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

Apresentação
Quem nunca escreveu algo de cabeça quente e, depois de se
acalmar ou passar o efeito alcóolico, apagou ou rasgou
tudo? Afinal, era tudo um desabafo e o alvo, ou alvos, não
precisaria saber, não é verdade?
Agora, imagine que seja tarde demais para apagar ou
rasgar, pois que a mensagem – carta, e-mail, áudio ou
telegrama – já foi enviada!
Textos insensatos é sobre esses desabafos, mas com um
agravante: já estão a caminho do alvo e pode ser tarde
demais!
A reação diverge de pessoa para pessoa e é disso que tratam
os contos a seguir...
A forma de lidar com esses arrependimentos é o tema
recorrente, mas a forma de resolver é de cada personagem.
Há suspense, comédia, aventura e muita adrenalina ao
tentar impedir que as mensagens sejam lidas ou ouvidas
pelos destinatários, embora em alguns casos, talvez
impossibilitado de impedir a leitura, cabe apenas aceitar as
consequências...
Embarque nessa aventura e divirta-se com situações pelas
quais– espero – nunca precise passar!

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 surgiu de uma
ideia simples para criar contos interessantes, divertidos e
dramáticos ao mesmo tempo!
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.

