Gênese de um homicida

Leo Castelo Branco

2020

Índice
Apresentação
Sobre o autor

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

Apresentação
Sempre me fascinou poder contar a história de um
psicopata, ainda mais de um que se torna um assassino
impiedoso ao longo dos anos.
Assim, surgiu a ideia de apresenta-lo desde sua gênese, até
mesmo com um histórico genético, mas podendo contar e
observar a sua evolução, sendo uma pessoa que – embora
pareça normal e que costume encantar a maioria das
pessoas – não tem empatia e é manipuladora.
Como grande parte da maldade surge do egoísmo, a falta de
empatia é algo interessante a se explorar e, por isso, nos
capítulos a seguir, veremos e conheceremos um
personagem desde seu nascimento até seus últimos
momentos, passando por relações familiares, pessoais e
profissionais; apresentando, a cada etapa da história, uma
fase da vida e suas características, quando cada sintoma
aparece e suas vítimas começam a se amontoar.
Além de todas as características inerentes ao personagem
central, temos um mundo ao seu redor, com o qual é
obrigado a interagir, mas que, de fato, aprende a tirar
vantagens disso.
Também tenho a preocupação de ambientar em um mundo
factível – como vidas comuns no interior de nosso país –
adicionando mais um recurso amedrontador para a
história.

Num paralelo, ao longo de sua história, vemos os efeitos de
suas decisões sobre sua vida e personalidade, tornando-o
na pessoa que se apresentará no último capítulo como
alguém sofrido, diferente do psicopata jovem.
Então é isso... Espero que apreciem cada capítulo, assim
como a evolução dos personagens e da história até chegar
ao ponto final!

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
história que deseja contar há bastante tempo, tratando de
relações interpessoais e psicopatia!
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.

