
Com temas, cenários e personagens totalmente distintos, estes dez contos 
muito criativos formam, no seu conjunto, um painel multifacetado de um 
mundo terrível e maravilhoso, generoso e cruel, onde se cruzam vidas 
singulares, insignifi cantes, criativas, inúteis, bondosas e maléfi cas.

Escritos num estilo informal, solto e com grande apelo visual, permitem ao 
leitor usufruir do texto quase como se assistisse a um fi lme ou ouvisse um relato 
oral.

Neste livro de contos encontrará dez com os mais variados temas, escritos 
num estilo fl uido e com marcado suspense, como que o relato oral de um 
personagem imaginário.

Deparar-se-á com grande diversidade, acredite, desde as agruras de um touro na 
arena até ao profundo sofrimento de um ciumento por imaginar o irreal. Além de 
um caso muito mal explicado de um plágio de um conto, incrível obra de um pintor, 
saberá sobre a via crucis de um professor com um chip implantado no cérebro.

E mais, o sonho quimérico de um agente de viagens em produzir um elixir anti calvície e, também, um doloroso e 
inquietante caso de regressão absolutamente confi rmado. Ainda, mais, a aventura de um sagui que convive na sociedade 
e que depois deseja implantar a sociedade de consumo na fl oresta. Numa outra estória, as peripécias extraordinárias de 
dois rapazes às voltas com o cadáver de uma tia… e com bandidos. Finalmente, acompanhará o longo passar das horas 
de um prisioneiro político no Aljube, injuriado pelas constantes badaladas do sino da Sé, e não só.
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