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Vem aí uma supercompetição internacional: “The Best One”. Uma compe-
tição que reunirá os melhores atletas de oito modalidades de esporte indivi-
dual. Qual será o atleta que conseguirá o melhor desempenho em sete mo-
dalidades, excluindo a sua? Serão convidados Novak Djokovic (tênis), Tiger 
Woods (golfe), Usain Bolt (100 metros rasos), Sebastian Vettel (Fórmula 1), 
Michael Phelps (natação), Anderson Silva (lutas MMA), Kelly Slater (surfe) e 
Bob Burnquist (skate).

Será que Usain Bolt será tão bom num autódromo de Fórmula 1 como é 
numa pista de atletismo? E como será o desempenho do Sebastian Vettel no 
octógono, lutando contra Tiger Woods? Será que o Michael Phelps se dará 
bem nas águas salgadas? Bob Burnquist vai conseguir fazer as manobras do 
skate numa prancha de surf? As braçadas de Kelly Slater para pegar uma 
onda farão ele atravessar rapidamente uma piscina? E o Djokovic, terá com 
um taco de golfe a familiaridade que tem com a raquete de tênis? Será que 
o Anderson Silva acerta a bolinha do tênis como acerta o queixo dos adver-
sários?

Os oito atletas disputarão sete provas em modalidades diferentes da sua. 
Será adrenalina pura! A expectativa é de que a audiência na TV seja superior 
j�¿QDO�GD�&RSD�GR�0XQGR��GD�&KDPSLRQV�/HDJXH�H�GR�6XSHU�%RZO�MXQWDV��
$V�QRYLGDGHV�QmR�¿FDUmR�DSHQDV�QR�LQHGLWLVPR�GHVWD�FRPSHWLomR��PDV�WDP-
bém nos seus patrocinadores. Ao contrário do que se possa imaginar, “The 
Best One” não será uma competição patrocinada pelas empresas de mate-
rial esportivo como Nike, Reebok ou Adidas, mas sim pelas maiores empre-
VDV�IDUPDFrXWLFDV�GR�PXQGR��3¿]HU��(8$���1RYDUWLV��6XtoD���6DQR¿�$YHQWLV�
(França), Roche (Suíça), Medley (Índia), AstraZeneca (Grã-Bretanha), EMS 
H�(XURIDUPD��%UDVLO���&DGD�ODERUDWyULR�SDWURFLQDUi�XP�DWOHWD�

Será também a competição mais tecnológica de todos os tempos. Uma 
mistura de Olimpíada, Fórmula 1 e Big Brother. Se parece com uma Olimpí-
ada, porque reúne diversas categorias e as provas ocorrem numa semana, 
numa única cidade. Será semelhante a uma corrida de Fórmula 1, porque 
os patrocinadores dos atletas terão laboratórios montados em caminhões, 
estacionados junto aos locais das provas. Nos boxes, em vez de engenheiros 
e mecânicos de macacões e capacetes, serão médicos e experts de diversas 
especialidades vestidos com um avental branco, num ambiente esteriliza-



do, analisando o desempenho do organismo do seu atleta e falando por um 
SRQWR�HOHWU{QLFR�LQVWDODGR�QR�RXYLGR�GHVWHV��$V�HTXLSHV�YmR�GH¿QLU�DV�HVWUD-
tégias e os remédios mais adequados para recuperar o desgaste provocado 
pelas provas nos seus atletas. Também se assemelha a um Big Brother, por-
que os telespectadores poderão acompanhar online, durante 24 h por dia, o 
que os atletas estão fazendo. Além disto, poderão fazer suas apostas: será 
TXH�R�PHGLFDPHQWR�³;�PtVVLO�ELRVVLQWpWLFR�3RZHU�3OXV´�YDL�FRQVHJXLU�YHQFHU�
a superbactéria “KGB”? Além disto, nos locais de prova haverá torcedores 
com camisetas e bandeiras dos laboratórios. A polícia estará no local para 
HYLWDU�HYHQWXDLV�EULJDV�HQWUH�RV�WRUFHGRUHV�GD�3¿]HU��(8$��H�GD�1RYDUWLV�
(Suíça). Os hooligans, torcedores da GlaxoSmithKline (Grã-Bretanha), serão 
proibidos de comparecer aos locais das provas.
0DV��GLIHUHQWHPHQWH�GR�%LJ�%URWKHU��RQGH�RV�SDUWLFLSDQWHV�¿FDP�GH�VDFD-

nagem na madrugada, no “The Best One” você poderá acompanhar a recu-
peração do organismo dos atletas enquanto eles dormem. Após cada prova 
VHUi�LQIRUPDGR�R�&.��FUHDWLQD�TXLQDVH��GH�FDGD�DWOHWD��TXH�SHUPLWH�LGHQWL-
¿FDU�R�HVIRUoR�UHDOL]DGR�SHOR�DWOHWD�H�R�ULVFR�GH�OHVmR��$�&.�p�XPD�HQ]LPD�
marcadora de dano muscular, mas será também um indicador importante na 
bolsa de apostas de Londres. Tudo monitorado e analisado por comentaris-
tas especializados. Em vez do Galvão Bueno, a narração será feita pelo Dr. 
Drauzio Varella.

As expectativas dos laboratórios patrocinadores é de aumentar a sua fatia 
no mercado e conquistar a simpatia dos telespectadores. Os laboratórios vão 
preparar campanhas publicitárias onde serão mostradas as novas coleções 
de medicamentos, muito mais potentes, de rápida absorção e sem efeitos 
colaterais. E o melhor, os novos medicamentos utilizam 0,01% de insumos 
naturais, extraídos, de forma sustentável, na Amazônia.

Os laboratórios estão fazendo investimentos bilionários. Os atletas que 
vão participar do “The Best One” receberão fortunas de dar inveja em Bill 
*DWHV�H�&DUORV�6OLP��2EYLDPHQWH�RV�FRQWUDWRV�LQFOXLUmR�R�GLUHLWR�GRV�OD-
boratórios em explorar a imagem dos seus atletas. Eles farão comerciais 
mostrando as vantagens de cada medicamento, comprovadas pelos exames 
divulgados online. Não serão aqueles comerciais à moda antiga, em que o 
atleta irá aparecer ingerindo e dizer: “Tomei Health-forever e me tornei um 
campeão. Faça como eu. Tome Health-forever e seja também um campeão!” 
/RJR�HP�VHJXLGD��QD�YR]�GH�&LG�0RUHLUD��³8P�SURGXWR�GR�ODERUDWyULR�TXH�
FRQTXLVWRX�D�VXD�FRQ¿DQoD �́�1DGD�GLVWR��YRFr�QHP�YDL�SHUFHEHU�TXH�VmR�FR-
merciais de medicamentos. Eles vão falar da vida, da natureza, de questões 
éticas e, sem perceber, você vai comprar o produto deles.

Os canais de TV vão vender pacotes para quem desejar ter acesso 24 
horas por dia. A qualquer hora, você poderá acompanhar os comentários 
dos maiores experts do mundo (tudo traduzido e comentado por Rubens 
2VZDOGR�)LOKR��FODUR���
$QDOLVWDV�¿QDQFHLURV�HVWLPDP�TXH�RV�LQYHVWLPHQWRV�GRV�ODERUDWyULRV�VH-

rão compensados com a redução das despesas com lobistas e dos “presen-
tes” que, atualmente, são dados aos médicos e políticos.
/RQGUHV��&KLFDJR�H�5LR�GH�-DQHLUR�Mi�VH�FDQGLGDWDUDP�SDUD�VHGLDU�R�SUL-

PHLUR�³7KH�%HVW�2QH �́�$V�DXWRULGDGHV�GR�5LR�GH�-DQHLUR�HVWLPDP�TXH�VHUi�
QHFHVViULR�GHPROLU�D�LQIUDHVWUXWXUD�GD�&RSD�H�GDV�2OLPStDGDV��SRLV�D�SLVFLQD�



SUHFLVD�WHU�PDLV�VHJXUDQoD��(�R�DXWyGURPR�GH�-DFDUHSDJXi�VHUi�UHIRUPXOD-
do, para receber corredores sem experiência, blá-blá-blá. Os organizadores 
GR�HYHQWR�WHPHP�TXH��VH�R�5LR�GH�-DQHLUR�IRU�D�VHGH�HVFROKLGD��DV�REUDV�
“eventualmente” possam ser superfaturadas e possam ocorrer protestos nas 
ruas.

Vem aí muita emoção. Prepare-se, em breve você vai pegar a bandeira do 
laboratório do seu coração e vibrar com esta emocionante competição. Faça 
suas apostas e participe desta grande festa que unirá todos os povos, todas 
as religiões e todos os mercados.


