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Prefácio 
 
 

Na década de oitenta, um importante projeto surgiu, com apoio 
governamental. O projeto foi batizado de Pró-Gene, e tinha como objetivo a 
pesquisa do comportamento do DNA de cada ser e suas relações. As 
pesquisas tiveram importantíssimos avanços e eram chefiadas por um 
cientista chamado Adolfus Baring. Ao descobrir uma importante seqüência 
de bases nitrogenadas, Adolfus viu-se o descobridor de um conhecimento 
extremamente novo e vasto. Ele procurou passar essa informação com certa 
precaução para os seus superiores, mas a reação deles fora bastante suspeitas, 
pois não se entusiasmaram com a descoberta, mas desacreditaram o doutor, 
tachando-o de tolo e não deixando que a informação fosse passada para a 
imprensa.  

Adolfus não desistiu. Prosseguiu em suas pesquisas com árduo 
empenho. Mas essas mesmas pesquisas foram precocemente encerradas, pois 
o Doutor Baring sofreu um inesperado acidente automobilístico e morreu. 
Em seguida uma séria revista de circulação nacional lançou uma edição 
especial com uma matéria que tinha a seguinte manchete: "Projeto Pró-Gene 
– Fábrica de monstros". A matéria chamava o projeto de "Ilha do Doutor 
Moreau" e afirmava que nele haviam experiências entre cobaias humanas e 
animais. Uma onda de manifestações de Direitos Humanos sacudiu o país e 
o Governo, pressionado pela opinião pública, encerrou o projeto.  

Dez anos depois, as experiências do Doutor Adolfus Baring ressurgem, 
de modo extremamente sombrio e catastrófico. 
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Capítulo I 
Sem Saída 

  
Um corredor, luzes piscantes. Pânico, pavor, medo, tudo se chocando 

em uma frenética vontade de sobreviver. Pernas moviam-se apressadas, quase 
tropeçando em si mesmas. Mãos molhadas de suor e sangue procuravam em 
cada maçaneta das portas ao longo do corredor, uma que se abrisse para a 
salvação. A respiração ofegante não conseguia segurar os gemidos de pânico 
que escapavam da garganta. Os olhos estavam arregalados, atentos, cheios de 
medo. 

Karen procurava organizar suas idéias e concentrar-se em sua fuga. 
Conseguiria escapar? Seria difícil responder. Continuamente ela dizia a si 
mesma: "Idiota! Idiota! Por que você foi se meter com ele? Agora tem que 
escapar!" A bela jovem de cabelos castanhos esperava, no mínimo, de um 
milagre para sobreviver. Sabia que estava sem saída, pois Nelson a apanharia 
antes que conseguisse sair daquele prédio sombrio. 

Karen não saberia dizer como fora parar ali, naquele sombrio lugar, nos 
braços firmes de Nelson. Quisera somente fazer um pouco de ciúme em 
Raul, mas não esperava que as coisas chegassem a esse ponto. Subitamente, a 
porta às suas costas escancarou-se, aberta com violência e uma sombra 
surgiu, calma e silenciosa. O pânico de Karen aumentou. Ela quase desmaiava 
de pavor, enquanto tentava prosseguir. 

- Não adianta fugir, gracinha - disse Nelson - você foi a escolhida e 
agora terá de enfrentar o seu destino. 

Karen chorava, desesperada. Mas uma ponta de esperança surgiu em seu 
íntimo, pois a penúltima porta do corredor estava destrancada. Nelson 
andava vagarosamente em direção da moça, segurando uma longa corrente 
nas mãos. Ela não perdeu mais tempo e avançou porta adentro, fechando-a 
em seguida. Essa porta tinha uma trava que só era destrancada por chave. 
Karen trancou-a e encostou-se à madeira, ofegante. Tudo parecia um 
pesadelo. Uma terrível brincadeira de mau gosto. Tentava se lembrar dos 
últimos acontecimentos. Nelson chamando-a para ver suas pesquisas, o 
laboratório cheio de tubos de ensaio e..., a tentativa de nocauteá-la com um 
cassetete. Mas Karen era viva e desviou-se. Perguntou-lhe o que estava 
fazendo. Ele limitou-se a mostrar-lhe uma corrente e ordená-la que ficasse 
quieta. Ela, em puro desespero, começou a lançar microscópios e tubos de 
ensaio contra Nelson. Ele ficou realmente furioso. Agarrou-a pelo pescoço e 
lançou-a contra os tubos de ensaio e demais recipientes que estavam sobre a 
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mesa no meio do laboratório. Vários estilhaços dos recipientes quebrados 
cortaram-lhe as mãos, os braços... 

- Vamos lá, meu bem - Karen acordou de seu devaneio com a voz de 
Nelson ecoando lenta e fria pelo corredor. - Não vai doer nada. Você nem 
vai saber o que aconteceu. Se você não colaborar por bem, terá que ser à 
força. 

A voz de Nelson já estava bem próxima, poderia-se dizer que atrás da 
porta onde Karen estava encostada. Ela pensava em algo, um jeito de escapar. 
Para ela, aquela noite já estava sendo bem longa. Segurou firme o caderno 
que estava em suas mãos. Caderno que ela tirou do guarda-pó de Nelson sem 
saber o porquê. 

- Ahhhh!!! 
A porta estremeceu com o chute de Nelson e escancarou-se. Arrombar 

portas não era tão difícil para aquele homem alto e atlético. Mas já algum 
tempo fazia que matar era a sua melhor especialidade. Vasculhou com olhos 
atentos toda a sala. Carteiras bem organizadas e no fundo um quadro-negro. 
Provavelmente uma sala de aula. Foi então que Nelson ouviu o barulho do 
vento batendo em uma das janelas da sala. Aproximou-se e viu marcas de 
sangue no parapeito da janela. Sangue. O vermelho e vivo sangue o deixava 
realmente louco. Aquela moça ter escapado não era tão grave assim, mas se 
os doninhas a matassem, ele não teria amostras de sangue o suficiente para o 
alcançar seu objetivo. Precisava anotar o ocorrido. Pôs as mãos no bolso do 
guarda-pó, procurando seu caderno, mas não o encontrou. Um calafrio 
percorreu a espinha do homem. Levou a mão ao rádio. Agora, ela precisava 
imediatamente ser capturada e o caderno recuperado. E ambas as coisas 
teriam de ser feitas o mais rápido o possível. Talvez naquela mesma noite, ou 
melhor, madrugada. 

- Walter! Está me ouvindo? Câmbio! 
- Walter na escuta! Câmbio! 
- A moça fugiu. Ela é bastante esperta e por isso a quero viva. Câmbio! 
- Certo. Mobilizarei os doninhas, câmbio. 
- Mas façam um trabalho perfeito. Tragam tudo o que estiver com ela, 

todos os seus pertences, câmbio. 
- Positivo. Notificarei o senhor quando a encontrarmos. Câmbio 

desligo. 
Nelson esfregou o rádio nas duas mãos, enquanto seus maliciosos olhos 

fitavam a janela com as persianas sendo balançadas pelo vento. 
- Muito bem, garotinha! - disse ele - Agora quero ver como você irá se 

sair. Os gatos já estão indo em busca da ratinha fujona. Não devia ter 
resistido. Por isso, agora você está sem saída! 
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Capítulo II 
Sem Notícias 

  
Ao despertar, Raul demorou algum tempo para levantar-se. Queria 

aproveitar ainda um pouquinho da manhã para poder descansar e então, 
quem sabe, ir ao clube. Ele ouvia através da porta do quarto o barulho do 
aspirador de pó. Jane, a doméstica, estava fazendo a faxina da casa, que era 
mais caprichada aos sábados. Ela sabia que o filho da patroa não gostava de 
ser incomodado de manhã, por isso deixava o seu quarto por último. As 
janelas estavam cerradas, deixando o quarto em uma confortável e 
acolhedora semi-escuridão. 

Raul levantou-se. Sentia o cansaço da noite anterior, que fora um pouco 
agitada. A primeira palavra que veio em sua mente foi "Karen". Foi então que 
ele começou a lembrar-se do que havia ocorrido e transformado um belo 
relacionamento de namorados em uma briga feia. Mas, para entendermos a 
situação, vamos voltar um pouco no tempo e falar de três pessoas. Então 
prossigamos. 

Há algum tempo os dois estavam desenvolvendo um clima meio tenso. 
Ele, muito ciumento, enquanto ela, muito comunicativa. Sempre que 
estavam em um bom momento juntos, surgia o papo de que ela "não deveria 
fazer a matéria naquele laboratório cheio de homens". Essas conversas 
sempre deixavam Karen um pouco chateada com o namorado e quase sempre 
surgiam discussões.  

Ela fazia Jornalismo na faculdade e estava escrevendo uma matéria sobre 
a indústria de pesquisas de medicamentos e seus efeitos imediatos em nossa 
economia. Karen seria realmente uma excelente jornalista, pois se dedicava, 
preparando uma ótima matéria. Ela passava horas junto aos funcionários do 
laboratório de uma empresa bem conceituada, a Vortex Indústria de 
Medicamentos S/A, uma grande produtora de medicamentos e líder no 
mercado. Mas então um dos chefes do Departamento de Pesquisa e Análise 
da empresa, chamado Nelson, começou a entrar em contato com ela, 
propondo um encontro onde ele poderia passar melhores informações e 
levá-la a áreas mais restritas dos laboratórios, onde só pessoal autorizado 
poderia entrar. Obviamente, Karen não queria perder a oportunidade e 
comentou com Raul sobre a proposta. Ele foi enérgico, dizendo que ela não 
deveria aceitá-la, pois as intenções daquele homem deveriam ser outras.  

O assunto arrastou-se por uma semana, pois Karen gostava do 
namorado e sabia que se encontrando com Nelson ela estaria 
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comprometendo seriamente o seu namoro, que já durava três anos e estava às 
beiras de um noivado. Mas depois de muito pensar, ela resolveu que sua 
carreira falava mais alto que as pirraças do namorado e ligou para Nelson. 
Marcaram se encontrarem em um restaurante no centro, após o trabalho.  

No encontro, conversaram sobre muitas coisas, menos sobre a empresa 
Vortex e seus medicamentos. Nelson era um homem realmente fascinante. 
Ele sabia encantar uma mulher. Belo, bem vestido e em visível ascensão 
econômica e social. Seus vinte e sete anos assustavam, pois acumulavam um 
curso universitário de biologia, um de pós-graduação em genética, feito em 
uma universidade dos Estados Unidos, e várias gratificações e promoções 
dentro da empresa que normalmente levariam anos para acontecer e no seu 
caso, aconteceram em quatro anos de serviço. Seus modos educados 
escondiam insinuações e propostas que Karen fingia não perceber. Ele 
sempre fazia questão de encontrarem-se em restaurantes chiques e sempre a 
servia com os pratos mais caros. 

Apesar de todos esses dotes, Karen permanecia irredutível. Nunca cedia 
a qualquer um dos convites de ir à cobertura onde Nelson morava. 
Considerava aquilo como um teste, pois sabia que teria de enfrentar muitos 
como ele. Ela então notou que não estava conseguindo progredir muito com 
aquele homem. Por outro lado, Raul estava cada vez mais "nojento" com 
aquele ciúme infantil. Ela simplesmente não estava conseguindo suportar 
aquela situação. Ao ter uma séria conversa com Nelson, ele prometeu levá-la 
à empresa na próxima vez que se encontrassem. 

E então chegamos no momento em que Raul e Karen terminam 
abruptamente uma discussão, pois ele a "pegou" esperando Nelson em um 
restaurante do centro da cidade. Enquanto brigavam, Nelson chegou e 
tentou mediar a situação. Raul ameaçou atacá-lo. Karen então resolveu dar 
uma lição em Raul. Agarrou a mão de Nelson e entrou em um carro com ele. 
Essa foi a última vez que Raul viu Karen. 

Voltando ao início do capítulo, vemos Raul sentado na cama, tentando 
pôr em ordem seus pensamentos. Ao lembrar-se da discussão e da partida da 
namorada, vários pensamentos começaram a invadir a cabeça do jovem. Será 
que Karen o estava traindo? Nunca imaginou que ela pudesse traí-lo, pois 
sempre pensara que ela o amava. Será que estaria errado? Apanhou o telefone 
para ter uma conversa séria com ela e passar tudo a limpo.  

Ao ligar para a casa da namorada, uma voz masculina atendeu: 
- Alô? - disse a voz ao telefone. 
- Alô. Bom dia, com quem falo? 
- Com o Alberto. 
- Oi Beto, aqui é o Raul. A Karen está? 



SAMUEL MEDINA - Karen 

 8

- Olha, Raul, a Karen não dormiu aqui hoje. Talvez tenha dormido na 
casa de alguma amiga. Ligue para a Juliana. Você tem o telefone dela? 

- Tenho. Pode deixar que eu ligarei para lá. Mande um beijo pra minha 
sogra. 

- Tá. 
Raul não perdeu tempo e ligou para a melhor amiga de Karen.  
- Alô? - era Juliana quem falava. 
- Alô, Juliana? 
- Ela mesma. Quem fala? 
- É o Raul. Tudo bem? 
- Tudo jóia, Raul. E você? 
- Eu estou bem. A Karen dormiu aí hoje? 
- Não. Eu só vi a Karen ontem na faculdade. 
- Ah, então está bem. Vou ver se consigo falar com as outras colegas 

dela. Falou. 
- Tchau. 
Raul ligou para todas as amigas de Karen e para todos os colegas de 

classe dela, sem conseguir encontrá-la. Arriscou o celular da namorada. O 
aparelho tocou... tocou... tocou... Ninguém atendia. Quando não tinha mais 
nenhum número para ligar, Jane bateu à porta avisando que o almoço já fora 
esquentado a terceira vez e perguntando novamente se ele iria almoçar. Raul 
lançou sua agenda na cama e pensou em chamar a polícia. Onde estaria a sua 
namorada? Raul estava sem notícias. 
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Capítulo III 
Sem Ajuda 

  
Karen despertou, meio sonolenta ainda. Olhou para o relógio. 

Infelizmente ele estava quebrado. Repassou pela décima vez o 
acontecimento mais marcante da noite anterior. Nelson agarrando-a pela 
nuca, ela tentando segurar-se em seu guarda-pó e agarrando um caderno em 
seu largo bolso. Ele lançando-a contra a mesa. Os estilhaços de vidro 
quebrado cortando-lhe as mãos... 

A moça sentiu novamente uma dor aguda na mão direita. Era mais um 
caco de vidro que ela encontrava. Arrancou-o com o dente e cuspiu. Olhou 
em redor, a paisagem composta somente por campos com mato alto. A fuga 
da noite anterior fora realmente um milagre. Conseguiu atravessar a cerca 
eletrificada por causa de um problema na alimentação de energia para as 
instalações da fábrica. Correu como uma louca, através dos campos. 
Aproveitara a vegetação e recostara-se a uma pedra e dormira um sono 
pesado. Agora, ela pensava em como pedir ajuda. Seu celular estava dentro de 
sua bolsa, dentro da fábrica. As instalações da Vortex Indústrias de 
Medicamentos S/A, estavam situadas longe do centro urbano, meia hora de 
carro até a cidade. Karen acreditava que tudo isso era um terrível pesadelo e 
ela fazia força para acordar, o mais rápido possível. 

Ela só tinha um desejo: voltar. Para sua casa, para sua escola, para os 
braços de Raul. Mas, para isso, ela precisava chegar a algum posto policial. 
Talvez conseguisse carona até sua casa. Ergueu-se e pôs-se a caminho. 
Andou por duas horas, até chegar a um posto da polícia rodoviária. Era uma 
pequena casa, com dois carros com a inscrição: Polícia Rodoviária Federal. 
Ela se aproximou do balcão que tinha uma divisória de vidro. Lá dentro um 
guarda ouvia um programa humorístico no rádio. Ao notar a chegada da 
moça, ergueu a cabeça. Acabara de ouvir uma piada e dava uma boa 
gargalhada. Mas seu semblante então mudou, pois uma moça suja, 
desgrenhada e com alguns hematomas no rosto, surgia à sua frente. 

- Moça! - disse ele pondo-se de pé - O que aconteceu com você?  
Ao ouvir essa saudação atenciosa, Karen rompeu em pranto, encostando 

a cabeça no vidro. 
- Me ajude! Ele quer me matar! 
O homem ficou atordoado. Saiu da divisória e amparou Karen que caíra 

em copioso pranto. Ele levou-a para dentro do posto e deu-lhe um calmante. 



SAMUEL MEDINA - Karen 

 10

Então ela contou-lhe toda a história do ataque de Nelson. O policial dirigiu-
se ao rádio e disse: 

- Atenção, central. Estamos enviando moça vítima de tentativa de 
estupro. O local do crime foi nas dependências da empresa Vortex Indústria 
de Medicamentos. Estamos encaminhando a jovem a uma delegacia. Ela está 
visivelmente abalada. Câmbio desligo.  

O policial chamou um dos companheiros. Haviam três naquele posto. 
Ele foi instruído a levar Karen a uma delegacia da cidade. Enquanto os dois 
se entendiam, um furgão preto se aproximava. O veículo parou em frente ao 
posto e dois homens munidos de escopetas desceram de sua porta lateral. 
Enquanto o motorista e seu companheiro saltavam, ambos munidos de 
revólveres calibre 38. 

- Pra dentro do carro! Gritou o policial, enquanto sacava sua arma.  
Mas nem precisou usá-la, pois o motorista do furgão disparou contra 

ele, atingindo-o no peito. Karen deu um grito de pânico. O motorista da 
viatura arrancou com o carro, enquanto via seu outro companheiro surgir 
com a pistola em punho e ser atingido com um tiro de escopeta.  

- Abaixe a cabeça! - ordenou o motorista da viatura. 
Uma rajada de projéteis atingiu o vidro de trás do veículo, 

despedaçando-o. O policial não parou de acelerar. Corria como um louco. 
Algum tempo depois olhou no retrovisor e não viu nem sinal do furgão 
preto. Assim, diminuiu a marcha. 

- Como me encontraram? - perguntou Karen. 
- Talvez tenham rastreado pelo rádio. Moça, perdi dois grandes amigos 

em um mesmo dia. Esses caras não brincam em serviço. Em quê você está 
metida? 

Karen contou-lhe tudo sobre a matéria e Nelson. 
- Não vejo nessa história nenhuma ligação com o que aconteceu agora 

no posto. Esses homens eram profissionais. A não ser que a Vortex e seus 
empresários estejam metidos em algo muito podre... 

Chegaram à delegacia. Os policiais, curiosos, cercaram a viatura, que 
estava toda cheia de marcas de tiros, com os vidros arrebentados. O policial 
levou Karen até o interior do prédio. Pediu para falar diretamente com o 
delegado, dizendo que era um caso muito importante, e que se tratava do 
assassinato de dois policiais rodoviários. O delegado surgiu, sorridente e 
jovial. 

- Sou o delegado Augusto. O que deseja? 
O policial contou-lhe todo o ocorrido. O Dr. Augusto tomou uma 

expressão séria e contrariada. 
- Venha comigo - disse a Karen - Obrigado, policial. Entrarei em 

contato com seus superiores. 
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Ela seguiu o delegado por um corredor. Chegando em uma porta, ele 
abriu-a e pediu que Karen entrasse. Nessa sala havia uma janela estreita ao 
alto e uma cadeira. Ao entrar, a moça estranhou, pois não parecia ser a sala 
de um delegado. 

- Desculpe, mas esse é a única sala vaga, sabe como é... Sente-se na 
cadeira, enquanto eu vou ligar para sua família e dizer que está bem. 

Karen agradeceu e sentou-se. A primeira coisa que fez foi observar seu 
joelho e notar que a meia calça estava rasgada. "Droga" pensou "paguei caro 
por esta meia calça e agora só jogando fora". Foi aí que ela lembrou-se de que 
o delegado não havia pedido o número do telefone de sua casa. Levantou-se 
e dirigiu-se à porta. Tentou abri-la, mas estava trancada. Karen começou a 
sentir medo. Sentou-se novamente na cadeira, pensando como iria escapar 
daquele lugar.  

A porta foi destrancada. O delegado Augusto entrou, com seu 
sorrisinho alegre e jovial. Karen, com os olhos arregalados, não conseguia 
esconder o pavor que sentia. O delegado trazia uma cadeira e vinha 
acompanhado de mais dois homens. Ele sentou-se em frente a Karen, tendo 
os dois homens a seu lado, um à direita e outro à esquerda. Ela continuava 
imóvel, como que já esperando o que ele faria.  

- Bem... - começou ele - Conversei com seus familiares. Eles estão 
preocupados com você... 

Karen começou a chorar.  
- O-o senhor não perguntou o número - ela deu uma risada 

desesperada, tentando enxugar as lágrimas com as costas da mão. 
Augusto deu-lhe um lenço. 
- Olha Karen, vamos deixar de brincadeira. Nelson quer o caderno. Está 

com você? 
Ela lembrou-se do caderno. Realmente era um bom trunfo, que talvez 

daria alguma chance de sobreviver. 
- Não está comigo - respondeu Karen, assoando o nariz. 
- Saiba, que se não disser onde está, temos meios de fazer você falar. 
Karen permaneceu calada. Augusto deu um suspiro e olhou para seus 

companheiros. 
- Revistem-na. 
Eles dirigiram-se para Karen e ergueram-na da cadeira.  
- Oh, não... por favor, não façam isso - disse ela em prantos. 
Retiraram seu paletó com violência. Revistaram-na. 
- Não está com ela. Deve tê-lo escondido. 
- Talvez ela o tenha jogado fora. - opinou Augusto - Se isso tiver 

acontecido, sua vida não vale mais para nós... 
- Não! - respondeu Karen - Eu o escondi. 
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- Sente-se - ordenou o delegado. 
Ela permaneceu de pé, tentando refazer suas emoções, que estavam em 

frangalhos. Os dois brutamontes forçaram-na a sentar-se.  
- Karen, - começou Augusto - tente colaborar conosco. Nós só 

queremos o caderno. 
- Por que isso está acontecendo comigo? O que eu fiz? 
- Nada, meu bem. Se colaborar, prometo que tudo se resolverá. 
- Quero voltar para minha família. 
A paciência do delegado já estava esgotada. 
- Olha garota, saiba que temos poder para matar toda a sua família, seus 

amigos e até mesmo seus conhecidos! 
- O que acontecerá com o policial que me trouxe? 
Augusto deu uma risada sarcástica. Nessa situação ela ainda conseguia 

pensar no próximo. 
- A carreira dele está arruinada, graças a você. Ele provavelmente será 

transferido para o cafundó do Judas e logo, logo se esquecerá de você. 
- E, se eu disser onde está o caderno, poderei voltar para minha vida? 
- Infelizmente, não. Você foi escolhida. É ideal para nosso objetivo. A 

propósito, Nelson mandou dizer que não vê a hora em que puser as mãos em 
você. Ele vem nos encontrar pessoalmente. 

Augusto foi interrompido por pancadas na porta. Ao atender, ficou 
sabendo que teria que resolver alguns problemas. Virou-se para os dois 
capangas e disse: 

- Hei, preciso de vocês. Deixem a nossa gracinha aí e vamos. 
Os três saíram, trancando a porta. Karen olhou ao redor e viu a janela 

estreita no alto. Ela era uma moça de boa estatura. E se conseguisse alcançar 
a janela? Vestiu o paletó, apanhou a cadeira e colocou-a debaixo da alta 
janela. Tirou os sapatos e subiu. Suas mãos alcançavam a ponta da janela, mas 
não era o suficiente para que ela pudesse se erguer. Os homens poderiam 
aparecer a qualquer momento. Apanhou a outra cadeira deixada lá e colocou-
a em cima da primeira. Tentou subir. Estava quase em pânico por pensar que 
tinha a chance de escapar, mas poderia perdê-la a qualquer momento. 

Nelson chegou à delegacia. Encontrou-se com o delegado Augusto e 
seus dois leões-de-chácara. Os quatro seguiram pelo corredor até chegar em 
frente à porta da sala onde Karen estava. O delegado destrancou-a. Ao abri-
la, os quatro tiveram uma grande surpresa. As duas cadeiras deixadas lá 
estavam encostadas na parede embaixo da janela, uma em cima da outra. 
Havia um par de sapatos no chão, mas de Karen, nem sinal. Os quatro 
homens permaneceram na porta, sem coragem para entrar. Estavam 
perplexos.  

- Idiota! - gritou Nelson - Ela escapou! 
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- Mas, mas não é possível! - disse Augusto - Nós a deixamos apenas 
cinco minutos! 

- Você não sabe o que são algemas, seu delegado de meia-tigela!? 
- Mas... 
- Chega de mas! Vamos atrás dela, não deve estar longe! 
E os quatro seguiram pelo corredor, na direção do estacionamento, para 

perseguir Karen em seus veículos. A porta da sala permanecera escancarada. 
Encostada contra a parede, atrás da porta, a moça estava ofegante. 

- Obrigada, meu Deus! - suspirou ela. 
Algum tempo depois, Karen criou coragem. Apanhou seus sapatos e 

saiu correndo. Passou como um foguete pelos policiais da delegacia e ganhou 
a rua. Não adiantava. Nem na polícia poderia confiar. Naquele momento, ela 
estava sem ajuda. 
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SSOOBBRREE  OO  AAUUTTOORR  EE  SSUUAA  OOBBRRAA..  
 
 

Samuel Medina nasceu no Rio de Janeiro, cresceu em Teófilo Otoni, 
importante cidade de Minas e atualmente reside em Belo Horizonte. Tem 
vinte anos e faz Letras na Universidade Federal de Minas Gerais. 

 
Seu encontro com Jesus teve dois estágios: 
- Quando criança, ao ouvir a história de Nicodemos, decidiu que 

também queria nascer de novo. 
- Aos 12 anos, enquanto lia o trecho da prisão e da crucificação de Jesus 

“fiquei tão impactado” diz ele “que li em cada um dos quatro evangelhos as 
mesmas passagens. Caí em prantos, reconhecendo que não era merecedor da 
Graça de Cristo, que morreu por meus pecados. Essa consciência eu não 
tivera antes. Foi naquele momento que eu ajoelhei e confirmei minha decisão 
por Cristo.” 

 
Conheceu o prazer pela leitura ainda na sua infância e aos doze anos se 

interessou pela ficção evangélica ao ler Este Mundo Tenebroso II. Este e 
outros livros de ficção e não-ficção serviram de pano de fundo para a idéia da 
ficção KAREN. 

 
 
 
 

NNããoo  ppeerrccaa  eemm  bbrreevvee  aa  ppaarrttee  ����  ddee  KKAARREENN  
AA  aavveennttuurraa  ccoonnttiinnuuaa!! 




