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Dedico este livro aos leitores
que acompanham cada capítulo
e incentivam a continuar!

Prefácio
Em nossas vidas, a todo momento, tomamos decisões ou
deixamos de tomar, seguimos um caminho ou outro, mas –
sempre – precisamos arcar com as consequências de nossas
escolhas... No entanto, as vidas das outras pessoas também
sofrem com nossas decisões, assim como nossas vidas
sofrem com as decisões, os acertos e os erros das outras
pessoas; quer as conheçamos, quer não.
Com base nisso, surgiu a ideia do presente livro, cujas
histórias independentes tem um fio que as costura, unindo
causas e consequências, numa trama central tecida com teia
invisível...
Cada conto representa a história de um personagem
diferente, que sofrerá com as consequências de outro conto
e, assim, entremeando as histórias, vemos cada parte como
uma partícula de uma grande história que interfere em
todos.
Então, apesar de cada conto ser independente, cada um terá
uma parte no outro, sendo ao mesmo tempo um livro de
contos e um grande romance com capítulos e se unirem por
pontos em comum.
Espero que apreciem a ideia e as histórias tanto quanto
gostei de desenvolver!

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
forma diferente de contar contos, unindo pequenas
histórias em uma grande história, tal qual a vida!
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.

