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                                     CAPITULO 1  

                     DESTRUIÇÃO DAS MAQUINASHUMANAS 

   Como todos os bio-mecânicos ao viverem soterrados e 

escondidos por muito tempo na cidade demolida e 

constantemente alimentando vingança, todos eram 

perturbados e neuróticos por destruição e poder. Eles são 

baixaram suas armas contra o novo exército, e as e as três 

cidades (soldados da pátria, cidade do comerciante, cidade dos 

corvos) que viram combate-los. Não tinha outra saída as 

cidades revidaram. Mas os bio-mecânicos estavam sendo 

massacrados pelos bio-orgânicos, os homens maquinas so 

tinham armas introduzidas no corpo, nada mais além disso; 

mas os bio-orgânicos tinha duas ou três vezes mais força do 

que um ser humano comum, armaduras e poder de fogo, 

muitos podiam voar, outros eram rápidos como animais 

selvagens, outros duros e fortes como arvores centenárias. 

―Você é apenas um homem fraco, o que é você agora sem 

uma arma adaptado ao seu corpo? Você é um nada. ― Diz o 

líder bio-orgânicos para o senhor das maquinas quase incapaz 

de se levantar depois que foi arremessado contra a parede. 

―Junte-se a mim, e poderemos dominar tudo. Precisamos 

destruir este governo se não eles irão nos enganar de novo. ― 

Fala o senhor das maquinas cuspindo sangue. 

―A germinação nos trouxe verdade irrefutáveis, eles sentem 

o mundo como eu, diferente de qualquer ser humano comum, 

vemos o mundo sendo natureza de dentro para fora e não 

como um objeto de experimento como você ver. O mundo só 
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é interessante pela perspectiva de tecnologia a benéfico dos 

privilegiados e não pela natureza e a vida que nela se revela. 

Portanto não é muito interessante que voce ainda viva. ― Fala 

correndo em direção não muito distante do senhor das 

maquinas. 

― Espera. ― Grita o senhor das maquinas enquanto por todos 

os lados estão ocorrendo tiros e explosões. 

― Lucas o líder dos bio-orgânicos vai de contra o corpo do 

senhor das maquinas o empurrando contra a parede 

novamente, porem o impacto foi tão grande que eles 

atravessam a parede destruindo parte dela até chegar o outro 

lado e o senhor das maquinas está gravemente ferido e sem ar.  

    Lucas olha para o céu e ver um bio-organico caindo. As 

tropas que ainda resistiam do antigo governo ainda se 

aproximavam e a guerra teria que continuar. Ele mira em 

direção a tropa e abre fogo com sua arma ponto 50. Naquele 

dia misseis era disparados para todos os lados. As mulheres 

emancipadas corriam na linha de frente para combater as 

tropas e os bio-mecânicos. 

     Victor ver Sônia ferida depois de receber um tiro na perna, 

ele corre para ajudá-la. Mas ante de chegar ela recebe outro 

no peito. Ele revida com sua Submetralhadora HK MP5-K co2 

40 tiros semiautomática. 

―Sonia você está bem? ― ele pergunta e a arrastando para 

um lugar seguro para poder estancar seu ferimento. 

Ela impressionada ao vê-lo depois de muitos anos. Sem querer 

acreditar que é ele mesmo assim pergunta. 
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― Victor é você mesmo? Esperava te encontrar em outra 

situação. 

― Eu achei que você estivesse morta pelos soldados da pátria 

e depois vejo o vilarejo dando apoio a eles e com homens 

estranhos enormes, o mundo ficou meio louco depois da 

queda do planalto de Brasília. Mas aguenta aí vou tentar 

amarrar isto aqui na sua perna. ― Ele diz enquanto faz o 

curativo. 

― Meu peito dói, mas acho que a bala não atravessou meu 

colete. ― Ela diz meio desconfortável com a dor. 

―Pronto. Vai parar de sangrar agora. Mas não solte sua arma, 

eu vou te dar cobertura. Fala Victor com um sorriso no gosto 

e contente por ver Sônia. 

― Quando vi sua cidade enlouquecer e querer dominar tudo 

e invadir a cidade do comerciante fiquei pensando como você 

estaria vivendo no meio de pessoas violentas e achei que não 

te encontraria mais. Que poderia ter sido morto. Mas agora 

vejo as cidades juntas. E você aqui me salvando mais uma vez. 

― Quando vivíamos junto eu quis que você se mudasse para 

um vilarejo afastado por conta da guerra. e pensava que depois 

eu iria se mudar para lá e voltar a vivermos juntos. Mas minha 

vida mudou e eu precisava sobreviver e fiz muitas atrocidades. 

― Eu também vivi horrores no vilarejo, cometi atrocidades 

para sobreviver aos ataques dos soldados da pátria. Ate que 

me capturaram, me torturaram e me violaram. Mas nunca 

esqueci você. 

― Estamos no meio de uma guerra Sônia mesmo assim fico 

feliz por te ver, mas não sou mais uma boa pessoa. Agora sou 
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um homem atormentado por memorias cruéis, querendo 

apenas que tudo isso acabe. Mas devo confessar que apesar de 

tudo eu ainda amo você ― fala Victor enquanto um lagrima 

escorre pelo seu rosto. 

    Enquanto eles conversam de baixo de uma coberta feita por 

escombros caídos. Outros prédios ao fundo vão 

desmoronando com as explosões soldados correm queimados 

outros se arrastam feridos.  

―Victor nós sabíamos como éramos antes da guerra, e de lá 

pra cá não podemos saber se fomos vitimas ou culpados de 

tudo o que viemos fazendo para sobreviver a esta merda todo. 

Só te peso não morra hoje. ― Fala Sônia e o beija 

inesperadamente. 

Te peso o mesmo. ― Diz Victor saindo de baixo da coberta já 

atirando pra valer.  

    Quando de repente jatos de guerra sobrevoar os céus e 

despejam bombas de gás para pôr fim na guerra. estas bombas 

eram tranquilizantes fortes criadas pela germinação, 

paralisava quem inalasse o gás. Ficavam meio tontos, porém 

conscientes. Quando todos caem no chão punica chega com 

seus guerreiros integrantes da germinação. 

―Esta luta não se finalizará com guerras inúteis. Causar 

sofrimento não diminui sofrimento, como podem ser tão 

ignorantes para não entenderem isso? ― Fala Punica 

suavemente e tranquila. Enquanto todos estão caídos no chão 

imobilizados pelos efeitos do gás. 

    Punica anda até ao senhor das maquinas que está 

gravemente ferido, se abaixa ate ele e mostra um antidoto: 
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― Olha senhor das maquinas. Este antidoto não irá lhe livrar 

da morte, mas vai morrer sem sentir dor, sua drenagem 

sanguínea irá parar e morrer com tranquilidade. Não temos 

condições de recuperar tantos ossos quebrados. ― Ela diz 

tentando amenizar o sofrimento do senhor das maquinas. 

―A dor é o que menos importa agora. Eu fui vencido pelos 

monstros que criei. ― Ele diz paralisado no chão, olhando 

para o céu. 

― Você sabe o código genético, algo que possamos 

reestrutura o DNA humano para inverter a mutação dos bio-

orgânicos? ― Punica pergunta. 

― mesmo que eu soubesse eu não diria. Eu quero é que meus 

assassinos morram. Estes governos destruíram todos os meus 

sonhos, minha família e minha vida. Eu perdi tudo a troco de 

que? ― Ele lamenta. 

―Você poderia ser livre se tivesse nos escutado. Mas 

provavelmente você não poderá ver o surgimento do novo 

mundo. 

― O que seria liberdade enquanto existir desejo? ― Ele 

Pergunta a Punica. 

― Quando se vive a realidade de cada momento sem cobiçar 

ou gerar repulsa e vive isso como uma verdade sem se 

restringir a experiencia. Ou seja, sem se apegar ou criar 

aversão a realidade, viverá sem sofrimento, seja livre de todo 

desejo. Portanto será livre verdadeiramente. E é isso que está 

experimentando agora morrendo sem sentir dor, 

decompondo-se sem uma gota sofrimento. 
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― Este é o momento mais bonito e livre que vive depois de 

tatos anos soterrado. Essa morte calma que sinto agora. ― Diz 

o senhor das maquinas, suspira e morre. 

    Os guerreiros da germinação distribuem antídotos para 

todas as vítimas e combatentes de guerra que estão à beira da 

morte e impossibilitadas de curas, para que tenha uma morte 

tranquila sem sofrimento. Mesmo sendo combatentes dos 

aliados ou inimigas. Novas tropas de soldados do novo 

governo chegam e remove os feridos e prende os inimigos de 

guerras como os soldados e civis que defendem o antigo 

governo e os bio-mecânicos. 

    Esta época era decisiva sobre o rumo da humanidade, mas 

ninguém sabia os resultados para onde iria levar o fim desta 

guerra. 

 

 

                                     CAPITULO 2  

                        RETOMANDO O PODER NAS MÃOS 

     O celular da voz do mundo toca, era uma ligação 

inesperada dos donos do mundo. 

― Olá voz do mundo, você foi muito esperto, você já deu fim 

em Prunus e descobriu sobre sua equipe secreta, prendendo 

dois, mas na visita que fiz ao governante introduzi um 

explosivo em seu peito, assim foi possível explodir o 

helicóptero com três deles. ―Diz o membro secreto dos 13 

donos mundiais. 
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― Vou capturar um por um e mostrar a todo do planeta inteiro 

que estes rebeldes já perderam sua revolução. E estou prestes 

a encontrar o hacker e seus ajudantes e por fim na transmissão 

deles. 

―Da mesma forma que tentaram salvar o governante 

subversivo tentaram resgatar os membros de sua equipe. 

Fique atento e será bem recompensado. ― Fala um dos donos 

no mundo.  

― Ficarei atento senhor, farei de tudo para protege-los. ― 

Agradece a voz do mundo. 

    A voz do mundo ficou surpreso pelo trabalho que tinha feito 

e pela primeira vez conseguiu conversar com um dos donos 

do mundo. Homens que não tem contato com o resto do 

mundo por se sentirem superiores de mais. Aquela ligação 

mostrou que os donos do mundo precisavam de um apoio forte 

e passaram esta confiança a voz do mundo. 

―Este povo deve permanecer governados, obedientes as 

hierarquias e ao meu poder. ―Diz o dono do mundo. 

― Daqui a três dias quero uma reunião com você. sei que você 

formou policiais bem preparados para capturá-los. E já que 

informação precisa sobre eles. 

― Ok, já sabemos que eles não são tão espertos assim. Porém 

minhas tropas são especializadas e focadas em capturá-los, 

meus soldados não saíram às ruas para combater civis 

comuns―Fala a voz do mundo aos seus senhores. 

― Mas as pressões estão nas ruas e a cada dia eles ganhão 

força, não irá demorar muito para estarmos completamente 

cercados por eles. ― Diz preocupado o dono do mundo. 
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― Senhor eles são especialistas em distração, sabotagem, 

infiltração, dominam muito bem a arte de enganar, são 

praticamente ninjas do nosso tempo. Todos esses anos eles 

não usaram uma arma de fogo se quer, pois quando foram 

capturar o governante efetuaram tiros. Porque sabiam que eles 

não tinham um dos germinação infiltrados dentro desta 

camada do poder. Para eles chegarem até você acreditam que 

devem acabar comigo, porque abaixo de vocês só existe eu no 

momento. ― diz a voz do mundo explicando a seu senhor a 

situação da guerra. 

― Não deixarei que este mundo seja governado por animais 

selvagens inferiores a mim. 

― Quem disse que a germinação quer seu poder? Eles não 

estão interessados no dinheiro ou no poder de vocês. Eles não 

querem governar o mundo. Eles querem destruir o poder de 

fato. Querem eliminar a matriz de todo poder que são vocês 

os 13 senhores do poder. E com o passar dos anos eliminar 

toda as estruturas de opressão no mundo. Por tanto já tenho 

um plano de emergência caso eles consigam ultrapassar 

minhas tropas ou me capturar, existe o lugar mais seguro do 

mundo onde os 13 senhores poderão se refugiar. Porém não 

falarei onde seria por celular ou perto de quem quer que seja. 

―Diz a voz do mundo. 

― Não vou deixar que isso aconteça. Suas informações foram 

bastante precisas, lhe recompensarei por isso. ― Mas 

precisamos saber deste plano de fuga. 

― Ainda não sei como falarei isso, pois me desculpe senhor, 

mas desconfio até que seja você mesmo falando comigo, pois 

não duvido que seja alguém da germinação entrando em 
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contato, já que eles nunca foram de conversar por celular ou 

pessoalmente com alguém. 

―Entendo sua preocupação. E está correto ao pensar assim. 

Teremos uma reunião secreta eu e você. mandarei alguém lhe 

buscar um dia antes d reunião dos 13 poderes com os 

empresários da economia mundial. ― Diz o senhor do mundo. 

― Senhor agora estarei ocupado criando estratégias para 

capturá-los de vez. Espero seu contato. ― Se despede do seu 

senhor a voz do mundo. 

―Mandarei mais tropas militares nas ruas, mesmo assim em 

muitos países ainda tempos pessoas que nos apoiam. Podemos 

inverter e retomar o poder. ― Até a próxima e desligo. 

   A voz do mundo era um estrategista muito esperto. E faria 

de tudo para capturar a germinação. Ele já tinha um bom plano 

em mente. Mas para isso teria que sacrificar muita coisa para 

que seu plano desse certo. 

   Na noite em que a germinação com seus guerreiros finalizou 

a guerra na cidade, Punica e Rubus viajaram naquele mesmo 

período para pôr fim de vez em tudo eles estavam indo deter 

os 13 poderes do mundo.   Enquanto os guerreiros da 

germinação, as tropas do novo governante, as mulheres 

emancipadas, os soldados da pátria, os bio-orgânicos, os 

corvos e a cidade dos comerciantes descansavam para seguir 

rumo as outras cidades em conflitos na calada da noite são 

surpreendidas com jatos de guerra sobrevoando os abrigos e 

disparando tiros. Eram as tropas militares dos senhores do 

mundo. 
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   Os bio-orgânicos pássaros perseguiam sobre o céu noturno 

os jatos de guerra do antigo governo. Juntos as cidades que 

apoiam a germinação se preparam para recomeçar os 

conflitos, ou lutavam ou morreriam. 

Um bio-orgânico de genes de animal passa mal e morre, era o 

efeito da mutação sobre seu corpo.  Seu corpo humano não 

suportou mais a mutação. 

―Lucas ficou preocupado pois qualquer momento poderia ser 

ele ou outros de seus amigos que não suportariam as mutações 

no meio da guerra. ele do outro grito ensurdecedor, e todos os 

outros bio-orgânicos gritam juntos. As tropas do antigo 

governo recuam surpreendido e com muito dores de ouvidos. 

Somente a germinação entendia aquele grito pois ele tinha a 

mesma conexão com a natureza que os bio-orgânicos. E todos 

avançam juntos. 

  O comerciante viu que os bio-orgânicos avançavam com 

rapidez contra as tropas inimigas, e começaram a avançar 

também, e todas as cidades começaram a avançar. Era o 

momento de tudo ou nada. 

   Neste conflito Victor é atingido na perna e uma equipe de 5 

soldados estava preste a cerca-los, quando Sônia viu e 

avançou na frente de Victor e o empurrou dentro de um buraco 

que cobriu com um portão com chapa de ferro. O trancando e 

ficado na frente para proteger o Victor. Mas Sônia levou 

vários tiros no peito, mesmo assim conseguiu derrubar três da 

equipe de soldados. O comerciante viu que Sônia estava em 

apuros e reagiu contra os soldados que ela atirava derrubando 

os outros dos que a féria. 



14 
 

Sonia cai de joelhos no chão, sentindo muita falta de ar. Victor 

empurra o portão de ferro e consegui sair do buraco e ver 

Sônia caída no chão. Sara tenta dar cobertura junto com outras 

mulheres do vilarejo e é atingida na cabeça caindo morta 

próximo de Sônia, Sônia olha para o lado e ver sua amiga 

caída. 

― Sara, nãaaaooo. ― Grita Sônia. 

― Sônia estou aqui você vai ficar bem.  ―Diz chorando 

Victor. 

― Eu disse que você não podia morrer hoje Victor. ― Fala 

Sônia tentando sorrir enquanto Victor lhe segura de joelhos 

no chão com lhe ando um forte abraço. 

― Me prometa que você continuará vivo e verá no novo 

mundo surgindo e me diga como ele é onde quer que eu esteja. 

―  Diz Sônia. 

    Victor dar o antidoto para ela morrer sem dor. E chora por 

perder mulher que ele confiou e amou. 

     Sônia olha para as mulheres livres em sua volta e diz: 

―Somos todas livres. E o tempo do patriarcado acabou. 

    Gritam as mulheres emancipadas:  

―Somos todas livres! ― Gritam todas juntas chorando, mas 

com a esperança no olhar de um novo mundo. 

     Sônia sorrir e morre. 

Os bio-orgânicos conseguiram destruir os tanques de guerra 

que avançavam contra deles e derrubar os jatos que 
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disparavam tiros. Mantendo-se a guerra somente em terra 

firme de igual pra igual. 

      Os soldados do novo governante tiravam os civis das áreas 

em conflito de guerra, os mantendo em um lugar seguro, 

somente no brasil estas guerras civis aconteciam com 

constância, os outros países se manifestavam pelo fim da 

guerra, já que tinham mais estabilidade e ser um lugar menor 

para controlar. Mas os donos do mundo queriam a todo custo 

dominar o brasil por ser um dos poucos países com maior 

hectares de recursos naturais do mundo. A todo custo queriam 

a retomada do poder, pois sabiam que se a germinação 

decidisse para de produzir para os países que tinha apoio dos 

poderosos seus poderes seriam completamente destruídos. 

   Mesmo as cidades que lutavam contra os poderosos estando 

naquele momento em vantagens, sabiam que não poderiam 

resistir por muito tempo, mas se mantinham firme e forte. 

                                                                

 

 

                                    Capitulo 3 

                      Frente a frente com os poderes 

     Era uma terça feira quando uma limusine Rolls Royce 

Silver Spur Limo personalizada, do Sultão de Brunei que tinha 

um valor aproximado de US$ 14 milhões. com 8 carros 

blindados param em frente ao prédio onde se encontra a voz 

do mundo. A voz do mundo sabia que aquele era o convite dos 
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poderosos e então desceu até lá. levando seus soldados até a 

saída. Ele levanta as mãos e diz: 

―Estou indo sem meus soldados e sem armas. E espero que 

seus seguranças nos protejam de quaisquer atentados no meio 

do cominho. 

― Peça seus soldados nos acompanharem com mais 4 carros, 

eles serviram de reforço ate lá. ― Diz a pessoa dentro da 

limusine que ainda não tinha se identificado. 

    Andaram por mais de 2 horas em silencio dentro da 

limusine e chegaram em uma fortaleza de muros altos e bem 

vigiada. Lá entram em uma passagem subterrânea. 

― Pode descer do carro o senhor do mundo lhe espera. Mas 

antes passe por estes detectores de metais, esvazie seus bolsos. 

E depois espere ali no centro daquele salão. ― Fala o homem 

que o acompanhou dentro do carro. 

     Ao chegar no centro do salão vê um homem branco de 75 

anos de terno.  

― Olá voz do mundo. Espero que tenha bons planos, o mundo 

não está um lugar muito agradável para nós. ― Olha 

seriamente para o senhor. 

― Tenho sim. E os farei a todo custo. ―Diz a voz do mundo. 

―Tenho sua recompensa nesta maleta pelos seus serviços. ― 

diz o senhor. 

―Sou um homem de 5 trilhões de euros no banco. Não quero 

mais dinheiro. Minha única recompensa é vencer esta guerra 

e saímos ilesos. 
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― E como você pensa em fazer isso? Como pensa em nos tirar 

e proteger vida dos seus senhores ― Pergunta o senhor. 

―Pretendo leva-los ao lugar mais seguro do mundo em uma 

mansão no alto de uma montanha isolada, dando apenas para 

chegar de helicóptero. Lá terá tudo por quanto tempo 

precisarem, superprotegida. Uma área secreta na qual vocês já 

conhecem, na verdade ela foi construída por vocês. ― Diz a 

voz do mundo. 

―Como você sabe deste lugar? ―Pergunta o senhor. 

―Da mesma forma que sei que você não é um dos poderes. 

Mas sei que passará as informações para eles. E querendo ou 

não eu sou a única fonte que vocês podem confiar no meio 

desta guerra. vocês podem comprar quem vocês quiserem 

neste mundo, mas nunca compraram a confiança de alguém. 

Vocês têm dinheiro, porém não tem a fidelidade e confiança 

que a germinação criou com o povo e seus guerreiros. Esta é 

a diferença, o povo não quer mais saber de ficarem ricos, eles 

querem um novo mundo, sem vocês é claro. ― Fala a voz do 

mundo. 

―Nós nos tornamos a grande potencia do mundo muito maior 

que os Grupo de Bilderberg: organização criada em 1954 para 

reunir as pessoas mais poderosas do planeta. Nosso propósito 

era criar o poder na mão de uma pessoa só. De 67 poderosos 

passaríamos apenas para 13 pessoas e por fim para as mãos só 

de uma, e este mundo continuará sendo nosso. ―Diz o senhor. 

―Façam sua reunião mundial como sempre fazem. A 

germinação saberá e iram tentar invadir. Lá os pegaremos. 

Quando todos eles se tornarem nossos prisioneiros daremos 
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falaremos para o mundo que vencemos toda a guerra. ―diz a 

voz do mundo. 

― Mas eles não acreditaram disso. ― Fala o senhor. 

―Bom dia que a reunião será para decidir onde vocês iram 

soltar a bomba atômica. ― Eles tentaram impedir isso, 

aproveitem, pois, só existem dois deles soltos por aí. No lugar 

da reunião meus homens estarão lá e você na sala dos poderes. 

― Planeja a voz do mundo. 

― Mas se comparecermos nesta reunião correremos o risco 

de sermos mortos. 

―A germinação não quer esta guerra, muito menos através 

das armas de fogo e sim por um fim nela. Bom reforcem a 

segurança, mas mantenhas em padrão normal. Eles entraram 

lá pois sabemos que qualquer pessoa do mundo pode ser 

alguém da germinação. Ate mesmo dentro dos 13 poderes 

pode existir um deles só esperando o momento certo. Portanto 

não precisa ir todos os 13 para reunião, mas eles precisam 

saber que vocês estão lá. Enquanto vocês verdadeiramente se 

escondem nas montanhas. 

― como você acha que isso irá acabar. ― Pergunta o senhor. 

― Com todos entubados dentro de capsulas que soltará um 

gás letal e depois serão congelados dentro destas mesmas 

capsulas. Será uma forma de expor ao mundo para que o povo 

nunca mais se esqueça. ― Fala a voz do mundo. 

― Passarei estas informações. Se só existe esta possibilidade 

vamos usa-las. Mas se tudo der certo queremos vê-los 

pessoalmente dentro daquelas capsulas. ― Diz o senhor se 

retirando. 
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― Assim será senhor, até amanhã. ― Diz a voz do mundo. 

     Dia seguinte os poderosos comunicam a impressa que terá 

a reunião mundial dos poderes, e lá decidiram se não existir 

acordo pela rendição da germinação irão dispara a primeira 

bomba. 

 

 

                                     Capitulo 4 

                                 O mundo em colapso 

    A voz do mundo vai fazer seu discurso para o povo de todo 

o planeta. Tentando encontrar o melhor acordo. 

― Todos estão amedrontados com esta guerra em varias 

partes do mundo, manifestações pelo brasil. Porque todos 

sabem que o mundo precisa do brasil e de sua grande extensão 

de terras e florestas, porem um lugar explorado desde seu 

surgimento. Colonização, escravidão, ditaduras e agora um 

lugar cobiçado por grandes empresas do agronegócio. Durante 

todo este tempo de sua história política tiveram resistência 

para combater as opressões e hoje em nosso tempo não é 

diferente tempos as sementes rebeldes, a germinação e o 

embrião. Grupos que se apoiam. Fora as cidades que se 

uniram para combater a opressão.  

    Enquanto a guerra contundia os alto-falantes e televisões 

estão passando a transmissão da voz do mundo. 

― Peso a todos os rebeldes que se rendam agora. A 

germinação tinha razão em que não precisamos de uma guerra 

para mudar o mundo, precisamos de um acordo. A germinação 
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já não existe mais foram derrotados. Ribes e Morus são meus 

prisioneiros, Phoenix, anona e Pyrus estão mortos depois que 

seu helicóptero explodiu em uma missão mal planejada para 

resgatar o novo governante. E como sabem Prunus cometeu 

suicídio diante de nossos olhos e o mundo inteiro viu. E os 

poderosos estão intactos, ainda trilhonários e livres. Agora só 

falta captura punica, Rubus, e o monge. Mas podemos for fim 

nisso tudo, a guerra acaba se eles se entregarem, ou morreram 

todos e o resto dos civis que estejam com eles. ― Fala 

seriamente a voz do mundo. 

    Naquele momento surge uma interferência na conexão dos 

telões da cidade. Era o embrião invadindo a internet. 

Voz do mundo você parece muito esperto, conseguiu capturar 

a germinação, mas preciso comunicar ao senhor que a 

germinação é só um suporte para o povo fazer sua própria 

revolução, não será a germinação que decidiram o rumo do 

mundo. Mas sim a vontade de liberdade dos oprimidos, 

construída por sua própria luta. Portanto os países se tornaram 

independentes, suas estruturas de opressão foram 

desmontadas em cada país e vivem em melhores condições 

agora.  Esta guerra só permanece porque vocês ainda 

financiam poucos soldados que insistem em lutar por vocês 

por garantir os privilégios eles, mas isso irá acabar no novo 

mundo. 

     novas tropas inimigas estão se chegando vindo pelos mares 

e pelos ares, parecia que os poderosos estavam conseguindo 

comprar soldados para lutarem por eles. 

    Muitos das cidades que defendiam a germinação estavam 

morrendo. Tanto da cidade dos corvos, quanto a cidades do 
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comerciante estavam perdendo seus amigos combatentes, os 

bio-orgânicos estavam morrendo tanto por conta da guerra 

quanto por suas mutações que seus corpos não estavam mais 

suportando. 

   A comunidade negra chega para dar reforço as cidades 

rebeldes. O movimento sementes rebeldes chegam para 

apoiar, manifestantes de todo o país vinham manifestar nas 

áreas de conflito. 

    A reunião dos poderes inicia na Europa, militares e guardas 

costas por todo o prédio. As grandes potencias sentam-se para 

conversar sobre o rumo do mundo e sobre seus novos planos 

para a retomada do poder. Sobre como funcionara a nova 

economia global já que a germinação tinha dominado os 

bancos do mundo. 

   Quando de repente os soldados que protegia o lugar 

começaram a desmaiar.  As portas do salão de reunião são 

destruídas causando espanto nos poderosos. Quando entra 

Punica e Rubus com seus guerreiros: 

― Todos vocês no chão. ― Diz Punica procura entre eles os 

donos do mundo. Mas lá só tem magnatas. La não estava os 

13 poderes do mundo.  

    Os magnatas, banqueiros, comandante supremos do 

exército estavam supressos de com avião entrado e 

ultrapassado a segurança; até mesmo entre eles existia 

membros da germinação. 

― Algemaremos todos eles, e os coloquem para dormir um 

pouco, até decidirmos o que faremos com eles, mas o 
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coloquemos em um carro que possam deva-los daqui. ―  Fala 

punica capturando todos os milionários globais. 

     Naquele lugar não tinham impressa ou câmeras era uma 

reunião supersecreta. 

    Quando punica está descendo as escadas e saindo do prédio 

as forças especiais da voz do mundo chega. Se os venenos da 

germinação não podem detê-los por estarem com mascaras 

especiais. Punica fica cercada sem poder reagir e levanta as 

mãos para se render. Rubus corre e atira contra os soldados 

junto com seus guerreiros. Quando os soldados vão segurar 

punia para prende-la punica reage dando técnicas de projeção 

de arte marciais nos soldados, outro vem para capturá-la e ela 

acerta um chupe no queixo do soldado que ele cai desmaiado. 

Ela derruba os soldados que barrava a escada arremessando 

um dos soldados contra eles mesmo e muitos caiem no chão.  

Punica ao corre nos corredores daquela mansão se encontra 

com rubus enquanto fugiam. Rubus joga uma arma para ela. 

Soldados invadem a mansão invadindo pelas janelas e 

derrubando portas. Com metralhadores e fuzil. Punica e rubus 

ficam de costas um para o outro com arma bem menos que 

dava para segurar com uma mão só. Cada um com uma 

pistola. Quando avistam chegar a voz do mundo. 

― Hora, hora, hora quem vejo a minha frente os lendários 

rebeldes que destruiria o sistema e poderes. Coloquem suas 

armas no chão agora. ― Comanda a voz do mundo. 

    Punica e Rubus coloca as armas no chão um dos soldados 

recolhem as armas e a voz do mundo se aproxima da um tapa 

no rosto de punica que ela cai no chão. E um soco no estomago 

de Rubus que ela cai de joelhos. 
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― Vamos soldados os tragam eles e prendam em nossas 

viaturas e libertem os magnatas. E coloquem os guerrilheiros 

apoiadores da germinação presos dentro de nossos camburões. 

    Enquanto isso a guerra no mundo lá fora continuava países 

começavam cercar os países conservadores que ainda 

apoiavam os poderosos. Mas naquele dia a germinação 

estavam sento todos capturados. 

―Vamos andem soldados já sabem para onde devemos leva-

los. ― Diz a voz do mundo. 

Durante a saída da mansão da reunião dos poderes um dos 

donos do mundo liga: 

― Você os capturou? ― pergunta o senhor do mundo. 

― Sim, estou com os últimos deles aqui. Vocês já estão indo 

para o lugar secreto nas montanhas? 

 ― Todos nós já estamos a caminho de lá. Pois vimos que os 

países estão tirando os recursos das cidades onde saiam que 

estávamos e está havendo revoltas por todo lugar. Só a este 

lugar seguro que você falou. E é perigoso tentarem resgata-los 

aí. Pois a germinação já deve saber que eles estão com você. 

não podemos arriscar de perde-los. Levemos para onde 

estamos indo. ― diz o senhor do mundo. 

― Ok. Estou a caminho. 

                         

 

                                        Capitulo 5 

                       A revolução dos povos oprimidos 
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     Com o apoio de muitos países as forças internas dos 

poderes estavam sendo massacradas pela resistência dos 

rebeldes. Eles em todos os países já eram minorias. E não 

tinham apoio diretos dos poderosos já que estavam fugindo da 

guerra. foram dias duro para combater os militares ainda 

resistentes que buscavam manter o sistema. 

Ate que não avia mais soldados para combater, mas sim tratar 

os ferimentos dos combatentes da resistência e civis vitimas 

da guerra. os guerrilheiros da arca de Noé dos alimentos ainda 

estavam lá protegendo o cofre.  Em todos os lugares 

destruídos pelos conflitos estavam sendo distribuídos 

medicamentos, alimentos e reforma das casas, os governos de 

todos os países estavam se ajudando a restaurar a paz em dos 

os lugares afetados. 

      O vice dá seu discurso no fim da guerra: 

―Irmão de todo o mundo, lamentamos a morte e o 

aprisionamento da germinação acabamos de saber o que os 

últimos guerreiro foram capturados. Mas o mundo agora está 

em paz. Porem todos aqueles que ainda resistirem para 

fortalecer opressão serão presos que que o novo mundo se 

estabeleça. ― diz o vice. 

Enquanto os povos do mundo ouviam o discurso do vice no 

brasil victor diz: 

― A germinação deixou seu grande legado. Mas a algo que 

os donos do poder não sabem sobre eles.  

― E o que seria? ― pergunta taty do vilarejo das mulheres 

emancipadas. 
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― Que com a germinação ou sem a germinação nós vencemos 

a guerra. 

     Lucas ao olhas alguns de seus irmãos bio-organicos 

morrendo por conta dos efeitos das mutações eles entendem 

uma coisa.; os que ainda se mantem vivos começam a ir para 

as florestas. 

    O líder da cidade dos comerciantes pergunta aos bio-

orgnicos: 

―Para onde vocês pensam que vão? 

― Nossa missão foi cumprida, precisamos segui nosso curso 

natural da vida agora. nos somos natureza e precisamos 

retornar a natureza. Só assim podemos ao invés de morremos 

poderemos reequilibrar os ecossistemas, a biodiversidade. 

―Ok, obrigado pela a ajuda. ― diz o comerciante. 

    Os bio-organicos aquáticos entram na floresta e entram nos 

rios e seguem a correnteza nas águas os de águas doces 

ficaram pelos grandes lagos e os de águas salgadas nadaram 

até encontrarem o mar. Animas entram nas florestas, mas 

morreram dentro das florestas. Lucas e os outros homens 

plantas entram nas florestas e se enraízam nos solos e 

começam a ser tomados por sua parte arvore, Lucas preferiu 

se tornar uma arvore centenária do que morrer como um 

homem comum. 

    Na Europa e Estados unidos onde existia grande resistência 

dos poderosos foram eliminados toda sua resistência 

prendendo vários guerrilheiros que defendia os poderes. 
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                                        Capitulo 7 

                                      Fim do jogo 

    Dentro do helicóptero a voz do mundo manda um vídeo 

para ser exibido para todos os pises: 

―Bom hoje colocarei dentro das capsulas e os congelarei e o 

povo decidira se manteremos eles como um museu para 

lembrarmos da história humana ou de destruímos para que 

revoltas nunca mais aconteçam, eu sou daqueles que elimina 

o mal pela raiz, garanto que vocês gostarem.  

    E uma torre se ergue, esta torre será o lugar onde colocaram 

as capsulas para que todo o mundo veja nos telões. 

   Quando os donos do mundo chegam na mansão que 

construíram na montanha mais segura do mundo. Eles 

esperam a voz do mundo chegar com os prisioneiros Punica e 

Rubus. E lá estão os 13 homens mais poderosos do mundo 

moderno. Punica olha para eles pela janela do helicóptero 

enquanto ele vai baixando na pisa de pouso. 

   Ao pousar o helicóptero a voz do mundo desce e conhece 

frente a frente os donos do mundo. 

― Vamos soldados levemos para junto dos outros 

prisioneiros. ―Comanda a voz do mundo. Ao chegar na sala 

onde ficavam as capsulas dentro delas já estavam Ribes e 

Morus.  Os donos do mundo ficam ansiosos pelo espetáculo, 

lá estavam seus maiores inimigos globais. 

― Esperamos tanto tempo por este dia. ― Diz o dono do 

mundo número um do mundo. 
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De costas para eles e de frente para as capsulas a voz do 

mundo diz: 

    Nós também esperamos por este dia desde 2013. Foi uma 

dedicação muito árdua até chegarmos aqui. 

os donos do mundo acham aquela conversa muito estranha. 

   Soldados prenda-os e os coloquem na capsula, e os soldados 

levam Punica e Rubus em direção a capsula.  

A voz do mundo chega bem próximo de Punia e Rubus 

olhando olho no olho e diz: 

―Dei-me sua confiança e fidelidade e não me importarei com 

o que faram com suas vidas. Que a terra seja nossa 

testemunha. E se retira diante deles. 

Os soldados que estão fora da mansão da voz do mundo 

começa a atirar nos soldados dos donos do mundo. Começa a 

envenenar toda a área externa do ambiente. Os donos do 

mundo se assustam. 

― O que est acontecendo lá fora. ― Um deles pergunta. 

― O fim do jogo senhores, é somente o fim de todo o jogo. 

Os guarda-costas que os protegiam dentro da mansão foram 

atingidos por dados venenosos. Sobrando apenas os 13 

senhores de pé. 

   ―Agora senhores me acompanhem ate o salão, quero 

mostrar uma coisa incrível para todos vocês. Me sigam― Diz 

a voz do mundo. Enquanto seus soldados apontam armas para 

os senhores. 
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    Ao chegar no salão de reunião luxuoso com uma mesa bem 

grande com várias cadeiras tiram 13 cadeiras cada uma com 

uma xicara de chá. 

―Sentem-se vou chamar nosso convidado especial. ―Pedi a 

voz do mundo para os donos do mundo. Enquanto seus 

soldados tiram as algemas das mãos de Punica e Rubus. 

O hacker e o monge entram na sala.  

―Olá senhores sejam bem-vindos e queiram se servir, tomem 

uma xicara de chá para comemorarmos a grande revolução se 

assim queiram chamar. ― Diz o hacker embrião. 

Os donos do mundo ficam encarando a voz do mundo. 

―O que é isso poderosos estão chateados? vocês acham que 

eu iria defender homens que construíram opressão por 

décadas neste mundo? Vocês foram responsáveis pela miséria 

global, holocaustos, guerras incontáveis, genocídio em massa, 

apenas pelo que? Lucro e poder. Uma vida inútil, morreram 

como todos os outros seres vivos, e criaram suas idiotices para 

se sentir superior aos outros. ― Fala o hacker. 

― Vocês continuam sendo inferiores e não vamos tomar a 

porcaria deste chá, não nos curvaremos pobres, mestiços, 

negros e transsexuais. 

― Vocês sabem porque nunca me acharam? Por que sempre 

estive a baixo de vocês, quando falo isso, falo literalmente. 

Convivemos no mesmo ambiente sem que soubessem. Por 

isso não conseguiram rastrear, da mesma forma que era 

impossível rastrear vocês. Mas estávamos sempre perto vendo 

e ouvindo tudo. ― Diz o monge. 
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 ― A arte das 1.000 sombras se baseia em esteja tão próximo 

de seus inimigos que ele não possa vê-lo. Mas seja a sombra 

dele observando e acompanhando cada movimento que ele 

faz. ― Diz a voz do mundo. 

―No fundo do salão de reunião surge uma voz conhecida: 

― A arte das 1.000 sombras tem base nos elementos da 

natureza, boa parte dele é o elemento ar. Você está sempre 

presente, porem invisível. Se adapte como a água em cada 

forma, seja firma como a terra, e na hora certa queime tudo e 

avance como o fogo, mas a todo momento de decisão 

permaneça inabalável e imperturbável este é o vazio que 

existe em tudo. ― Diz Prunus saindo da sombra do canto da 

sala. 

    E aos poucos todas da germinação começam a chegar: 

Morus, Ribes, Anona, Phoenix, Pyrus, Rubus e Punica 

ficaram contentes em rever seus amigos. 

―E aqui no topo do mundo estamos todos nós. tomando chá 

com os poderes do mundo. vendo de perto seu declínio 

enquanto o mundo vive sua própria revolução. ―Diz Prunus 

aos senhores do mundo.  

―Que pena vocês não irão ver presidente transsexuais ou 

mulheres pretas no poder. Sabe porque? primeiro porque 

vocês vão dormir por muito e muitos anos e talvez nem 

acordem mais. Porque serão esquecidos para sempre. Assim 

como nós que viveremos aqui. Desfrutando a vida simples no 

topo do mundo. ― Diz Phoenix. 
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―Agora bebam o chá está esfriando. Assim vocês poderão 

dormir sem sentir dor ou que sejam pressionados. ― Fala o 

monge calmamente. 

―Eu fiz esta espada para um dia enfrenta-los. Em épocas que 

vivia com ódio pensei muitas vezes em corta suas cabeças 

pelo que fizeram com muitos povos.  E caso não bebam o chá 

a usarei pela primeira vez na vida lentamente. ― Diz Ribes 

com seriedade e frieza. E continua encarando os donos do 

mundo e saca a espada apontando para eles. 

    Eles se olham e decidem tomar o chá. Era o melhor chá que 

aviam tomado na vida. Em poucos minutos aos poucos todos 

dormem e são levados para dentro das capsulas. As capsulas 

são erguidas nas torres e são televisionadas para todo o 

mundo. 

A voz do mundo aparece no telão dizendo: 

― Antes de tudo para que saibam que sou um de todos vocês, 

dei-me sua confiança e fidelidade e não me importo com o que 

farão de sua vida; u acabo de trazer o prometido, e de pôr um 

fim decisivo nesta guerra. ― Diz a voz do mundo quando a 

fumaça acaba dentro das capsulas todos podem ver que quem 

estavam dentro era os donos do mundo. Eram 13 capsulas 

numeradas. 

Ele continua: 

―A decisão é de todos vocês da mesma forma que eles deram 

um fim na germinação vocês poderão decidir se estas capsulas 

permanecem  como memoria que que o mundo um dia foi 

governado por eles ou podem decidir que desapareça para 
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sempre e as futuras gerações nunca terão o peso desta existem 

em suas memorias e história. 

    O povo de todo o mundo grita: 

― Destrua, destrua, destrua.  

    E naquele dia aquelas capsulas são explodidas com direito 

a fogos de artifícios. 

    A sociedade como um todo comemoravam a chegada do 

novo mundo. Para eles a germinação tinha morrido na 

revolução, mas a voz do mundo tinha conseguido destruir os 

poderes enquanto todos pensavam que ele era um inimigo. No 

telão passa toda a explicação de como foi criada a estratégia, 

quem era a germinação contanto a vida de cada um deles. 

No brasil o país mais devastado e cobiçado pela guerra. estava 

sendo acolhido pelos outros países. Victor olha para os céus e 

diz: 

―Sônia o dia chegou do novo mundo e ele é bonito.  

As cidades estavam se organizando por se mesmas, os 

governos com em todas as suas estruturas tinha uma pessoa da 

germinação estava para organizar todos os danos no 

capitalismo, a sociedade tinha que passar por uma reeducação, 

não era nada de ditadura do proletariado, ou algo parecido 

com anarquia. Não existia politica de base era apenas 

cuidados sociais o dinheiro já não fazia sentido na sociedade. 

Uma nova relação entre humanos e natureza.  

     As sementes eram patrimônio das espécies novamente, 

todos era educados a plantar sementes naturais. Todos 

estudavam juntos não tinha escolas ou salas os professores 
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moravam com a comunidade e as aulas eram seu próprio dia 

a dia. Todas as artes e estudos eram livres que pudessem 

deixar o mundo mais pluralizados. Não existia mais vistos ou 

passaportes todos podiam ir e vir para qualquer lugar do 

mundo. Mas ainda existindo uma organização nos aeroportos 

para tantas demandas e viagens. 

No topo do mundo estavam la todos eles: 

―Como será o mundo e por quanto tempo viveram com esta 

sensação de liberdade. ―Pergunta Punica. 

    A mentalidade humana sofreu durante séculos e vai 

demorar muito para eliminar seus crimes e psicopatia social. 

Mas a germinação sempre estará lá. E nós aqui caso 

precisarmos voltar. Uma ideia autoritária pode ser esquecida 

por um tempo, mas sempre nascerá um novo idiota para 

ressuscita-la. ― Diz Prunus vendo o sol se por. 

    E assim foi a nossa história e nosso tempo, vivemos por 

muito anos depois da guerra no topo do mundo. E nunca 

soubemos como a humanidade se comportava e se organizava, 

e jamais nos chamaram, foi assim que vivemos livres e 

selvagens no topo do mundo, nos vivíamos nossa própria 

maneira e o mundo viviam a sua própria forma se 

reinventando, nosso proprisito era não interferir nas 

sociedades elas deveriam ser livres para decidir sua propria 

liberdade. Eu me chamo Punica Granatum.  

FIM. 

 

 



33 
 

 

 

 

  


