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Uma ópera, poesias, um drama da ficção, onde os personagens atuam de acordo com a situação. Um grupo de
pessoas resolve formar um clã de forma secreta, para conseguir benefícios, e para alcançar isso, fazem maldades, ou
seja, atuam para afastar as pessoas que estão dando problemas, que lutam pela justiça e dignidade.

É uma das

formas da política brasileira agir, evidente, que isso precisa ser mudado, pois a grande falha são as pessoas de bem,
aquelas que deveriam defender a dignidade e honestidade, assim como algumas instituição, porém, são omissas, não
fazem o que é necessário, e a maldade propaga-se em cima disso, da falta de ação no momento certo.

Esta obra tem

um livro de poesias, um segundo com as canções dessas poesias, e um terceiro, onde está escrita a ópera para
orquestra.
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