Lucas agressivo. 

― Continuar mantando não vai aliviar sua dor, nem muito 

menos diminuir seu sofrimento, se continuar assim só irá o 

multiplicar. E causará sofrimentos nos outros não ira cura-lo 

de seu próprio mal. ―Complementa punica. 

Quarto, quanto mais você colocar suas raízes fixadas no solo 

mais forte e hidratado você ira fica e sua parte arvore tomara 

seu corpo e sua parte humana desaparecerá afetando seus 

órgãos internos e você morrerá. O mesmo acontecerá com 

os outros bio-orgânico seja eles animais ou plantas, ou 

desenvolvido de alguma bactéria. 

―E qual escolha temos se tudo está perdido? ― Um bio-

orgânica ave pergunta. 

―Se encontrarem seu criador, ele nos dirá o código, se 

tivermos o código poderemos criar um antidoto para 

bloquear a mutação e assim depois remover os genes 

transgênico para daqui a um longo tempo retornarem a ser 

humanos por completo. E seu criador está vindo também 

tomar as cidades― fala punica. 

  As tropas do novo governante chegam ao vilarejo e pede 

para todos irem ao chão com as mãos na cabeça. 

―Estamos evitando áreas de conflito, por tanto de estiverem 

tentando invadir vilarejos que já entraram em acordo de paz, 

irei prende-los, se reagirem seremos obrigados a atirar. Diz o 

comandante da operação. 
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―Aqui todos estão vivendo bem Lucas, as novas tropas estão 

ajudando o povo se estabelecer e ter qualidade de vida, aqui 

tudo tem para todos e para vocês também, caso você se 

recusar esta do nosso lado perderá toda sua consciência e 

não entenderá as mudanças que o mundo esta passando no 

momento, você seria apenas mais uma pedra no caminho.  

―Explica punica na tentativa de evitar uma guerra. 

―Precisamos de homens como vocês, capazes de destruir 

outros homens que tem poderes compatíveis as armas que 

voes tem. Os biomecânicos estão destruindo tudo o que 

veem pela frente e estão se aproximando daqui. Outros 

aliados estão chegando daqui a uns dias, mas provavelmente 

os biomecânicos chegaram primeiro. ― Diz o comandante da 

polícia do mundo novo. 

   Numa distância de 70 km, os biomecânicos estavam 

destruindo laboratórios e empresas produtoras de 

transgênicos, enfrentando as tropas militares saqueando 

quarteis do exército. Eles tinham lança misseis tanques de 

guerra adaptados que eles mesmos reformaram quando 

saíram da cidade demolida. Ao mesmo tempo em que 

buscavam destruir as estruturas do sistema de opressão eles 

tentavam dominar o povo para obedece-los. Confiscava os 

recursos da população. Os militares do novo governante 

tentavam interferir como podiam, mas recebiam ordem para 

evitar ao máximo a atirar pois seu dever era manter o povo 

em acordo de paz. Mas tropas do exercito estavam tentando 

criar estratégias para impedir o avanço dos biomecânicos em 

outras cidades.   
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     A 50 km de distância as tropas dos comerciantes e da 

cidade dos corvos viam as fumaças e explosões que cobriam 

os céus. As duas cidades estavam decididas a parar com os 

biomecânicos, só ultrapassando os homens maquinas 

poderiam chegar ao vilarejo. 

―Irmão da cidade dos corvos e amigos da cidade do 

comerciante, estaremos enfrentando daqui algumas horas 

duas guerras. Ate chegarmos ao vilarejo.  

 

 

                                      Capítulos 5 

                         Estratégias contra os poderes 

    Como os poderosos do mundo não querem respeitar a 

nova constituição do mundo. Fizeram o novo governante de 

refém, que se encontra como um preso político. Mas nos 

como novo governo não vamos desistir de encontra-los e dar 

aos opressores o que eles merecem. E aqui esta os 

depoimentos de suas vítimas, seus documentos secretos e 

seus crimes contra a humanidade. E graças a Prunus e sua 

equipe germinação. Eu sou o vice governante do mundo, e 

concordo com a luta de nosso governante os dias de 

opressão neste mundo estão acabando e agora o povo do 

mundo inteiro deve saber e combate-los: 

1. A elite mundial est sendo punida por criar um sistema 

politico desigual, que facilita a exploração do homem 

pelo homem que chamamos de capitalismo 
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moderno. Portanto todo sistema econômico que 

escravize ou ser humano, animal será considerado 

crime. 

2. Induzir e enganar funcionários do governo como 

militares e cientistas, médicos, advogados e juízes 

para cometer genocídio em massa. Destruição do 

meio ambiente. Usar pessoas como experimentos e 

escraviza-las para benefício do governo. 

3. Crime de tirar a humanidade alheia e a liberdade de 

pensamento, ao induzir e restringir uma sociedade a 

educação e conhecimento, tirar recursos para seu 

sustento, apagar suas memorias para serem 

marionetes de seu sistema. 

4. Ao gastar trilhões em dinheiro para guerra e não para 

o bem-estar social. E o mais brutal destruir seu 

próprio povo, demolir cidades. Perseguir pessoas e 

mata-las como queima de arquivo do governo, usar 

agrotóxicos para envenenar uma população inteira 

para obter lucros, mesmo o governo sabendo que 

estes agrotóxicos eram proibidos e prejudiciais à 

saúde. Causando poluição e desmatamento em 

grande escala e matando comunidades isoladas das 

grandes cidades. 

5. E o crime que ninguém sabia e que chegou em minhas 

mãos, este sistema opressor buscava controlar o 

DNA, e controlar o código genético. Com interesses 

de clonar seres humanos para fins militares, não é 

atoa que dois dos projetos falharam como os bio-

orgânicos e os biomecânicos. E outros folham 

tentados a ser cobaias para a melhoria da raça, ao 
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controlar o código genético ele poderiam criar seres 

humanos se grande estatura e brancos, o plano era 

causar infertilidade na população pobre para 

enriquecer a indústria farmacêutica para daqui a uns 

anos para casais terem filho deveria pagar ao governo 

para gerar uma criança com as características que 

preferissem unicamente por inseminação artificial. 

Para os brancos ricos seria passado remédios para 

fortalecer sua genética e linhagem. 

6. O crime que resumiria tantas e outras atrocidades é, 

que todo o interesse era tirar toda a naturalidade do 

ser humano e torna-lo dependente quase que 

exclusivamente da tecnologia privada. Assim com 

destruíram a fertilidade das sementes para fins 

comerciais, o ser humano também de tornaria uma 

mercadoria improdutiva onde o poder da fertilidade 

estaria nas mãos das grandes empresas. Os donos do 

mundo iriam decidir quem e quando um ser humano 

poderia se reproduzir decidir qual cor de pele, cor dos 

olhos, estatura física, qual sexo a criança iria ter. Mas 

nenhuma medida era tomada sobre doenças 

sexualmente transmissíveis aos pobres. 

 

   Todos os projetos vazados do antigo governo foram 

mostrados nos telões de todo o mundo. Mostrando todos os 

crimes de estado. Com depoimentos de vitimas e ate mesmo 

de cargos altos do próprio governo. 

O vice disse: 
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    ―O embrião dito como subversivos mostraram parte da 

verdade, agora nos trouxe muito mais verdades que seria 

insuportável continuarmos velando este modelo de vida para 

a humanidade. ― Se Prunus e a germinação estavam errados 

eu quero está errado junto com eles, e os poderosos vão 

prestar conta sim. 

De repente surge mais uma imagem do embrião nas telas 

como informativo urgente: 

― Olá terráqueos como vocês acabaram de ver os 

documentos e vídeos de como nossa história humana chegou 

até aqui. Devemos imediatamente parar esta guerra entre 

nós já que agora conhecemos que é o verdadeiro inimigo. E 

estupido são estes civis que estão guerreando a favor de seus 

opressores. O que ainda os mantem cegos é o pequeno 

privilegio que ainda os aprisiona em sua ignorância. Pois a 

partir de hoje todo o dinheiro do mundo será distribuído por 

igual a todos os seres humanos, mas antes durante estes três 

dias tudo, mas tudo mesmo será de graça, ate regularizarmos 

todas as contas de todos vocês. ― Diz o hacker mais famoso 

do mundo. 

    O mundo quase surtou naquele momento mendigos agora 

tinha em suas contas o mesmo valor que um grande 

empresário. Mas claro os magnatas ficaram de mal gosto por 

que sua conta diminuiria por conta da divisão mundial. 

   O embrião chama a atenção dos biomecânicos nos telões 

do mundo: 
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― Nada do que você fizer agora irá lhe deixar mais rico ou 

mais pobre, por que esta ideia não existe mais no mundo que 

queremos criar. Este velho mundo de exploração, 

desigualdade e relações de poder pode acabar se cada um 

quiser. Vocês sabem que seus líderes militares e políticos os 

descartaram quando vocês criaram os bio-orgânicos por sua 

experiência genética ter nado errado aos tentarem criar 

humanos transgênicos. Por tanto sua violência não faz 

sentido senhor das maquinas. Seus inimigos são os 13 

poderes do mundo onde três deles dominam os outros dez e 

somente um tem o total controle sobre o mundo; e são eles 

que você deve encontrar junto com todos os oprimidos. 

    Naquele momento o embrião mostra como os líderes 

políticos planejaram acabar com toda sua equipe, o plano era 

extermina-lo mesmo se a experiencia tivesse dado certo. 

Portanto toda a humanidade que assistia viu que toda uma 

estrutura política tinha sido criada aos poucos para o 

controle mundial, o controle sobre toda e qualquer forma de 

vida para o beneficio e os fetiches dos donos do mundo. Os 

telões mostraram como tudo tinha sido esquematizado, 

planejado e efetuado; com detalhes mostrou cada politico e 

militar, cientistas, médicos, agrônomos, empresários, juízes, 

jornalista, pastores e padres, até mesmo militantes 

envolvidos. Cada civil viu como a anos a fio foram enganados, 

como funcionava as desigualdades de classe, as ideias 

xenofóbicas, racista e as discriminações de gênero que 

estruturava o sistema cruel que dominavam suas vidas. 

Todos refletiram, este foi o dia em que a terra parou. E no 

olhar de muitos ficou perceptível que não queriam viver 
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daquela forma, outros se sentiram envergonhados por terem 

sido cumplices de toda aquelas atrocidades pensando que 

seria algo bom, mas que na verdade os tinha prejudicado 

profundamente. 

     E assim toda guerra muda o foco, porem o ódio dos bio-

orgânico se voltou agora para os biomecânicos que até o 

momento nem um e nem o outro aviam se conhecido. Agora 

os bio-orgânicos estavam indo de encontro aos bio-

mecânicos e as duas cidades (cidade dos corvos e as dos 

comerciantes, mas a tropa do novo governante). 

   O senhor das maquinas não tinha capacidade mental para 

compreender a situação do mundo talvez por sua experiencia 

traumática, e precisavam urgentemente de um tratamento. 

Mas eram fortemente armados e com grande potência de 

destruição. 

                                         

 

                                            CAPITULO 6  

                         O RESGATE AO NOVO GOVERNANTE 

     Depois que a germinação criou s grandes distração e se 

espalharam pelo mundo cada um com seus guerreiros da 

germinação. Então existia um lugar no mundo onde não 

estivessem. Mas naquele período era a ultima tacada contra 

o sistema mundial. Eles estão cercando os donos do mundo 

ate ficarem sem saída. Mas antes tinham que todos se reunir 

em um único lugar. 
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―Olá punica está na hora da tacada final. E Ribes vai querer 

a cabeça da voz do mundo custe o que custar. Se 

ultrapassarmos a voz do mundo poderemos chegar os 13 

poderes e eliminar o dono do muno que governa os outros 

12. ― Diz Morus. 

―Ok, estão todos em posição? Ainda estou no vilarejo 

resolvendo uma questão dos bio-orgânicos aqui, a última 

distração que criaremos será daqui. E o ultimo recado pro 

mundo será o fim do capitalismo moderno. Fim do império 

branco hetero-normativo por um mundo pluralizado. 

―Pergunta e acrescenta Punica. 

―Ok, estamos todos aqui preparados: Rubus, Phoenix, 

Pyrus, anona, Ribes e eu. Falta só você preta e Prunus. 

―Prunus dizia que nossa revolução seria feita com chá. 

Todos nos iriamos sentar no todo do mundo e de lá 

tomaríamos chá olhando o sol nascer. Mas até lá não 

saberemos qual de nós ira se decompor primeiro. 

― O único propósito de toda existência é nascer para morrer 

esta é a lei natural que rege toda as formas de vidas animadas 

ou inanimadas. A mudança é uma das poucas leis que vemos 

como verdade. ― Diz Morus. 

― Que todos os seres sejam nossa testemunha. Eu amei 

todos vocês nesta vida e os amarei nas próximas que virão. 

― Muita metta(amor) para você também punica, agora 

preciso desligar o carro que está com o novo governante 

chegou estamos entrando no lugar, este é o único lugar do 

mundo que não temos infiltrados. O sistema de segurança 
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deles são impenetráveis e precisaremos usar das armas de 

fogo se quisermos de fato entrar. Mas usaremos sempre a 

ideia de preservar a vida dentro do que for possível. ― Diz 

Morus. 

     A germinação atira um teleguiado em um dos carros do 

exercito que fazia a cobertura dos grandes poderes na 

Europa. Só para avisar que estavam em solo europeu. E em 

varias partes do mundo começaram a explodir grades 

símbolos de poder como empresas, laboratório, fórum de 

juízes. Bases militares do exército, aeronáutica, marinha. 

Demolindo planalto do governo de todos os países do 

mundo. No novo mundo não deveria existir resquícios ou 

vestígios de nem uma forma de poder. O único dever dos 

exercito do novo mundo era reflorestar campos e ajudar 

ambientalista a reviver nascentes de água potável, rios, 

florestas e resgatar animais ameaçados e extinção. Nos 

comércios já eram distribuídos frutas e vegetais orgânicos, 

era primeira vezes que aquela geração via frutos e vegetais 

de verdade. Pois antes disso tudo era enlatados ou 

conservados em embalagens plástica com conservantes. 

     Enquanto no brasil as duas cidades chegam para barrar as 

ações dos biomecânicos de uma vez por todas enquanto os 

bio-orgânicos estão rasgando os céus e estradas para 

também os combater. Ao chegar na cidade a cidade dos 

corvos já chega logo atirando. Os biomecânicos usam a 

população como escudo humano. A cidade dos comerciantes 

destrói todos os bloqueios de estadas que os impediam de 

entrar na cidade das rosas azuis. 



25 
 

―Antes de virem me pegar muitos dos civis morreram. ― Diz 

o senhor das maquinas. 

O exercito do novo governo diz: 

―Saiam com as mãos para cima, são queremos matar civis e 

nenhum de vocês, não faz sentido guerrear contra nós 

senhor das maquinas. Ate mesmos os militares que 

defendiam o antigo sistema se renderam depois dos últimos 

pronunciamentos do embrião porque viram que dês dos 5 

anos de idade foram cobaias e marionetes inconscientes do 

sistema. Você deveria com seu poder de fogo nos ajudar a 

capturar os poderosos que querem bombardear as cidades 

com bombas atômicas. 

―Seria até bom para pôr fim nesta humanidade miseráveis 

e incapazes de resolver seus próprios problemas socias, 

porque são covardes. Olhe para os olhos destas pessoas 

medrosas incapazes de lutarem por suas vidas mais de 5 mil 

pessoas com medo de uma pouco mais de 100 homens 

maquinas. Civis vocês são uns merdas, por isso o desprezo. 

― Diz o senhor das maquinas e atira contra o exército ferindo 

soldados. 

    Enquanto os soldados dos corvos os distraiam também 

atirando contra seus homens maquina o senhor das 

maquinas fazia reféns os colocando em sua frente. A cidade 

do comerciante junto com a tropa do exercito do novo 

governo cercava a cidade para impedir a fuga dos homens 

maquinas. De repente um homem pássaro surge e se joga 

contra o senhor das maquinas levando com um grande 
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impacto o refém que o senhor das maquinas segurava como 

escudo humano.  

Os outros homens maquinas cobriram o bio-organico 

pássaro de tiros ele também revidou mais seu corpo aos 

poucos não resistiram aos tiros e cai morto diante do senhor 

das maquinas que se levantava depois de ter recebido o 

grande impacto. O bio -organico conseguiu matar três dos 

homens maquinas. 

― Preparem os misseis, eu quero esta cidade em ruinas. ― 

Comanda a seus soldados o senhor das máquinas.  

O vilarejo das mulheres emancipadas chega junto com os 

outro bio-organicos. 

O senhor das maquinas viu pela primeira vez sua criação 

transgênica os bio-organico. 

―Olha só minhas criaturas veio de encontro ao seu criador. 

Vocês se tornaram um coisas feias de mais por isso o governo 

me demitiu. Srsrsrsr. ― diz e sorrir o senhor das maquinas. 

― A natureza veio destruir a tecnologia esta é uma guerra 

entre a natureza e as maquinas. ― Diz o líder dos bio-

organicos. Saltando em direção ao senhor das maquinas e 

apontando sua arma contra ele. ― E na verdade vim matar o 

homem que fez isso comigo e meus irmãos que aqui estão. A 

criatura veio destruir seu criador. 

― Que merda é esse que vocês são? Você é quase por 

completo uma arvore. E provavelmente você não viera por 
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muito tempo ate que sua parte planta domine seu lado 

humano. ― Fala impressionado o senhor das maquinas. 

O Bio-orgânico segura o senhor das maquinas pelo pescoço, 

irmão matem todos os homens maquinas. Este aqui vou 

mata-lo devagar, vou bater em você até você parar de 

respirar, o bio-orgâncio arranca o braço mecânico do senhor 

das maquinas. O senhor grita de dor. 

― Quero ver você sofrer para sentir o que sentir todos os dias 

ao ser torturado, sentir o mesmo que senti todo as dores com 

as reações desta mutação e experimentos naquele 

laboratório. E arremessa o senhor das maquinas contra uma 

parede. 

   Na Europa a equipe da germinação entra na reunião 

secreta dos grandes poderes. Tentam chegar ate a sela onde 

esta preso o novo governante do mundo que combateu os 

poderes. Para entrar la todos os bebedouros e bombas de 

aroma para os soldados caírem no solo estavam sendo 

implantado em todo o prédio por Anona especialista em 

biologia. Sem deixar rastros. Todos da germinação estavam 

protegidos por antídotos e não serem afetados pelo cheiro 

destas ervas e venenos. 

   Os soldados que ainda não tinha desmaiado tentarão reagi 

e atirar contra a germinação, mas eles atiraram contra os 

soldados e ao caírem os acorrentou para que depois da 

operação de resgate ao governante a polícia prendessem 

estes soldados. 
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   O exército do novo governo entra e leva os soldados 

desmaiados para dentro do camburão para depois prestarem 

depoimentos e serem julgados por lei. A tropa do novo 

exército segue em frente com mascaras com o antidoto para 

evitar a contaminação pelo ar dando cobertura a 

germinação. Eles tinham que encontra onde estavam 

instaladas a bomba atômica e quem tinha a autorização para 

disparar estas bombas. A germinação encontra a tropa 

federal que guardava o novo governante e um novo tiroteio 

se inicia Morus como um combatente de muitas guerras vai 

da frente derrubando a tiros 5 militares. Ribes entra explode 

o portão da sela, pyrus entra na sela agarra o novo 

governante e o amarra em seu corpo para fugirem pela janela 

do prédio, quando surgi o helicóptero pilotado por   Phoenix, 

Anona joga o cabo de aço para amarrarem em algum lugar 

firme dentro da sela e ser possível o Pyrus se transferir junto 

com o governante. Ribes libera eles desamarrando o cabo e 

aço e sai da sela retornando aos corredores do prédio junto 

com Morus. 

    Quando Ribes e Morus chegam na escadaria do prédio se 

deparam com uma grande tropa de policiais que defendem 

os donos do mundo. Eram soldados comandado pelos donos 

do mundo protegidos por máscaras de gás especiais contra 

quaisquer contaminações. Eles atiram em Morus com armas 

de efeito e contenção, causando fortes choques nele que cai 

inconsciente no chão. Logo em seguida atiram na perna no 

Ribes.  
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O helicóptero com o novo governante foge as presas sem 

poderem ajudar o Ribes e Morus. Eles são levados pelas 

tropas especiais do governo da elite. 

Dentro do helicóptero o novo governante diz: 

―Vocês devem me jogar no oceano antes que este 

helicóptero exploda com todos nós dentro. 

―Como assim governante? ―Pergunta Phoenix. 

― Governante, temos que chegar no topo do mundo é de lá 

que veremos nascer o novo mundo tomando chá. ―Fala 

Anona pedindo a ele paciência. 

―Não podemos esperar eles implantaram um explosivo em 

meu coração e não sei em quanto tempo programaram para 

explodir caso eu fosse resgatado por vocês. ― Fala 

calmamente o governante. ― E pela primeira vez por uma 

vitrine para evitar contato eu vi um dos donos do mundo pela 

primeira vez. 

―Phoenix e anona e Pyrus pega três coletes, uma balsa 

inflável salva vidas, um paraquedas e pergunta ao novo 

governante você está preparado para abandonar este corpo, 

elas filmam os últimos momentos? 

―Eu sou da germinação e estou bem resolvido com a vida e 

com o fim dela. E sei que nasci pelo propósito de lutar pela 

liberdade de todos os seres. Enquanto qualquer ser vivo que 

esteja vivendo uma vida de opressão ainda não poderemos 

dizer que neste mundo existe liberdade. ― Ele Diz. 

―Que todos os seres possam ser livres governante. 
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―Que a natureza seja nossa testemunha. 

Pyrus, Phoenix e anonas pulam do helicóptero caindo no 

mar. 

Com pouco tempo depois o helicóptero explode no ar com o 

novo governante dentro. 


