Diagrama da Jornada do Herói Mitológico através do personagem Billy na história “Adução, o Dossiê Alienígena”, de Pedroom Lanne

1º Ato – Apresentação
Mundo Comum
Chamado à aventura
Recusa ao chamado
Encontro com mentor
Travessia do primeiro limiar

Primário
Planeta Terra
Veste os óculos (adaptador otoftálmico)
oferecidos pelo alienígena Noll Quanticus
Rejeita inicialmente a leitura de sua mente
Contato com o alienígena Noll Quanticus
Aceita vestir a pele homiquântica (tecido
octassensitivo) e transplantar seus órgãos
toracoabdominais

Secundário/complementar
Sistema Solar
Colabora com os alienígenas pela necessidade
de decidir sobre o destino de sua família
Não permite que seus pais sejam feitos de
cobaia
Leciona-se com Prof. Ipsilon e o Irmão Xavier
Arma mágica: Corpo compatível com habitat
vácuo-solar; 6º sentido (mente robotizada)
Elixir: imortalidade

2º Ato – Conflito
Aliados e inimigos

Aliados: Noll Quanticus, Prof. Ipsilon e a
entidade Mãe

Testes

Resgatar seu pai do estado psicótico vivido em
seu inconsciente; fazê-lo aceitar a leitura de
sua mente e, ao lado da mãe, aceitarem se
mudar para a lua Phobos em Marte
Salvar seus pais da eutanásia, convencer sua
irmã a salvá-los
Aceitar o fato de que seus pais estão
psicologicamente mortos
Viver ao lado dos pais

Aproximação da caverna oculta
Provação suprema
Recompensa

Antagonistas (que trazem desconforto): sua
irmã Sandy, Dra. Diana , Dr. Zabarov, Xavier
e as entidades Mídia e Pai
Aceita que sua mãe não tenha ciência de que
está grávida e sua irmã em gestação, Jeannie,
seja transferida para o útero da Dra. Diana
Decidir sobre a continuidade de seus pares
paralelos
Aceitar a doação da alma de seus pais para
fertilizar a estrela Firmlegs
Se tornar uma alienígena quântico

3º Ato – Resolução
Caminho de volta
Ressurreição

Completa seu processo de transmutação à
espécie quântica no útero biomaterno
Torna-se imortal

Retorno com o elixir

Renasce em Marte como alienígena quântico

Expurga os medos de sua mente em uma
guerra nanodimensional resíduo-virtual
Aceita qual é a verdadeira sina de seus pais no
novo plano existencial
Mantém seus pais vivos em Phobos

