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Meu nome é Treze e moro em uma pequena bolha no espaço, de acordo com o                

que sabemos. Vivo em um mundo muito desconhecido e moderno. Vivo em um mundo              

cinza, preto e branco. Nossas casas têm o mesmo modelo e mantemos a mesma              

rotina. Meu robô, que toma conta de mim, é muito útil. Ele sabe o que tenho de fazer e                   

quando fazer. Me acorda para ir para escola todos os dias, diz a hora de almoçar,                

quando tomar banho, minhas atividades, quando janto e a hora em que vou dormir.              

Todos nós temos de acordar ao amanhecer e nos recolher com o toque da buzina para                

que os robôs possam fazer a checagem para ver se todos estão em casa, o que é                 

muito chato.  

Meu passado é um branco na memória, pois não sei nada sobre minha infância.              

Apenas tenho alguns flashes, passageiros . Sou uma menina muito curiosa. eHá um             

nome que nunca vi na minha vida. 

Me pergunto: em que tempo vivo? O que aconteceu no passado? De onde             

surgiram esses robôs? Será que existe outro mundo sem ser o nosso? São perguntas              

que não sei responder, porém, espero um dia descobrir. Com essas perguntas na             

cabeça e com uma sentimento de inquietação, fico a pensar sobre como vou             

desvendar tantas indagações. Sigo em busca das respostas por toda a cidade. Faço             

essas perguntas a todo mundo, porém, ninguém sabe me dizer. Sinto que algo             

estranho aconteceu, pois ninguém se lembra de nada.  

Logo escureceu, e sempre gosto antes de dormir a olhar para as estrelas e              

imaginar o mundo lá fora. Todos me falam que somos os únicos povos em toda a                

galáxia, mas não acredito nisso. Acredito que, em outro planeta, haja pessoas            

diferentes de nós. Descobrir sobre o passado, seria um sentimento que não sei             

explicar.  



 

Na minha casa, não sou autorizada a entrar no escritório do meu pai. Ele é o                

diretor da Astronagem Company e se chama 1569. Naquele dia, meu pai tinha deixado              

a sala destrancada, então aproveitei para entrar e procurar as respostas para aquelas             

perguntas. Abro uma das gavetas e acho um livro muito grande com números             

diferentes. Logo percebo que é um livro velho e quase destruído que contém nomes              

de pessoas que foram eliminadas, pois descobriram o segredo da cidade. Há também             

uma data de atualização das pessoas. Enquanto estava fazendo uma análise para            

tentar entender o que aconteceu, vejo que há uma sequência. O mais estranho é que               

elas não eram identificadas com números mas com nomes. Agora que já sei tudo o que                

aconteceu, tenho de falar para todo mundo que no passado éramos seres humanos!             

Sinto como fui enfeitiçada e que agora virei normal de novo.  

Tudo muda quando meu robô, que fazia a patrulha dentro das casas, e acha o               

livro debaixo da minha cama e logo entra em alerta. Ouço os robôs falando com meus                

pais sobre o livro e como eles teriam de me eliminar.  

Vejo que os flashes na minha mente fazem todo sentido agora. Há um nome              

familiar que está presente em todos os flashes, porém, não sei qual a nossa relação, se                

é que ela existe. O nome na minha mente finalmente fica claro. Esse nome misterioso é                

Lavelle. Agora só falta expor toda essa farsa para toda a população.  

Tudo muda quando meu robô, que fazia a patrulha dentro das casas, acha o              

livro debaixo da minha cama e logo entra em alerta. Percebi que havia algo estranho               

acontecendo. Ouço os robôs falando com meus pais sobre o livro e como eles teriam               

de me eliminar. Eles resolveram botar a cidade em estado de quarentena. Peço ajuda a               

umas pessoas que o feitiço também foi desfeito. Fui as espaçonaves e saímos de lá.               

Fugimos desse planeta. Tenho outro flash. Esse me mostrou o meu caminho para             

casa, onde tudo começou. Essa casa se chama Terra. Não sei se vamos sobreviver              

mais só sei que estou salvando a geração da humanidade.  

 

 



 

Querida população de Krypton,  

 

Sinto muito em dizer que fomos enganados por esses robôs. Há muito tempo,             

éramos seres humanos com nossos próprios sentimentos e nomes sem sermos objetos            

numéricos. Houve uma guerra entre seres humanos e esses robôs que vieram desse             

próprio planeta que vivemos. Nós viemos do planeta Terra, que era habitado por             

humanos quando esses robôs chegaram e dizimaram essa raça. Depois que descobri            

essas coisas, os flashes que eram pedaços da minha memória voltaram           

completamente e espero que aconteça o mesmo com vocês. Não sei se quando             

acharem essa carta ainda vou estar viva, mas espero que vocês percebam que há um               

mundo afora esperando por nós e que temos de conquistar o que era nosso de volta.                

Com esse recado, espero que tudo volte como era antes. 

 

Lavelle, 2030.  

 

… 

- Senhor recebemos uma chamada vinda da terra diz um dos robôs. 

- Preparese, o show vai começar diz 1569. 

 


