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Dedico este livro aos leitores
que acompanham cada capítulo,
incentivam a continuar e
tem alguma relação com o número treze,
seja de amor, seja de medo!

Prefácio
Existe uma grande simbologia e diversas crenças acerca do
número treze; há quem acredite que o número seja de mau
agouro, há alguns que achem que o número transmita boas
vibrações...
Baseado nisso, resolvi escrever os contos a seguir, cuja
única relação seja a referência ao número treze, aparecendo
em situações geralmente de mau agouro que levam a
resultados catastróficos.
Portanto, temos uma série de contos independentes entre
si, em cujas histórias aparecerão o número treze em
momentos e situações variadas, sempre encerrando de
forma trágica com uma tendência às ironias do destino, que
sucumbem ao humor negro!
Claro que nem todo mundo se dá mal por causa do número,
pois algumas pessoas tem uma boa relação com ele, então é
ler para conferir...
Espero que gostem e experimentem as situações absurdas,
sabendo que estarão livres de qualquer má sorte, desde que
leiam todo o livro...
Boa leitura e boa sorte!

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 faz uma grande
brincadeira acerca de um número famoso e evitado pela
maioria, mas preferido por alguns!
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.

