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Recapitulando 
 
 

Após aceitar uma carona para enciumar seu namorado, Karen acaba se 
vendo num verdadeiro inferno quando Nelson, com quem marcara uma 
entrevista persegue-a para mata-la. Sem saber o que está acontecendo e 
porque estão querendo pagá-la, ela foge desesperadamente sem rumo certo. 

Raul, seu namorado, tenta encontra-la ligando para suas amigas. Nada 
encontra. 

Por fim, Karen chega a um posto policial, mas acaba descobrindo que 
alguns deles estão de concubinato com Nelson. E agora? Poderá Karen 
escapar? E por que estão atrás dela? Por que Nelson a quer? 

 
Descubra nestes capítulos. 
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Capítulo IV 
Algo Inesperado 

  
  

Perambulando pelas ruas do Centro, Karen pensava em como poderia 
entrar em contato com seus pais, com uma de suas amigas ou com Raul. Ao 
pensar no namorado, estremeceu. Sentia um profundo arrependimento, não 
só por ter se envolvido com Nelson, mas também por ter magoado a quem 
ela tanto amava. Sim, com certeza Raul estava magoado. Não conseguia 
pensar em desculpas para ele, mas também não podia. Naquele momento, 
não poderia envolver nenhum dos seus naquela enrascada. Lembrava-se das 
palavras do Delegado Augusto: "saiba que temos poder para matar toda a sua 
família, seus amigos e até mesmo seus conhecidos!" Não poderia se esquecer 
daquela ameaça. 

Já era domingo, ela dormira muito mal, escondendo-se dentro de uma 
manilha de escoamento de água, em um beco imundo. Temia duas coisas: 
bandidos do Centro da Cidade e os homens de Nelson. Estava realmente 
apavorada. Mas o que ela não entendia, era qual o motivo de ter sido 
"escolhida" por Nelson. O que ele queria com ela? Que sentido fazia aquilo 
tudo? Se até a polícia estava envolvida, a coisa deveria ser bem feia. Mas 
naquele momento, a fome atrapalhava a ordem de seu raciocínio. Fazia um 
dia que não comia e, somando-se à situação de perigo, a fome tornava-se 
ainda mais incomodante. 

Entrou em um café. Suas roupas sujas e aspecto desgrenhado, chamaram 
a atenção dos clientes do estabelecimento. Mas Karen nem se importava. 
Seus movimentos eram acompanhados com interesse por alguém sentado no 
fundo da sala. Ela sentou-se junto ao balcão. Um homem vestido de uma 
roupa branca, com um bloco de anotações na mão e um lápis preso acima da 
orelha, aproximou-se. Tinha um olhar desconfiado e inquiridor. 

- Oi, dona - saudou-a - o que vai querer? 
Karen abriu o jogo. 
- Olha, moço, eu não tenho dinheiro e estou há um dia sem comer nada. 

Você não poderia me ajudar? 
- Bem... - o homem tentou ser gentil - sabe como é... a gente não pode 

ficar liberando... O gerente não gosta... 
- Pode deixar que eu pago - surgiu ao lado de Karen a figura de uma 

mulher ruiva, elegantemente vestida. 
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Karen não desperdiçou a oportunidade e aceitou a ajuda da estranha. O 
homem serviu diante da moça um sanduíche e um café. Ela agradeceu e 
atacou vorazmente. Enquanto Karen comia, a mulher tentou puxar conversa. 

- Oi, eu me chamo Fernanda. - começou ela - Você é daqui? 
Karen farejou perigo. Por que aquela mulher a estava ajudando com 

tanta disposição? Havia algo no ar. Olhou a mulher que estava ao seu lado 
com o "rabo dos olhos". Era realmente uma bela ruiva, com seus trinta anos. 
Tinha um ar de arquiteta, psicóloga, advogada, polícia... algo do gênero. 
Tinha que fugir dali, daquela mulher estranha. Mas, como não era idiota, 
terminaria o lanche.  

- Você não me respondeu. - a mulher interrompeu os seus pensamentos.  
- Desculpe... - Karen procurou dissimular - eu não sou daqui. Venho do 

Nordeste, para concluir meus estudos aqui. 
- Interessante... - Fernanda fez um ar de leve ironia - Você diz ser do 

Nordeste, mas não tem sotaque nenhum. De que estado você é? 
Karen hesitou. Por que aceitara ajuda daquela estranha? Quem seria ela 

afinal? Não poderia confiar em ninguém. Olhou para a porta. E se fugisse? 
Talvez... 

- Ouça, Karen. - Fernanda outra vez interrompeu seus pensamentos - 
Não é melhor você me contar o que está passando? Pode confiar em mim. 

Soou o alarme. Como ela sabia o seu nome? Karen tentou erguer-se 
para fugir. Mas Fernanda foi mais rápida e segurou-lhe firmemente o braço. 
Sua mão era dura e forte. 

- Escuta aqui, garota. Você precisa de ajuda. Nelson é implacável e não 
descansará até encontrá-la. Sozinha, será apanhada com certeza. 

- Quem é você? - Karen estava em pânico. 
- Uma amiga. 
- Eu não posso confiar em você. Pode ser um deles. 
- Não, eu estou aqui para ajudar. Venha comigo e eu lhe explicarei... 
Nesse momento, Karen viu a chance de escapar. Sentiu a mão da outra 

afrouxar e então desferiu um empurrão contra ela. Fernanda teve que se 
segurar no balcão para não cair. Karen então saiu correndo, pela porta do 
café. Alguns clientes ergueram-se assustados, pensando tratar-se de um 
assalto. O homem do balcão, após pôr tudo em ordem, aproximou-se de 
Fernanda. Eles dois ficaram bem próximos, o bastante para que não fossem 
ouvidos. 

- Caprichou no calmante, Léo?  
- Sim, Fernanda. 
- Quanto colocou? Espero que não tenha exagerado. 
- O bastante para fazer nosso nenêzinho dormir com muito sossego. 
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Karen corria pela calçada. Já era a terceira vez que saía correndo assim. 
"Oh, meu Deus, até quando isso vai durar?" pensou. Parou na beira do meio-
fio e virou-se para trás. Parecia que ninguém a perseguia. O sinal estava 
verde, por isso esperaria que se fechasse para os veículos e então ela 
atravessaria a rua. De repente, um homem aproximou-se dela e segurou-lhe o 
cotovelo com força. Ela virou-se e viu que era um sujeito com terno preto e 
óculos escuros. 

- Venha, Karen. - disse ele - Até que enfim encontramos você. 
Com um safanão, Karen desvencilhou-se do sujeito e disparou para o 

meio da rua movimentada. Os motoristas dos carros tentavam desviar-se da 
garota, enquanto pisavam firme no freio. O barulho dos pneus cantando foi 
a única coisa que Karen notou, enquanto ao redor dela os veículos iam 
derrapando ao seu redor. O homem de preto ficara do outro lado da rua, 
enquanto a moça ganhava distância. 

Logo à sua frente, ela avistou uma ampla praça. Para alcançar o outro 
lado do quarteirão, Karen optou por cruzar a praça. Mas quando estava no 
meio do caminho, pôde ver a terrível figura de três homens de preto 
atravessando a rua, indo em sua direção. Ela olhou para a direita e viu outros 
dois homens que se aproximavam. Adivinhou que na esquerda haveria uma 
situação semelhante. E era verdade. Karen estacou no centro da praça. Cerca 
de vinte homens trajados de preto, com óculos escuros, a cercavam. 

Karen soluçava de desespero. Seu rosto estava ardendo em fogo, os pés 
descalços e doloridos. Um dos homens aproximou-se, estendendo a mão. 

- Calma, Karen. - disse ele, serenamente - Estamos aqui somente para te 
ajudar. 

Karen tentou gritar. Olhou para todos os lados e sentiu sua voz falhar. 
Os homens começaram a girar, enquanto se aproximavam. A praça começou 
a girar, os edifícios começaram a girar. Os sons, as sensações, tudo girava. 
Karen ouviu a mesma voz serena. 

- Durma em paz, garota. 
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Capítulo V 
O Amigo 

 
  

Raul estava impaciente. Não conseguia se concentrar em sua aula de 
Filosofia. As palavras do professor se perdiam na imensidão de seus próprios 
pensamentos. Sua carteira estava aberta diante dele. Seus olhos estavam fixos 
na foto 3x4 que segurava em suas mãos. 

Karen... Onde estaria? Na noite de Domingo ele acompanhara os pais 
da jovem à delegacia, para fazerem uma ocorrência policial. Com as 48 horas 
de prazo extinguidas, não havia outra solução senão a polícia. Apesar de ter 
total consciência do profissionalismo da polícia, ele estava inconformado. 
Sentia que a culpa pelo desaparecimento da namorada era somente sua. Ele 
sabia que deveria ter feito alguma coisa, quando viu a moça entrando no 
carro daquele homem chamado Nelson.  

Enquanto pensava nisso, seu celular vibrou. Sentindo o coração bater 
mais forte, na esperança de alguma notícia, Raul fitou no display do aparelho 
o número de quem discava. As batidas voltaram a se acalmar. O desânimo 
somente não retornou por se tratar do telefone de um amigo muito querido. 
O rapaz levantou-se bruscamente e deixou com rapidez a sala de aula do 
curso de Sociologia. Chegando ao corredor, ele colocou o aparelho junto ao 
rosto. 

- Alô! Wilson? 
- Oi, "amigão"! É o próprio! 
- Ô, Wilson, tô precisando desabafar... 
- Eu fiquei sabendo da notícia, Raul. Eu realmente sinto muito pelo que 

houve. Você tem como se encontrar comigo na hora do almoço? 
- Tudo bem. Onde?  
- Praça Sete de Setembro. A gente se encontra na lanchonete que tem na 

Rio de Janeiro com a Tamoios, tudo bem? 
- Sem problema. Nos vemos lá. 
Raul desligou o telefone e inclinou a cabeça para trás, apoiando-a na 

parede. Queria ter forças para não chorar. Mas não pôde se conter... 
  
* * * 
Raul já estava sentado em um dos bancos da lanchonete quando viu o 

imenso corpanzil do seu amigo Wilson Cigarra atravessando a Avenida 
Afonso Pena. Os dois se cumprimentaram e Wilson foi o primeiro a dizer: 
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- Amigão, tô "morrendo" de sede! Garçom! Traz um guaraná pra mim! 
E você, Raul, o que vai querer? 

- Ah, eu não tô muito a fim de beber nada, não... Nessa situação era para 
eu encher a cara... Mas não vou fazer isso. 

Wilson baixou os olhos com tristeza. Ele queria levantar o ânimo do 
rapaz, mas via que não teria sucesso. Estava lá também para dar apoio a ele 
naquela hora difícil. Não era amigo de Raul há muito tempo. Conheceram-se 
fazia pouco mais de um ano, quando os dois se encontraram pela primeira 
vez no campus da UFMG. Wilson cursava o último semestre de Direito e 
dirigia um pequeno grupo de estudo bíblico que se reunia no campus. Raul 
compareceu certa tarde para ouvir o que aqueles "fanáticos religiosos" 
diziam. Wilson sempre incentivava os presentes a travarem um debate entre 
si, examinando os temas atuais à luz das Escrituras. 

Raul, ateísta convicto, havia visitado o grupo com o objetivo de usar 
todos os seus argumentos contra a fé que Wilson professava. Apesar dos 
incisivos ataques de Raul, ele sempre tinha uma resposta sábia para rebater o 
que o rapaz dizia. A reunião acabou em uma entusiasmada discussão. Raul 
foi convidado por Wilson a retornar, para terminarem a discussão. Na outra 
semana ele compareceu novamente, um pouco menos altivo, mas ainda 
apresentando argumentos contra a fé de Wilson. 

Os dias foram passando e o debate ateísmo x teísmo parecia que nunca 
teria fim. As conversas sobre o assunto passaram a acontecer também fora 
das reuniões do grupo de estudo bíblico. Eles passaram a encontrar-se para 
continuarem suas conversas. Foi aí que os dois descobriram que poderiam 
discutir sobre diversos assuntos, como sociedade, política, criminalidade, 
televisão, livros, etc. Viram então que em muitos desses assuntos, tinham os 
mesmos pontos de vista. Foi a partir daí que surgiu uma calorosa amizade 
entre os dois, que foi se desenvolvendo até ganhar profundidade. O ateu e o 
cristão se tornaram grandes amigos. Naquele momento, não havia diferenças 
entre eles. Wilson compartilhava da mesma dor com o amigo. 

- Cara, obrigado por me dar essa força! - falou Raul. 
- Olha, eu vou fazer de tudo para encontrar a Karen. Você me empresta 

a foto dela que você tem na carteira? 
Raul passou a foto para Wilson. O jovem também deu todas as 

informações sobre as circunstâncias do último momento em que vira Karen. 
Falou de Nelson e de sua briga com a namorada. Wilson ia anotando tudo 
em um pequeno bloco de anotações. Quando Raul terminou, ele disse:  

- Vou enviar essa foto para meus melhores amigos nas delegacias aqui de 
BH. Eu vou investigar tudo pessoalmente. Não se preocupe, pois tudo irá 
dar certo. Quero que você descanse e confie em... 
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- Eu sei, eu sei. Confiar em Deus, no Senhor, em Jesus. Se isso fizer 
alguma diferença... 

- Olha Raul, um dia você vai ver que faz sim. Você sabe que eu estarei 
orando para que ela esteja bem e seja encontrada. Se você não puder confiar 
em Deus, eu confio n’Ele para você. 

Wilson levantou-se para ir embora. Seu horário de almoço já estava 
quase acabando. Ele já iria despedir-se quando Raul falou: 

- Gostaria de participar de algum modo das investigações. Não gostaria 
de ficar vendo as coisas acontecerem sem fazer nada. 

Wilson ficou por um momento pensativo, fitando com profundidade a 
movimentação do Centro de Belo Horizonte. Esclareço aqui que nosso 
amigo é um competente investigador da Polícia Civil com ambição de se 
tornar agente da Polícia Federal. Ele iria investigar o desaparecimento de 
Karen por conta própria. Havia procurado pegar o caso, mas estranhamente 
não conseguiu. Um certo delegado Augusto, influente na polícia, havia 
destacado um dos seus agentes para investigar o caso. Depois de ponderar o 
tempo necessário, Wilson disse: 

- Bem, Raul. É perigoso, mas eu não vou te negar isso. Eu vou ter que 
investigar isso por fora mesmo. Mas vai ser sigilo absoluto! Todas as 
informações que conseguir eu vou passar para você. Duas cabeças pensam 
melhor do que uma. Agora quero que você fique calmo. Qualquer coisa que 
eu precisar, te aviso. 

- Tá bom. 
Os dois se despediram e Wilson partiu, enquanto Raul permanecia 

sentado na cadeira da lanchonete, sentindo-se frustrado e derrotado. 
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Capítulo VI 
Em Segurança 

 
 

Karen despertou com um sobressalto. Estava escuro. Não estava presa, 
seus braços e pernas estavam livres. Em sua cabeça, ainda tinha a sensação de 
estar rodando, mas já passava. Algum tempo depois, seus pensamentos 
começaram a se ordenar. Estava deitada em uma cama. Não havia barulho ao 
redor daquele recinto, como se ela estivesse em um lugar inóspito. Ergueu-
se, com muito esforço, ficando sentada na cama. Sentia uma fraqueza 
percorrer seus braços e pernas. A tonteira voltou, fazendo Karen, mesmo no 
escuro, fechar os olhos.  

Ouviu então um barulho logo à sua frente. Uma porta abriu-se, 
enchendo o cômodo de uma luminosidade intensa, que feriu os olhos da 
moça. Contra a luminosidade, Karen distinguiu as silhuetas de duas pessoas. 
Uma delas era alta e lembrava uma mulher que ela acabara de conhecer. Um 
interruptor foi acionado e então a lâmpada que havia no teto foi acesa. Karen 
ainda sentia um pouco de tonteira. As duas pessoas aproximaram-se. 

- Oi, Karen. - era a voz de Fernanda - Dormiu bem? 
- O que eu estou fazendo aqui? - respondeu ela - O que querem de 

mim? 
- Calma Karen. Ninguém aqui quer fazer mal a você. Somente queremos 

proteger você de Nelson. Protegendo você, como procuraremos proteger a 
Humanidade. 

- Que história é essa? 
- Calma, menina. Primeiramente, quero que você conheça o Doutor 

William Green. Ele é um grande especialista e está trabalhando conosco. 
- E o que eu tenho a ver com isso? Por que me seqüestraram? 
- Você tem tudo a ver. Futuramente, tudo fará sentido para você. E nós 

não seqüestramos você. Se quiser partir e ir diretamente para as garras de 
Nelson, o problema é seu. E então, o que decide? 

Karen olhou bem para os olhos de Fernanda. Será que poderia confiar 
nela? Se Nelson, que parecia ser um homem brilhante, se tornou um 
monstro diante dos olhos dela, no que Fernanda poderia se tornar? Mas em 
quem confiar naquele momento? Resolveu arriscar. 

- Tudo bem. - disse ela - Quer dizer que posso sair quando quiser? 
- Eu não disse isso. - Fernanda apertou os olhos, com sagacidade - Dá 

para notar, pelo silêncio, que aqui é um lugar secreto, um lugar de refúgio, 
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fora da cidade. Se você sair quando desejar, poderá nos expor. Contudo, 
pode deixar-nos quando quiser e então nós a levaremos para um ponto da 
cidade que você escolher. 

- Então, tudo bem. O que eu posso fazer? Não tenho mesmo escolha... 
Somente gostaria de alguns esclarecimentos. 

- Não prometo dá-los agora. Em momento oportuno, você verá que 
todos os seus questionamentos serão respondidos. Por enquanto, procure 
descansar. 

- Vou tentar - Karen deu um suspiro cansado - apesar das horas de sono, 
sentia-se terrivelmente fatigada. 

Percebendo a expressão desolada de Karen, Fernanda tocou em seu 
ombro e disse: 

- Você deve estar com fome. Vou preparar um bom lanche enquanto 
você toma banho, ok? 

- Tá certo. 
Fernanda e seu estranho e calado acompanhante deixaram o quarto. 

Karen então observou que ela estava em uma suíte. A espaçosa e confortável 
cama onde estava deitada tinha uma cor escura e era cheia de detalhes 
artísticos. A lâmpada do teto estava enfeitada com um lustre que denotava 
elegância e requinte. Ao lado direito, havia um criado-mudo feito do mesmo 
material e arte que o usado na cama, com um abajur muito delicado, de uma 
porcelana em tom marrom suave, enquanto um macio tapete cobria o 
assoalho. À frente dela, junto à parede estava uma televisão de vinte e nove 
polegadas. O armário estava instalado em um dos cantos do quarto entre a 
porta do banheiro e a televisão. Logo à esquerda ficava a porta do banheiro, 
que era tão confortável e elegante quanto o quarto. Tudo aquilo parecia mais 
um quarto de pensão, e não um esconderijo.  

Ela levantou-se, dirigindo-se para o banheiro. Acendeu a luz do espelho 
e um rosto estranho e sinistro surgiu diante dela. Os olhos inchados, 
expressão vidrada, boca seca, cabelo desgrenhado. Parecia uma pessoa 
derrotada. Aquela visão aterradora abalou Karen profundamente. Suas forças 
faltaram e ela desabou em prantos no chão do banheiro. 

  
  
Fernanda entrou no quarto carregando uma bandeja contendo frutas, 

uma tigela de mingau e um bom pedaço de pão integral. 
- Bem garota, não prometo responder todas as suas perguntas. - 

Fernanda foi sincera. - Mas aconselho você perguntar qualquer coisa depois 
de comer, para que não aconteça de você perder o apetite... 
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Karen resolveu seguir o conselho daquela mulher tão estranha. Quando 
ela terminou sua refeição, Fernanda fitava-a com olhos penetrantes. A 
mulher perguntou: 

- E então, já quer ouvir minha história? 
- Humhum.  
- Estamos em 2001, certo? Há cem anos atrás, sete importantes homens 

se reuniram para representar sete países em uma sessão secreta. Discutiam o 
destino da sociedade humana. Outras organizações muito mais antigas já 
haviam se formado com este intuito. Mas esses homens tinham contatos 
estratégicos em cada uma delas. Após alguns dias de discussão, chagaram a 
um Plano. Criaram então a Fraternidade Delta, fundada com o objetivo de 
interligar todas as organizações em torno da Nova Ordem Mundial, como o 
Plano assim determinada. Essa organização daria base para o Grande Líder, o 
homem que seria o futuro líder do mundo unificado. Ainda não consegui 
recolher todas as informações referentes à essa reunião. Todos esses sete 
homens já estão mortos, mas a Fraternidade continua com seus sete líderes, 
que mantém vivo o Plano, que já está em reta final de conclusão. 

- E o que eu tenho a ver com isso? - Karen limpou a boca, mostrando-se 
apreensiva - Vocês são dessa tal fraternidade? 

- Não, não. - respondeu Fernanda, rindo - Não temos nenhum vínculo 
com a Delta. Em momento oportuno, falarei de nossa organização. Mas, 
como dizia, a Fraternidade Delta já está com seus planos bem adiantados. 
Vou detalhar mais seus objetivos: A Delta deseja dar base científica para as 
forças que farão a união mundial. Eles pesquisaram durante anos as teorias 
de Einstein, acerca das dimensões além da Terceira Dimensão. Como 
sabemos, a Terceira Dimensão é o plano dimensional em que vivemos. Você 
sabe que podemos também ver a Primeira e a Segunda Dimensões. Mas a 
Quarta Dimensão nós não podemos ver.  

À essa altura, Karen já havia ultrapassado seu limite de tolerância. Ela 
soltou uma gargalhada e disse: 

- Esse papo está parecendo meio coisa de cientista louco... Como você 
pode me provar que existe uma Quarta Dimensão? 

- Podemos provar matematicamente. Mas, visualmente, não podemos 
provar. Mas a Fraternidade Delta não quer só provar visualmente, mas 
também interagir com ela! 

- Como assim? - Karen estava achando tudo muito absurdo. 
- Digamos que essa Quarta Dimensão exista. Digamos também que 

hajam seres nela. Eles podem nos ver e até mesmo nos influenciar sem que 
saibamos. A Fraternidade Delta contratou um grupo científico que realizou 
um exaustivo estudo de todos os fenômenos paranormais, inclusive os 
pseudo-religiosos, como magia, feitiçaria, esoterismo, astrologia, etc., e 
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também aspectos das religiões orientais, como o uso dos mantras e da yoga. 
Esses fenômenos podem ser inexplicáveis em nossa dimensão, talvez não na 
Quarta! Se a Quarta Dimensão pode ser provada cientificamente, ela 
também pode ser alcançada. A Delta gastou anos transferindo os símbolos 
ocultistas para a linguagem da matemática. Através dos rituais, cálculos 
numéricos eram realizados pelos símbolos utilizados. E por esses cálculos, a 
Quarta Dimensão era alcançada. Os cientistas da Delta reproduziram os 
mesmos rituais em laboratório, através do computador, usando os números 
matemáticos. Chegaram a conclusões satisfatórias. Conseguiram um contato 
com essa dimensão desconhecida. Mas havia um empecilho. 

- E qual era? - perguntou Karen, ainda bastante cética. 
- A interação não tinha cem por cento de eficácia. Estudaram com 

cuidado a questão. A conclusão foi a seguinte: não havia como interagir 
totalmente com a Quarta Dimensão. Até agora, as experiências eram 
simulações feitas pelo computador. Resolveram fazer um teste para verificar 
se pelo menos algum contato seria feito com os seres da Quarta Dimensão. 
Construíram um recinto que montaria hologramas de todos os símbolos 
utilizados nas simulações. Um dos cientistas estaria no meio do recinto e 
tentaria fazer contato. Após todos os preparativos, o homem entrou no 
recinto e lá permaneceu durante toda a experiência. 

- E então, o que aconteceu? - perguntou Karen, bastante interessada - 
Conseguiu fazer contato? 

- O homem saiu de lá transtornado. Ele disse que tudo era inacreditável. 
A Quarta Dimensão era algo inexplicável tanto em beleza quanto em 
complexidade. Disse que viu vultos brilhantes e vozes poderosas que diziam 
que não era possível o diálogo sem que um "mestre" estivesse na presença 
deles.  

- E quem seria esse "mestre"? - perguntou mais uma vez Karen. 
- Os companheiros perguntaram a mesma coisa. Ele disse que o ser 

brilhante deu a ele o "conhecimento" do que seria um "mestre". Aquele ser 
era um "mestre", ou "príncipe" e estava dizendo que somente com sacerdotes 
ele poderia falar. Os cientistas pensaram logo em sacerdotes como padres, 
pastores, etc. Mas o cientista que havia feito o primeiro "contato" disse que 
não eram esses sacerdotes, mas os "verdadeiros iluminados". O homem tinha 
o "conhecimento" para encontrar um deles. Ele mesmo queria ser um deles. 
Esse cientista é um homem que você já conhece... 

- Nelson?!? - perguntou Karen assustada. 
- Isso mesmo. A Fraternidade Delta já tinha seu alto escalão em 

constante contato com os satanistas. E foi após essa experiência que muitos 
cientistas se tornaram satanistas também, para o bem da ciência! E Nelson 
foi um desses cientistas. O que ele queria de você era o que seu guia havia 
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instruído: Ele precisava de vítimas para os sacrifícios humanos. Assim, a 
interação com a Quarta Dimensão estaria completa e eles poderiam 
aumentar seu controle sobre a Terceira Dimensão, para cumprirem o resto 
do Plano! 

- Isso tudo parece loucura, Fernanda! É tudo muito difícil de acreditar! 
Como você soube disso tudo? 

- Somos uma organização criada na década de 50 com uma série de 
objetivos. Nossa organização foi fundada por um grupo de homens que 
saíram da Delta, que conheceram a Verdade e foram por ela libertos. Sabiam 
que o Grande Líder seria na verdade o Grande Mentiroso, o Grande 
Assassino, o Grande Possesso da História! Por isso, esta organização nasceu 
para alertar o mundo contra a Nova Ordem Mundial e todos os seus 
adeptos. Mas temos muitas outras funções. Nos anos setenta, implantamos 
um projeto de proteção a famílias que haviam saído do satanismo. Há dois 
anos atrás, meu superior ficou encarregado de proteger um ex-satanista que 
havia sido sacerdote superior em uma poderosa seita satânica. Esse homem 
havia sido justamente professor de Nelson, que o havia ensinado sobre as 
doutrinas satânicas durante um ano, pouco antes de converter-se e deixar o 
satanismo. 

- Então Nelson queria que eu fosse sacrificada! Que horror! 
- E tem mais. Um importante cientista, Adolfus Bering, havia 

descoberto no início dos anos noventa uma seqüência de bases no DNA 
humano que poderia ser perfeitamente traduzida como o número do 
homem! Para a Delta, usar esse número seria um grande avanço, pois iria 
substituir os sacrifícios humanos, além de possibilitar uma interação 
matemática perfeita e permanente com o ambiente da Quarta Dimensão. Mas 
ele faleceu misteriosamente em um desastre de carro. A morte do cientista 
ocorreu cinco anos antes da Fraternidade Delta fazer sua primeira 
experiência. Nelson nem era cientista ainda. Secretamente, a Delta investigou 
todos os trabalhos do Dr Bering em universidades e centros de pesquisas. 
Acontece que o Dr Bering escrevia todas as informações desse projeto em 
um caderno... 

- O caderno! - gritou Karen - O caderno que arranquei do bolso de 
Nelson! 

- É inacreditável! - exclamou Fernanda - Eu já estava para te contar que 
Bering, antes de morrer, havia enviado o caderno para um sobrinho distante, 
para que o rapaz o guardasse em segurança. Há dois anos atrás Nelson foi 
informado a respeito disso. Ele tomou a busca do caderno como uma 
cruzada pessoal e encontrou o homem. A informação sobre o assassinato do 
sobrinho de Bering, em um hotel em Viena, Áustria, havia nos chocado há 
duas semanas! Então você está com o caderno? 
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- Eu o escondi. - disse Karen. 
- Pois deveria ter acabado com ele! 
- Você não tem muita escolha quando estão querendo te matar!!! - 

Karen respondeu furiosa. 
- Desculpe, Karen. Não devia ter dito isso. 
- Tudo bem. E agora, o que farão comigo? 
- Bem, você ficará aqui até segunda ordem. Infelizmente não haverá 

como você entrar em contato com seus pais. Podemos enviar para eles uma 
mensagem sua dizendo que está bem, ok? 

- Está certo. E o que poderei fazer aqui enquanto ficar neste lugar? 
- Temos a televisão com TV a cabo e podemos também arranjar fitas de 

filmes que você pedir. Gosta de ler? 
- Sim, e de escrever também. 
- Tudo bem. Posso arranjar revistas, jornais e livros e... hum... talvez 

uma Bíblia? 
- É... pode ser. Estou precisando de fé ultimamente... 
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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  33  ddee  KKAARREENN  
OO  qquuee  aaccoonntteecceerráá  ccoomm  nnoossssaa  jjoovveemm  hheerrooíínnaa??!! 




