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Proêmio
Já faz bastante tempo que tive a ideia deste tipo de livro
interativo, em formato digital, em que o leitor encaminha o
personagem ou a história de acordo com suas escolhas.
A ideia, bastante simples, é um tanto trabalhosa e requer
certa acuidade no desenvolvimento da história e do
personagem em seus vários caminhos, pois que acarretam
em uma progressão geométrica, dobrando o resultado final
a cada nova escolha; embora existam recursos que possam
diminuir o resultado.
Apesar de tudo, acho que vale a pena criar as várias
histórias paralelas que levam a conclusões diferentes, pois
que o personagem evoluirá de acordo com as escolhas do
leitor, inserindo-o como personagem ou coautor...
Espero que tal trabalho seja apreciado e lido e analisado das
mais variadas opções, que cada leitor experimente mais de
um caminho, lendo e relendo para descobrir novas
histórias, mas que também se divirta e perceba que, assim
como em nossas vidas, nossas escolhas – sendo forçadas ou
espontâneas – nos moldam e nos fazem ser quem somos,
por isso o personagem evoluirá de formas diferentes
dependendo do caminho seguido!
Os títulos dos capítulos são nomeados conforme o caminho
seguido, facilitando ao leitor a retomada à leitura...
Quanto ao personagem, trata-se de alguém angustiado com
as escolhas que fez ou deixou de fazer e, por isso, deseja
aproveitar as novas oportunidades que a vida deu a ele.
Então, vamos à aventura!

Sobre o autor
Leonardo Castelo Branco tem mais de 40 projetos literários
iniciados, inclusive alguns livros interativos, como o
presente, mas ainda nenhum publicado; dentre poemas,
contos e romances - talvez uma ou duas novelas – sempre
buscando contar 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, este livro, que oferece ao leitor a
oportunidade de ser coautor em uma história, integrandoo com o personagem central!
Siga nas redes sociais para acompanhar lançamentos e
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