Nota do autor

Sobrevivente é uma ficção. Uma ilusão de um
mundo do qual não estamos tão distante,. É um alerta,
um aviso a todos aqueles que julgam que a terra é
apenas um depósito de seus despojos. Sobreviventes
não poupa ninguém e também não é uma apologia ao
apocalipse de um planeta. Apenas uma historia sem
heróis e sem nenhuma glória. O único herói desta
historia é o próprio leitor de se conscientizar e passar
para outros a mensagem que este humilde livro quer
mostrar.
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SOBREVIVENTES

Quando o fim
é o recomeço..

—Hei Cristina você está legal?
Cristina em plena escuridão

Responde aos prantos.
—Legal,cara! Já pensou
o que vai se de nós,
não temos mais nada
nem família, nem amigos!
—Calma Cristina! Disse Frank abraçando-a.
—Não fique assim
e tente entender
que agora nós precisamos
ser fortes e fazer
com que esses seres
pequeninos cheguem
naquele planeta,
quem sabe lá
está a solução
para esse inferno
que estamos vivendo
No ano de 2.050 o Brasil a Rússia o Japão e os
Estados Unidos se uniram em um grandioso trabalho
científicos espacial, que seria a tentativa de descobrir
um planeta onde as condições climáticas fossem iguais
aos da terra e tivesse condições de ser habitado por
seres humanos.
Foram escolhidos os melhores cientistas e
pesquisadores, apôs vários testes foram aprovados
apenas oito candidatos entre milhares de inscritos.
Os requisitos para a seleção exigiam que os

aprovados tivessem idade entre vinte e cinco a trinta e
nove anos, ótimas condições físicas e um Q.I super
elevado e dotado de uma coragem extraordinária.
Destacou-se entre os brasileiros inscritos o jovem
Roberto de Lima, de apenas vinte e oito anos capitão
da força Aérea Brasileira, formado em Química e
engenharia. Também a brasileira Cristina Rodrigues
trinta e dois anos, cientista formada em Biologia e
Química.
Dos Russos foram escolhidos os Astronautas,
ambos cientistas, Nicolas Wescovi vinte e sete anos e
Mikail Kososki trinta anos, especialistas em energias
nucleares.
Do Japão Ianomoto Lee trinta e oito anos, técnico
em projetos Aeroespaciais e Nagushi Sei vinte e cinco
anos cientista especializado em ambientalismo.
Dos Estados Unidos Foram escolhidos: Frank
Woston e Bart.Ken ambos de trinta e quatro anos
formados em pesquisas espaciais.
No dia em que foi feito o lançamento da nave
espacial não houve nenhuma comemoração e nem
divulgação, pois se tratava de um projeto secreto que
não deveria ser anunciado em público, em questão de
segurança para que as pessoas de todo o planeta não
ficassem preocupadas em querer saber porque em
questão de um espaço tão curto de tempo quatro países
se uniram rapidamente para tentar achar no espaço um
outro planeta semelhante ao da terra.

O ano de 2.050 as pessoas tinha a mesma forma
de viver, evoluíram muito no saber. Mas as qualidades
intelectuais estavam rotuladas na mesmice, em fim, o
homem repetia o que fez ontem e o que fez hoje. As
questões religiosas e políticas não mudaram quase em
nada só as formas de buscar mais adeptos
diversificaram. Enfim a terra continuava a mesma,
apesar de sua natureza estar mais poluída e seus
valores morais desgastados, o homem sempre se
adaptou com o meio em que vive, e a maneira do
homem agir e viver sempre se refletira no modo dele
pensar, enfim na terra o homem era aquilo que
pensava. A nave espacial era dotada de equipamentos
ultramodernos e o seu espaço interior com capacidade
de dar condições aos seus tripulantes ficarem nela por
um tempo aproximado há quinze anos período em que
buscariam na imensidão do Universo o tão sonhado
projeto, da irmã gêmea terra. Onde o homem poderia
quem sabe no futuro habita-la.
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