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Dedico este livro a todos os leitores
que acompanham cada capítulo
e deixam seu incentivo!

Exórdio
As relações humanas já não são as mesmas, não somente
devido à modernidade, mas – principalmente – por causa
das redes sociais. Muito além de serviços e sites que reúnem
pessoas, as redes sociais atendem a uma das necessidades
mais básicas e primitivas do ser humano: a socialização!
Essa nova forma de socializar – que ora substitui o contato,
ora apenas reafirma – mudou a forma como o ser humano
interage.
Com base nisso, surgiu a ideia desses contos relacionados a
esse mundo moderno, principalmente às redes sociais que,
em ambos os sentidos, podem criar relações surgidas no
mundo real que migram para o virtual, quanto o inverso;
mas não somente isso, pois que há embates apenas virtuais,
quando pessoas se escondem por trás do anonimato ou de
perfis falsos.
Desse mundo novo surgem muitas ideias e variações de
histórias, pois o mistério de quem está do outro lado é algo
deveras tentador para criar esses contos... Por isso a
proposta deste livro: histórias independentes que oscilam
entre o mundo real e o virtual, tornando real qualquer treta,
digo, qualquer embate surgido no mundo fictício das redes
sociais.
Espero que curta essa ideia e se divirta tanto pelo trágico
quanto pelo cômico e que seja tanto leve quanto assustador!

Sobre o autor
Leonardo Castelo Branco tem mais de 40 projetos literários
iniciados, mas ainda nenhum publicado; dentre poemas,
contos e romances – talvez uma ou duas novelas – conta
histórias em formas e temas diferentes.
Formado em Jornalismo, já atuou como designer,
fotógrafo, desenhista e programador; mas a paixão mora
nas letras e, por isso, o presente projeto, que traz uma visão
ora cínica ora sonhadora do mundo virtual e as novas
relações humanas!
Siga nas redes sociais para acompanhar lançamentos e
avanços da história:
Página no Facebook
Site pessoal
Comunidade no Reddit
Todos os direitos reservados ao autor, não sendo permitida
reprodução, alteração e/ou comercialização, no entanto a
distribuição e a divulgação são livres, desde que não haja
alteração no texto original.

