gostei...mas
me deu um
calor agora!!

...em mim também!!

...E uma luz muito forte cobriu um lado da Terra,
escondendo o sol de meio dia...Nada podemos
falar do que realmente aconteceu.

Calma rapazes
e garota vocês
conseguiram unir
a mente e coracão...
quando vocês acreditam,
que existe uma forca
maior para manter a
vida... essa luz vem
aos seus olhos
e esclarece
o que devem
fazer...

...e partir de hoje o sentimento de
vocês aos poucos se tornarão um só
e será transmitidos a todos os homens.
...não existe herói...existe
vocês e o resto da humanidade
que precisa se salvar.

...mostrem o que
podem fazer e
ajude-osa
encontrar o
caminho pela
escuridão.

estarei perto
quando precisarem.

A cada dia vocês
terão poderes
maiores...
aprenderão usar

poderão ouvir
dez vezes mais...
sentir antes que
algo aconteça...

ver além dos
limites dos olhos,
compreenderão
linguagem naturais...
no momento são apenas estudantes
ambientalista - comando alfa a missão
ambiente limpo a partir de hoje
o Planeta está em suas mãos.

... todas as vezes que chamarem pelo Alfa cada um de vocês
usarão as defesas necessárias para o trabalho.

NAQUELA MESMA NOITE...

Só uma pergunta;
o que evitou meu celular
desligar?

Bom...pelo menos sabemos
por onde cameçar a nossa missão.

CNAES - COMPANHIA NACIONAL SOLAR

Pessoal...
eu vou ver o que aconteceu
na base. Toyo,
venha comigo vou precisar
de você!

hunn...
sim madame estou
para suas ordens!

Até mais
Geo...srss

hunff!
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Toyo, é por ali,
vamos rápido...
Onde está seguranca
desse lugar?...
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hun. Jack, invadiram
o sistema!!

Como assim? O que
eu faço agora?

...no momento
nada.

Nada.

...isso mesmo, o Geo, vai
ver isso
pessoalmente, tem alguém
aqui que está
interessado em
patentes, e
direitos de explorar o
sistema de energia
solar, a experiência
corre perigo.

Toyo’ vamos sair agora, o
cachorro comeu a rede!

ﬁcou sabendo tudo
isso quando olhou
no monitor?

ok. Jack, vamos nessa.

Toyo, eu não entendi... a cidade está sem
energia nas últimas 12 horas e ninguém
faz nada, quem está interessado
nesse prejuizo?

Geo, foi encontrado um virus
que gerou a pane na distribuição de
senhas...zerou o sitemae toda a rede
não daniﬁcou a parte interna...

é que lá dentro tem dois o problema
é o seguinte quem fez isso sabia o
que estaa fazendo...não entendi porque
ninguém está preocupado em
recuperar os dados perdidos, e
eliminar o virus!

Quanto tempo
para fazer
isso?

Você entraria no sistema agora?
Então qual o motivo não faz
isso logo ô japa Maluco!!

Cinco
minutos

Cinco?!

Calma aí, ‘‘nego’’...cinco se eu estiver lá dentro
agora aqui de fora levaria uns cinco dias ou
mais...eu usei um programinha
básico pra fazer isso!

... Núcleo de Inteligência e Segurança

Calma ai pessoal! Quem
está no local com Agente Especial,
Milla Kane?

Não entendi; Ten. Caren,
Explica isso: ‘‘entrar desarmada’’,
o que está acontecendo?

Estranho.

Ela
está sozinha,
Doutora Gill

Trata-se, de
uma negociação
Milla...

‘’Revolução Mundial’’, Agente Kane,
poderemos controlar informações,
estratégias de consumo,
saber o que pensam...

Que papo
é esse?

Sr. Tomas, quem
mais está responsável
por essa transação?

... Núcleo de Inteligência e Segurança

Alguém por favor,
pode explicar o motivo, para
enviar todos aqueles
soldados pra lá?

hoo,
my god..

Milla, você
conhece as saídas,
Sai daí, agora!
Abortar a missão!

Srta. Kane...É muito bom
negociar com o Estado,
apesar da sua comissão
ser muito alta!!!

Espere ai...o
assunto não é esse,
quem é você?

CAREN, O QUE
ACONTECEU
AQUI?

QRU!
Milla! sai
daí agora!.

O que importa
isso, Milla Kane?
2 milhões estão
em sua conta.

ha!ha!ha
Assustada?

...Abortar missão,
.. vão explodir...
tudo!!!

Caren, está cheio de
câmeras e escutas,
além das nossas...

...não estou, ouvindo...
alguém .... na
escuta??

Fechem toda as
portas e muito
cuidado, elas estão
armadas e são perigosas .

Podem
detonar!!

Gill , está me ouvindo?
Fomos enganadas.. quem é esse
homem? ...Ele gravou todas
as nossa conversa...

Aeronave, as unidades estão
em prontidão, o Agente disfarçado
já saiu do local; todos
tem a permissão. Podem agir!

Sim, senhor.

Milla, está na escuta?
Agente Aline, saiam da área,
vou vou atualizar vocês,
Aline, cade você?

Aqui é a
Milla, QSL.

Alvo na mira,
aguardando.

Ten. Caren, Milla
capturada , fuja!
Agora você é o
novo alvo!

Gill, tire Agente
Milla do local, é uma
ARMADILHA.

AIS

AIS

AIS

AIS

Isso só pode ser
uma palhaçada.

Quem teve a
idéia brilhante de
explodir o meu
prédio?

Espero que
ninguém tenha morrido
nessa brincadeira, odeio
violência!

Preciso saber o
que está acontecendo,
mas agora preciso
sair viva, disso!

Procurada
Ex-Tenente
Caren

continua...

Procurada
Capturada
Ex-Agente
Milla Kane

Tranferida
Ex-Psicóloga
Dra Gill

