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ZOOM ELEFANTE EMAIL: almircor@yahoo.com.br  SINOPSE Série de ficção científica, que pode 

ser produzida no Brasil, mas com características para ser uma série internacional. Sem uma 

explicação lógica, algumas pessoas comuns em alguns lugares do Brasil e depois também do 

mundo  passam a adquirir a capacidade de fazer com que o tempo dos mortos retorne até 

alguns momentos anteriores a sua morte. Alguns escondem tal poder, outros são descobertos 

e passam a ser chamados de ressuscitares, bruxos e mais tarde de revertores. Um jornalista 

passa a usar esse termo depois que um dos “revertores” mostra a ele o processo da reversão. 

Senhor X, um poderoso e misterioso dono de um complexo de empresas passa a perseguir os 

revertores, enviando seguranças disfarçados de pessoas comuns para raptá-los. Alguns 

revertores entram no jogo e são contratados para os interesses do poderoso Senhor X. Um 

deles é ressuscitar sua esposa morta há dois anos. Os revertores não conseguem trazê-la de 

volta. Senhor X insiste em dominar mais revertores, para realizar tal porcedimento.  Alguns 

revertores passam a se unir e criam um grupo de revertores para tentar descobrir o que está 

acontecendo com eles e como eles podem viver com tal poder e inclusive influenciar na ordem 

mundial. FBI, governos e outros grupos internacionais passam a perseguir os revertores 

quando esses são descobertos.   Muitos revertores passam a viver e a desempenhar seus 

poderes de revertores escondidos.  Reportagens na internet e nos telejornais apresentam os 

revertores como o assunto mais importante da mídia nacional e internacional (transformando-

os em heróis e monstros, de acordo com seus interesses).   Os revertidos passam a ter sua vida 

normalizada.  Alguns que foram assassinados por questões de tráfico entre outros voltam a ser 

assassinados.  Alguns revertidos deixam de existir depois de algumas semanas ou meses. 

Simplesmente se decompõem como pó.      O SURGIMENTO E O PROCESSO DA REVERSÃO:  

Não existe uma explicação lógica para o surgimento de um revertor. Cientistas tentaram 

estudar seus cérebros e a única coisa que fica clara é que eles apresentam uma atividade 

cerebral acima da média.  O “nascimento” de um revertor se faz através de um desejo de 

frequentar lugares onde tenha acontecido matança, ou então em velórios, funerais, 

cemitérios. Os revertores passam frequentar tais lugares para escolher quem irão reverter.  OS 

PODERES DOS REVERTORES -- o primeiro poder dos revertores é através do toque na pessoa 

morta. Esse toque, variando de alguns segundos até minutos, consegue fazer com que essa 

pessoa tenha o seu tempo de morte retornando até o seu último tempo de vida. Quanto mais 

o revertor consegue retornar, mas as chances dessa pessoa mudar o momento de sua morte e 

continuar viva. O revertor vê o momento da morte da pessoa em questão como num filme 

acelerado voltando.    -- Muitos revertidos morrem algum tempo depois, quando não 

conseguem evitar que a morte os persiga novamente.    -- alguns revertores adquirem a 

capacidade de se teletransportar de um lugar a outros. Alguns conseguem se teletransportar 

alguns metros, outros quilômetros.  Um ou outro revertor consegue se teletransportar de um 

continente a outro (quanto mais o revertor exercita o seu poder, mais poderoso ele fica e 

novas possibilidades e características são adquiridas). -- alguns revertores conseguem chegar a 

um lugar onde ocorreu uma matança, uma chacina policial por exemplo, colocar a mão no 

sangue que está ainda no asfalto, e fazer com que o tempo retorne para antes da chacinha.       

-- alguns revertores passam a reverter animais também. Moises reverte um leitão assado em 

um leitão vivo.    -- um determinado revertor adquire um outro poder. Ele consegue também 

matar as pessoas com sua mente.  Para se manter escondido e anônimo de todos, ele passa a 



matar e ressuscitar sua esposa, sempre que sente as dores da abstinência de reverter.    -- os 

revertores não conseguem reverter outros revertores.   -- Os revertores adquirem a 

capacidade de identificar outros revertores e assim eles podem se unir.  -- Alguns revertores 

são confiáveis e outros não, pois já foram cooptados por interesses maiores de grana e poder. 


