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Enchendo Linguiça 
 

São 4h49 da manhã. Esse ano resolvi acordar cedo, pois precisava 

arrumar mais tempo para conseguir realizar todas as coisas que planejei 

para 2019. Filha pequena, esposa, dois felinos, empresa começando, aula 

de francês, tênis, reforma da casa, lançamento do meu terceiro romance, 

eram coisas que, mesmo sem haver pulado ondas enquanto comia uvas na 

hora da virada, eu me comprometi que dedicaria tempo e energia ao longo 

do ano. Logo, acordar cedo, me parecia a solução mais sensata para 

conseguir acomodar tudo e girar com destreza todos os pratinhos ao 

mesmo tempo. 

 Comecei acordando as seis e, com o passar do tempo, fui acordando 

cada vez mais cedo. Primeiro as cinco e meia, depois as cinco e, agora, 

percebo que quando dá umas quatro e pouca da matina, meu cérebro já 

está em polvorosa, implorando para o meu corpo despertar. Droga! Não 

quero acordar tão cedo assim, seis da manhã estava mais do que suficiente. 

Mas não tem jeito... acordo e, o primeiro que faço, é descer as 

escadas para acessar a cozinha e a sala. Começo o dia com um copo de 

água gelado. Em seguida, meditação. Baixei um app de um cara com 

sotaque inglês britânico que prometia ser meu anfitrião numa incrível 

jornada de autoconhecimento. No começo foi bacana e tudo mais, mas 

depois enjoei e larguei de mão. “Breath through the nose and out through 

the mouth” – ele repetia, sempre com suavidade e a elegância de quem é 

governado por uma rainha. 

Enfim, toda essa encheção de linguiça foi para dizer que escrevi a 

grande maioria desses contos cedo pra dedéu, deitado no sofá da sala. 

Muitas vezes, com o privilégio de ter assistido o sol nascer enquanto 

teclava, observando-o chegar vultuoso através da minha varandota. Que, 

diga-se de passagem, só não é mais linda porque tem uma rede de 

proteção para gatos que estraga o visual.  
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Falando em gatos, vale aqui um parêntese para mencionar 

justamente um dos meus grandes companheiros durante essa jornada 

matinal: meu gato preto chamado Jamal. Faça chuva ou faça sol, sempre 

quando eu desço a escada, ele dá um jeito de vir comigo tentando 

incansavelmente morder o meu pé. Ele só sossega quando eu encho até o 

talo o seu potinho verde com ração super premium. Já perdi as contas de 

quantas vezes desci a escada com meia grossa somente para evitar seus 

dentinhos brancos e afiados. 

Sobre acordar tão cedo, eu fico preocupado. Será que vou fazer 

como Leonam, o divertido homem invertido, que troca o dia pela noite? 

Espero sinceramente que não. Espero também repetir um dos sucessos de 

2018, o primeiro ano que me vem à memória, o qual consegui driblar a 

tudo e a todos e escapar de participar de um amigo oculto. Tenho muitas 

dúvidas, mas o que eu queria mesmo, era saber tudo sobre tudo como o 

Davi, o homem que sabia demais. 

Por último, queria citar que enquanto fazia a revisão dos Doze 

Contos, continuação dos Onze Contos, que foi inspirado nos Dez Contos, 

observei que a tendência de referenciar as tecnologias aumentou. Não foi 

de propósito, juro! Mas deve ser porque grande parte do meu dia passo 

com a cara enfiada na tela do meu celular. Então Uber, WhatsApp, 

Instagram e uma chuva de hashtags estão presentes adornando as páginas 

desse rápido livreto que espera servir bem aos que são adeptos da teoria 

do “só curto conto curto”. 

Espero que seja de vosso agrado. Obrigado desde já pela leitura e 

desculpa qualquer coisa aí ;) 

Will 
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001. Amigo Oculto 
 

epois de junho, mês onde são celebradas as terríveis festas 

juninas, a época que me dá mais desgaste é o fim do ano. Tudo 

isso por causa do bendito amigo-oculto, ou amigo-secreto, ou 

quando algum babaca da firma resolve inovar propondo algo como 

um inimigo-oculto. Acho tudo péssimo! Para falar a verdade, conheço 

pouca gente que gosta de amigo-oculto, então 

não entendo muito bem como a coisa 

sempre acaba acontecendo mesmo com 

tanta gente, assim como eu, não 

suportando o evento.  

Normalmente o que acontece é 

que eu dou um presente bom e recebo 

em troca um presente ruim. É sempre a 

mesma coisa. Tipo aquele cara que 

compra ações na alta, quando o mercado 

está eufórico e otimista e vende na baixa, 

quando estão todos desesperados em 

plena crise vendendo ações a preço de 

banana. Um dos primeiros amigos 

ocultos que habitam a minha memória é um 

da época da escola, quando torrei minha 

mesada para comprar uma bermuda da 

moda e, meu suposto amigo, simplesmente 

esqueceu de comprar o meu presente. A professora ficou com tanta 

pena que me deu uma lapiseira velha. 

Pois bem, esse ano, um “gênio” da empresa, veio com uma ideia 

toda conceitual. “Coisa de hipster” – pensei, ingenuamente. Ele 

sugeriu que, ao invés de gastarmos dinheiro, cada um entregasse 

D 
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algum serviço ao sorteado, que poderia ser qualquer coisa, desde 

uma consultoria até uma massagem relaxante. Segundo ele, a ideia 

central era melhorar a vida do coleguinha com uma hora de 

dedicação exclusiva. 

E agora? O que eu entregaria? Fomos ao sorteio e tirei uma 

menina nova do RH, sobre a qual posso dizer que minha relação 

beirava o patamar “zero” de intimidade. Após muita reflexão, decidi 

que faria uma aula de mágica com cartas. Sempre fui bom de mágica 

e separei três truques simples que ensinaria dentro de uma hora. 

Preparei até um rápido manual em PDF explicando o passo-a-passo 

de cada truque. Poderia não ser o melhor presente, mas 

definitivamente não me parecia algo tão penoso e, inclusive, dava 

para matar a missão no próprio escritório. 

Chegada a fatídica hora da revelação, decidimos por maioria de 

votos que nos pouparíamos da humilhação de imitarmos nosso 

amigo secreto. Alívio! Começaram as premiações. Tony da TI ganhou 

um curso de culinária para preparação de brownie de chocolate. 

Joana, das finanças, ganhou uma consultoria para melhorar as 

apresentações em público. Outros prêmios interessantes, como aula 

de tênis, sessões de coaching, aula de fotografia e, até uma massagem 

tântrica, foram sendo distribuídos.  

E para mim? Eu era o único que ainda faltava receber o “prêmio” 

quando chegou justo a vez do hipster, que propôs a atividade, 

anunciar o que o futuro me reservara. Adivinhem só? Ganhei uma 

sessão de teatro na casa do cara. Logo eu, que não curto nem teatro 

profissional, tive o “prazer” de ser convidado para um monólogo 

amador, ainda por cima na residência do cidadão. 

Resolvi tirar logo o band-aid e aceitei comparecer ao seu 

apartamento, longe pra burro, no dia seguinte após o expediente. Ao 

chegar, toquei a campainha e fui recebido pelo barbudo pintado de 
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índio e vestido com uma única folha que cobria seu órgão genital. Ele 

dedicou uma hora cravada em falar uma língua desconhecida, 

supostamente indígena e provavelmente inventada por ele. Entre uma 

frase indecifrável e outra, ele batucava num tambor com um som 

horroroso dos infernos e as vezes fingia que estava a espreita de 

abater algum animal selvagem. Cinco flechas foram lançadas durante 

a apresentação. Uma delas perfurou a minha camisa. 

Agradeci ao final da apresentação e ele pediu que eu aplaudisse, 

alegando que nunca havia sido aplaudido antes na vida. Resolvi 

atender ao pedido e fui longamente abraçado. Minha camisa, além de 

furada, ficou manchada de uma tinta vermelha impossível de remover. 

Ele disse que era urucum. 

Enquanto dirigia aliviado ao retornar para casa, deixei escorrer 

uma lágrima ao lembrar de o quanto eu havia sido feliz no passado 

por ter recebido aquela lapiseira velha. Não aguentei e desabei de 

emoção ao chegar em casa. No dia seguinte na empresa, recebi um 

e-mail do hipster pedindo uma avaliação de sua performance e um 

convite para saber se eu gostaria de repetir a dose. 

Educadamente agradeci a gentileza e encaminhei para o resto 

da empresa com uma tremenda avaliação sugerindo que alguém 

deveria ter o privilégio e prazer de me substituir naquela 

extraordinária apresentação. O Tony da TI aceitou e se comprometeu 

a levar o brownie que recém aprendera a fazer. Desde então o meu 

computador nunca mais foi o mesmo. 
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002. Plantação De Anão 
 

oaquina estava farta da vida de loja. Competição 

com as outras vendedoras e trabalhar nos finais de 

semana eram os principais motivos para tanto 

aborrecimento. 

Depois de um sábado intenso de trabalho, 

ela ainda teve que, em pleno domingo de 

praia, dar uma “passadinha” na festinha de 

aniversário da filha da gerente, a Sofia 

Valentina, que celebrava dois anos com a 

festa de princesas da Disney. Entre uma 

bolinha de queijo e um croquete, ao observar, em 

especial, um dos animadores da festa, ela teve 

uma ideia genial: faria uma plantação de anão. 

Afinal, anões estavam em alta no mercado, atuando 

desde em festas infantis até em seriados renomados 

com dragões. 

Naquela mesma tarde, Joaquina avisou a gerente 

que já não trabalharia na segunda-feira. A mãe da Sofia 

Valentina tentou ainda a persuadir de desistir da ideia, mas seu filho 

mais velho, o Enzo Gabriel, estava lhe puxando a mão e dando leves 

chutes na canela, claramente demandando por atenção. 

– Para de jogar pipoca nos coleguinhas – gritou ela quando 

percebeu um outro menino engasgado com uma mistura quase letal 

de amendoim com guaraná. 

Com a deixa, Joaquina escapou da festa sem sequer despedir-

se através do Uber que havia chegado em menos de dois minutos. 

J 
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Durante todo o percurso, ela não conseguia parar de confabular sobre 

a estratégia do novo negócio. 

– Qual sua opinião sobre anões? – perguntou ela ao motorista 

já sondando o seu novo e promissor mercado. 

– Anões? Deixa eu pensar... acho “da hora”! 

“Excelente” – comemorou. Era tudo que ela precisava ouvir 

naquele momento. Chegou em casa e pesquisou no Google por 

“semente de anões”. Clicou no primeiro anúncio patrocinado que viu, 

um do Mercado Livre. Em uma semana recebeu um pacotinho escrito 

“semente de anões” e plantou tudinho com todo cuidado no gramado 

da vizinha, que topou ser sócia da empreitada com uma singela 

participação de 14,5% da empresa. 

Em uma semana nasceu a primeira mudinha. “Estamos no 

caminho certo” – pensou, entusiasmada. Regada diariamente com 

muito carinho, a pequena muda virou uma planta, que em um ano 

virou um coqueiro. Joaquina ficou meio preocupada... “quando 

chegaria o primeiro anão?” 

– Calma que já, já, ele aparece – falava a vizinha e sócia tentando 

ao máximo lhe passar serenidade necessária para sobrevivência no 

mundo dos negócios. 

Muitos meses depois começaram a nascer alguns coquinhos, o 

chamado “coco anão”. 

Joaquina ficou “p da vida”. Sentiu-se enganada, queria anão 

tradicional mesmo e não coco anão. Deixou uma avaliação 

destruidora para o vendedor de Mercado Livre que supostamente a 

“passou pra trás”. A vizinha ainda tentou consolar e sugeriu a compra 

de novas sementes, entretanto ela falou que já havia desperdiçado 

dois anos “nesse troço de plantação de anão” e que precisava voltar 

a ganhar dinheiro o mais rápido possível. 
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Por sorte, Joaquina era uma profissional extremamente 

dedicada. Bastou uma breve conversa pelo WhatsApp, com alguns 

emojis fofos, para conseguir de volta o emprego na loja. Um mês 

depois estava ela, sentada numa cadeira dobrável e comendo uma 

bolinha de queijo no aniversário de quatro anos da Sofia Valentina, 

novamente de princesas da Disney. De repente, eis que chega o anão. 

Divertido, exótico, todo espevitado, usando um suspensório 

amarelo... ele sabia como ninguém encher bexigas em formato de 

espadas, que para ela pareciam pênis, e as distribuía fazendo a alegria 

da criançada. 

“Ah se eu tivesse comprado as sementes certas” – refletiu 

Joaquina enquanto soltava um longo suspiro. 

O garçom passou segurando uma bandeja de bebidas e ela 

perguntou se ele teria guaraná light. Ele fez um sinal negativo com a 

cabeça e, então, conformada com o futuro que a vida lhe reservara, 

pegou um copinho de guaraná normal mesmo enquanto assistia as 

espadas serem entregues.  

Lágrimas escorriam do rosto de Joaquina a cada espada 

distribuída. Até que uma lágrima caiu mais densa no celular. Ao 

enxugar a tela, Joaquina acionou, sem querer, o navegador que abriu 

a página do mercado livre. “Só pode ser o destino” – pensou trêmula 

enquanto finalizava a compra das sementes corretas. 
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003. Invertido Homem 

Divertido Do Conto O 
 

eonam acordava de noite, cerca das vinte e uma horas. De café 

da noite, tomava leite com um pingo de café e molhava um 

pedaço de pão no pote de manteiga. Leonam trabalhava há 

muitos anos como vigia noturno em um cabaré da cidade de 

Joãozinho do Rio, que não tinha rio algum. 

Leonam pagava um salário justo pelo 

seu trabalho religiosamente, todo dia sete do mês. 

Ele já chegava no trabalho dando 

tchau para todos, tratando muito 

bem quem fazia confusão e não se 

intimidando em esbofetear 

aqueles que estavam calmos em 

demasia. Se havia uma coisa que 

dava nos nervos de Leonam era 

aquela pessoa muito tranquila, 

que bebericava sossegada alguma 

bebidinha no bar do cabaré. Não 

demorava muito praquele pacato 

cidadão tomar logo um tapa bem 

dado no joelho. Quando a 

confusão se instaurava, Leonam se 

afastava com a sensação de dever cumprido. 

Quando dava umas três da manhã, Leonam desfrutava da 

marmita no trabalho, geralmente arroz negro com feijão branco, sua 

especialidade. Enquanto comia, ele aproveitava para olhar de rabo de 

olho as meninas fazendo strip-tease. Sua parte preferida era quando 

L 
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elas colocavam o sutiã de volta no lugar. “Eu pago pouco, mas me 

divirto” – pensava ele contente, enquanto partia um grãozinho de 

arroz negro. 

Chegava em casa renovado do trabalho e fazia mais uma 

refeição, o sanduiche à moda Leonam: dois hambúrgueres bem 

passados com um suculento pedaço de pão no meio. De bucho bem 

cheio, tomava um banho caprichado para poder fazer seu esporte 

preferido: futebol. Leonam colocava um uniforme branco e se 

exercitava correndo mais do que todos os jogadores ao apitar as 

partidas do campeonato de Joãozinho do Rio, que não tinha rio 

algum. Seu maior prazer era expulsar dando cartão amarelo para 

aqueles jogadores bem comportados. Bateu o lateral com fair-play 

devolvendo a bola para o adversário? Expulso. Ajudou o amiguinho a 

levantar? Expulso. Fez sinal da cruz antes de bater o penalty? 

Adivinha? Sim, expulso com direito a tapa no joelho e tudo. Confusão 

instaurada! 

Cheio de disposição de volta ao lar, Leonam precisava tomar 

pelo menos umas cinco canecas cheias de café gelado para conseguir 

dormir. Abria um livro e lia a última página. Depois pegava o celular, 

entrava no WhatsApp e xingava meio dúzia de grupos antes de 

conseguir pegar no sono. E finalmente, adormecia escutando 

Welcome To The Jungle dos Guns N Roses. Leonam ficava torcendo 

para ter pesadelos, pois achava sua vida demasiado pacata. Naquela 

noite, teve um sonho muito estranho, sonhou que as pessoas o 

chamavam de um nome esquisito, era como se fosse Leonam mas só 

que de trás para frente. “Manoel” gritavam para ele, “Manoel”! 

Leonam acordou relaxado. Foi na cozinha, colocou um copo de Coca-

Cola no micro-ondas, virou como se fosse um shot e voltou a dormir. 
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004. O Inventor Da Hashtag 
 

stava viajando de avião e ao meu lado estava um homem de 

chapéu. Ele deveria estar perto dos 40 anos e tinha um bigode 

estiloso, que começava a mostrar uns pelos brancos 

destacando-se pelo contraste e quase fusionando com os pelos que 

saíam do nariz, o vulgo dragão-chinês. 

Reparei que ele ficava me olhando meio de rabo de olho, como 

se quisesse interagir de alguma maneira. Então, obviamente, fiz de 

tudo para tentar ignorá-lo o máximo possível. Mas aí chegou um 

determinado momento, já do meio pro final do voo, que ele não se 

aguentou e soltou: 

– Sim, sou eu. 

Ingenuamente, eu 

respondi: 

– Desculpe? 

– Sim, sou eu 

mesmo – disse ele, 

cheio de garbo, afinando 

as pontas do bigode. 

– Desculpe, senhor. Eu 

deveria te reconhecer? 

– Você me conhece. Sou 

Victor Toledo, o inventor da hashtag. 

– Hashtag? Tipo essas que a 

gente usa nas redes sociais? 

E 
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– #exatamente – Victor Toledo falou orgulhoso e prosseguiu: – 

Era um dia chuvoso de outono. Estava eu navegando no Facebook e 

me deparei com a foto da minha primeira namorada, a Rita. Ao 

lembrar do nosso primeiro beijo, fui nos comentários da foto e escrevi 

#saudade. 

– Então #saudade foi a primeira hashtag a circular pela internet? 

– #perfeitamente. E daí a coisa tomou corpo e se espalhou... 

além da #saudade comecei a usar #partiutreino e #sextou. 

– Entendi, então toda essa história de hashtag começou contigo 

comentando uma foto no Facebook? 

– #sim #viralizou #énois  

– Por causa de uma foto da Rita? 

– #perfeitamente #saudade #énois. Depois disso lancei algumas 

novidades como #forçaféefoco e, também, uma outra hashtag 

política, o #helenão. 

– Então você me garante que inventou a hashtag? 

– #victortoledo #inventordahastag 

– E você pode provar? 

– Serve um print da #hashtag saudade na foto da Rita? 

– Sei lá... quer saber... serve sim. 

– #esqueci, ficou no meu celular antigo. 

– Não tem problema... 

– Você não #acredita muito em mim, né? 

– Tanto faz – respondi querendo acabar logo aquela conversa.  
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Deu certo, ficamos uns 10 minutos sem trocar mais nenhuma 

palavra (ou hashtag). 

De repente, chegou a aeromoça, se aproximou da nossa fileira 

e falou meio envergonhada: 

– Desculpe o atrevimento, mas você não é o #victortoledo? 

– #exatamente #énois – disse ele. Imediatamente, ele olhou me 

encarando com um profundo olhar de desprezo. 

– Você quer cookie #salgado ou #doce? – perguntou a 

aeromoça ao tal inventor, toda serelepe. 

– #salgado, obrigado. #gata – ele completou voltando a afinar 

as pontas do bigode, cheio de charme. 

A moça saiu toda feliz e foi fofocar com as amigas aeromoças 

da sorte que teve. 

Fiquei meio impressionado de estar sentado ao lado do inventor 

da hashtag, que passou a me ignorar depois de finalizar os cookies. 

Percebi que antes de fechar a mesinha, ele espalhou os farelos com a 

mão como se estivesse jogando na direção do meu colo. Tenho 

certeza que foi de propósito. 

Quando ele estava levantando para ir embora, ainda tentei uma 

possível reconciliação. 

– Ei, Sr. Victor. Se você quiser, me manda o print do #saudade 

na foto da Rita no meu e-mail. 

Então, o tal inventor da hashtag, tirou uma caneta do bolso, 

desamassou um guardanapo usado cheio de farelo, escreveu 

vagarosamente “#VTNC” e me entregou. 
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“Victor Toledo, o resto vou procurar na internet” – pensei com 

felicidade enquanto guardava aquele guardanapo que certamente 

me renderia uma boa grana. 
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005. Aquela Clássica 
 

mbiente aconchegante, cadeira confortável e mesa de madeira 

rústica. Charles achou estranho que naquela pizzaria, conhecida 

por servir a melhor pizza da cidade, tocava jazz. 

Com fome depois de uma hora na fila para entrar, Charles estava 

cheio de expectativas com a nova pizzaria da moda. 

Eis que o garçom se aproxima, de terno e 

gravata e lhe entrega o cardápio. 

Charles observou que cada pizza 

levava o nome de uma cidade europeia 

que provavelmente havia inspirado sua 

criação. A Santorini vinha com queijo 

feta, berinjelas finamente tostadas e 

carne moída, tudo coberto com 

um suave molho bechamel de 

receita grega. A Veneza era 

servida com polenta e lulas em 

sua própria tinta, que segundo a 

descrição do menu, conferia uma 

cor mais escura à pizza – perfeita 

para acompanhar com um vinho 

Carménère, sugerido pela casa. Logo 

vinha a Munique, servida com carne 

de porco reduzida em cerveja de 

trigo alemã. 

E assim, após examinar cautelosamente todo o 

cardápio, Charles vira-se para o garçom e fala: 

– Acho que eu vou querer uma pizza de mozzarella mesmo. 

A 
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– Ehhh... o quê? – perguntou o garçom, meio sem jeito. 

– Mozzarella. Aquela clássica. 

– Ahhh, mozzarella... mozzarella... entendi. Me dá um instante, 

por favor. 

Sem saber muito como proceder, o garçom foi até o maître e 

falou baixinho: 

– Aconteceu uma situação meio estranha. Tá vendo aquele 

senhor ali? Então, ele pediu uma pizza de mozzarella. 

– Mozzarella? E que cidade é essa? Que ingredientes leva? 

– Pois é, não sei muito bem, mas acho que é uma cidade italiana. 

– Foi o que eu pensei, se não me engano, leva espuma de 

manjericão. Deixa eu ir lá conversar com o pizzaiolo. 

Então o maître entrou apressado na cozinha, chegou perto do 

pizzaiolo e, com olhar de preocupação, soltou: 

– Chefe, temos um problema. Temos um cliente que pediu pizza 

de mozzarella. 

– Mozzarella? E como preparamos isso? Nunca fiz pizza de 

mozzarella. Será que ele não toparia experimentar nosso lançamento 

exclusivo, a Tóquio, com salmão maçaricado, gengibre e gergelim? 

– Bom, não sei, mas vou sugerir. 

Então o maître, todo preocupado e cheio de dedos, chegou para 

o Charles e, educadamente, falou: 

– Meu senhor, peço desculpas, mas consultei nossa cozinha e 

estamos sem espuma de manjericão, então infelizmente não 

poderemos servir a pizza de mozzarella. O nosso pizzaiolo sugeriu o 

lançamento da casa, a pizza Tóquio. 
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– E com quê ela vem? 

– Com um delicioso salmão selvagem maçaricado, toques de 

gengibre e coberta por sementes de gergelim finamente tostadas. 

– Hummm... obrigado, mas prefiro algo mais simples mesmo. 

Vou querer então uma de calabresa. 

– Ehhh... calabresa? 
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006. O Homem Que Sabia 

Demais 
 

avi levou o computador para consertar. Enquanto o rapaz 

examinava a máquina, Davi não parava de 

dar sugestões. “Já verificou se a ventoinha 

tá funcionando?”. Depois, passou a fazer 

questionamentos sobre a habilidade do homem 

em consertar o computador. Finalmente 

começou a dar ordens de como ele deveria 

fazer o serviço. Irritado ao perceber que 

sabia mais sobre computadores do que 

aquele jovem, Davi resolveu levar o aparelho 

para casa, pois consertaria ele mesmo. 

É isso mesmo que você está 

pensando. Davi era daqueles tipos que 

sabia tudo sobre tudo, mais do que todo 

mundo. 

Davi se inscreveu num curso de 

pós-graduação, todavia trancou no 

meio do caminho pois passava mais tempo “ensinando” os 

professores do que aprendendo. “Eles é que deveriam me pagar para 

eu estar aqui” – pensava durante as aulas. 

Mas Davi estava triste. Há alguns meses o pobre Davi foi largado 

pela namorada, pois, enquanto ela preparava ovos fritos para o café 

da manhã, ele resolveu ensiná-la a quantidade certa de sal e o tempo 

de cocção para o ovo ficar perfeito. E quando ela foi começar a 

preparar o bacon, Davi irritou–se assumindo a frigideira. Foram os 

D 
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ovos com bacon mais saborosos que ele comeu desde que começara 

a namorar, mas nesse fatídico dia, ele desfrutou da refeição sozinho. 

Davi ensinou seu professor de tênis como ele deveria sacar. Deu 

dicas preciosas para seu gerente de banco sobre investimentos. 

Mostrou a seu gato a maneira mais eficiente de coçar a orelha. 

Ensinou o feirante a escolher o melhor abacaxi. Deu instruções para a 

moça da lavanderia de como ela poderia lavar melhor suas roupas. 

Ensinou o croupier a jogar pôquer. 

Sabe aquela expressão: “ensinou o padre a rezar missa”? Pois é, 

nasceu graças ao Davi. 

Mas não, ele não parava por aí. O homem era incansável. Davi 

havia desenvolvido muitas teorias ao longo da vida através da 

observação, que fazia questão de compartilhar com as pessoas. 

“A mulher que dorme virada em direção ao marido é sempre 

mais amorosa”. “O homem que urina no canto esquerdo do mictório 

é sempre mais introspectivo”. “O peido que faz muito barulho e dura 

mais do que quatro segundos nunca fede”. “Criança que come um 

único bis e não repete tem sérios problemas com os avós”. “O tempo 

que o ser humano gasta escovando a parte de trás da dentição 

inferior não quer dizer absolutamente nada sobre ele”. 

Teorias essas, que só aumentaram com o passar do tempo, e 

que Davi fazia questão de usar para impregnar a todos ao seu redor. 

Davi sabia demais. Davi tinha uma teoria para tudo. As pessoas 

não suportavam Davi. 

Um dia desses, um dia qualquer, Davi caminhava chateado pela 

cidade, pois não entendia muito bem o porquê de ele não conseguir 

ter amigos e nem relacionamentos duradouros. Davi entrou numa 

cafeteria e foi atendido por uma garçonete, a Clara. Davi pediu um 
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capuccino. Quando a atendente chegou com o seu pedido, Davi 

provou e falou sem relutar: 

– Minha querida, um capuccino deveria levar um terço de café 

expresso, um terço de leite vaporizado e um terço de espuma do leite 

vaporizado. E vejo aqui que o café expresso ocupou mais da metade 

dos ingredientes. 

– Ah é? – perguntou Clara. 

– É. 

– Qual o seu nome? 

– Davi. 

– Davi, meu querido, vou te falar uma coisa. 

– Na escuta. 

– Ninguém gosta de gente sabichona – falou Clara, de forma 

clara, e foi embora. 

Davi ficou ali, encarando aquele café com as proporções 

equivocadas. Impactado por aquela frase, fez em poucos segundos 

uma retrospectiva de sua vida. Lembrou da infância, quando ensinava 

os amiguinhos como eles deveriam usar o estilingue. Lembrou de 

tudo que vivera até ali. Em choque, percebeu que era verdade o que 

aquela moça acabara de lhe falar. Davi suspirou, chamou a Clara, e lhe 

falou: 

– Você tem razão, ninguém gosta de gente que sabe demais. 

Obrigado pela informação. Mas quer saber? Dane–se! Traz o 

capuccino com as proporções corretas. Se não souber como fazer, me 

proponho a fazer eu mesmo. 

E assim Davi conseguiu tomar o seu capuccino em paz, pois 

finalmente, havia aceitado o seu destino. Deu ordens e instruções 
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para muita gente e desenvolveu um monte de teorias sobre tudo 

nessa vida. E morreu. Sim, Davi morreu. Morreu sozinho, porém feliz. 

Mas não sem antes haver dado umas boas lições de medicina ao 

médico que lhe atendera nos momentos finais. 
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007. Entrevista Astral 
 

iego estava na sala de espera, nervoso e prestes a entrar na sala 

de entrevista de uma renomada multinacional de tecnologia. 

Em sua cabeça repassava o histórico profissional, respostas para 

possíveis perguntas em inglês e os melhores argumentos para os 

motivos de sua potencial contratação. “Trabalho pelo fortalecimento 

da equipe. Não posso esquecer de 

mencionar minhas habilidades de 

liderança” – pensava angustiado. 

Os três meses de desemprego o 

deixavam ainda mais tenso e 

ansioso para voltar a trabalhar 

o mais rápido possível. 

Chega a secretária e 

direciona Diego para a tão temida 

saleta onde seria avaliado. 

Rosemary, do RH, lhe esperava. 

– Boa tarde, senhora Rosemary. 

Prazer, sou Diego Andrade, queria primeiramente agradecer pela 

oportunidade de me receber. 

– Namastê – disse Rose, serena e sentada com uma postura 

ereta de fazer inveja a qualquer um. 

Após alguns desconfortáveis segundos de silêncio, com a 

entrevistadora olhando fixamente para Diego, ela começou. 

– Conte-me, Diego, qual é o seu signo? 

– Ehhh... meu signo? 

– Sim, Diego. Seu signo. Qual é o seu signo? 

D 
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– Sou de Escorpião. 

Rose deu um suspiro longo e prosseguiu: 

– Escorpião. Escorpião. Sei... misterioso, não é? Mas tudo bem, 

continuemos. Você poderia informar, por favor, seu ascendente? 

– Ehhh... desculpe. Não entendo muito bem de horóscopo em 

geral. O que quer dizer ascendente mesmo? 

Rosemary revirou os olhos e prosseguiu: 

– Diego, Diego – respirou fundo. – Ascendente é o signo que 

estava surgindo no horizonte no exato momento em que você 

nasceu. E adivinha? Ele revela como você se mostra ao mundo. Você 

não considera uma informação importante, senhor Diego? 

– Ahhh sim... é... parece relevante mesmo, mas infelizmente não 

saberia dizer agora de pronto. 

– Eu vou te ajudar, meu rapaz. Qual sua data de nascimento? 

Preciso do horário que você nasceu também.  

– Dia 29 de Outubro do ano de 1982. Sobre o horário, não sei 

dizer com precisão. 

– Tarde, manhã ou noite? 

– Acho que foi lá pela manhã. 

– Me dá um segundo, por favor – disse Rose. 

A entrevistadora abre uma gaveta e tira uma cartolina com uma 

pequena tabela decorada com planetas e estrelas. Faz umas contas 

rápidas e retoma a conversa: 

– Diego de Escorpião com ascendente em Capricórnio. Casa 1. 

Sabe o que isso quer dizer? Que você tem uma personalidade 

enérgica, com grandes capacidades intelectuais e lutadora. É 
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ambicioso, orgulhoso, empenhado e tem força de vontade 

avassaladora.  

– E isso é bom? 

– Bom? Você está brincando. Isso é ótimo! É exatamente o que 

estamos buscando. É um encaixe perfeito para harmonizar com o 

diretor, que é de Leão com ascendente em Libra. Meio indeciso, sabe? 

E, também, um bom elemento para liderar a equipe que 

majoritariamente tem o signo solar em Capricórnio. Parabéns, senhor 

Diego Andrade. Você pode começar na segunda? 

– Ehhh, claro, segunda está perfeito. 

– Ótimo. Além do salário diferenciado e dos benefícios de 

mercado, oferecemos terapia reike, body-talk, desenho do mapa 

astral, sucos detox liberados e cartomante uma vez por mês. Ahhh, 

não esquece de trazer traje de banho para a massagem holística no 

ofurô da empresa, que fica no espaço yin yang. Até segunda! 

– Que ótimo. Até segunda então – vibrava internamente nosso 

herói. 

Quando Diego estava saindo da sala, lépido e fagueiro, escutou 

a voz de Rosemary. 

– Um minuto, senhor Diego. Acabei de checar uma informação 

aqui... parece que a sua lua está em peixes. 

– E o que isso quer dizer? 

– Nada demais, nada demais – disse Rose enquanto enxugava 

uma gota de suor da testa. – E sobre o começo na segunda, melhor 

esperarmos um pouco. Em breve entraremos em contato para um 

feedback sobre a entrevista. Namastê. 
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008. Beth, Uma Comum Mulher 
 

eth era degustadora de azeite, não comia mariscos e não bebia 

nada que começasse com a letra F. Não bebia nem Fanta? Não. 

Seu passatempo preferido era degustar azeites exóticos 

enquanto assistia a filmes que concorreram ao Oscar, mas não 

ganharam nenhuma premiação. E se tivesse vencido em uma 

categoria simbólica, daquelas menos importantes? Ela não assistia. 

Beth tinha uma calopsita sem nome. Tinha um Ford Ka prata de 

terceira mão que só tocava um único CD que 

ficou emperrado no aparelho: Lança Perfume 

da Rita Lee. E tinha uma coleção de selos 

dinamarqueses. Somente 

dinamarqueses? Somente. 

Sua vida parecia maravilhosa e 

completa, porém Beth sentia que lhe 

faltava algo. Faltava um grande amor. 

Eis que, uma amiga de Beth, na 

verdade uma conhecida de Beth, que 

lhe vendia selos, sugeriu o Tinder. 

Após breve relutância, Beth 

concordou em testar o aplicativo. 

Beth ficou fascinada com o 

app, principalmente no que tangia à 

descrição da vida dos usuários. Tudo 

parecia tão exótico e complexo! Um 

deles declarou que gostava de samba e de sair 

com os amigos. “Uauuu. Temos aqui um 

revolucionário.” 

B 
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Um primeiro encontro foi marcado. O pretendente de Beth 

sugeriu um restaurante à beira-mar e o que ele pediu? Mariscos. O 

encontro fracassou imediatamente. 

Um segundo encontro foi marcado. O restaurante foi um 

sucesso. Beth, confiante e empoderada, topou ir ao apartamento do 

pretendente para ver um filme. Adivinha qual? Titanic. Novo fracasso. 

No terceiro encontro agendado, após haver vencido com 

sucesso a etapa do restaurante, Beth, para garantir o bom andamento 

do cronograma, tomou a iniciativa de ela mesma escolher o filme que 

veriam em sua casa. E aí o sujeito fez questão de perguntar o nome 

da calopsita. Fail! 

“Meu Deus do Céu, será que essa gente não sabe se 

comportar?” – pensava Beth que passou a usar o Tinder apenas para 

ler as fantásticas descrições dos usuários. Porém, ela nunca mais 

marcou encontro algum. “Melhor assim” – refletia enquanto passava 

os perfis com velocidade para o lado. 

Dez anos se passaram e lá estava Beth, jantando à luz de velas 

e definitivamente interessada num senhor garboso, de conversa 

macia e interessante. Entre uma frase e outra, ele se atrevia a soltar 

uma rima, o que deixava Beth ainda mais animada. Afinal, quem não 

gosta de rimas? 

Tudo corria maravilhosamente bem até que o homem, para 

impressionar, sugeriu que pedissem uma garrafa de espumante. Beth 

concordou. “Espumante. Seco e vibrante ou suave e elegante?” – falou 

o senhor e logo, educadamente, solicitou ao maître o menu de 

bebidas. Após uma revisão minuciosa ele ordenou: 

– Vamos de Freixenet, por favor.  
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009. O Homem Que Vendeu O 

Mundo 
 

 aí, por quanto você vende? 

– Cara, depende muito... como você tá pensando 

em pagar? 

– Pensei em dar Marte, Plutão e mais uns 

trocados. Pode ser? 

– Porra, tá de sacanagem, né? Plutão, a merda de um planeta 

que foi rebaixado a planeta anão. E Marte? Pequeno, vermelho, cheio 

de óxido de ferro e quente pra cacete. E esse papo de que tem 

marcianos lá é mó caô. Dois planetinhas pequenos e sem vida. Meu 

cumpadi, quero não. 

– Porra, mas eu ofereço uns 

trocados também. 

– Quanto? Tem que ser pesado o 

cascalho. Tá sabendo que a Terra tá em 

alta no mercado, né não? 

– Alta? Porra, irmão. Tu que tá 

de sacanagem agora. Trump no 

poder nos EUA? E aquele Kim sei lá 

o que do cabelo esquisito na Coreia 

do Norte? A Terra tava mais 

valorizada na época dos 

dinossauros. 

-E 
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– Mas tu tá ligado que essa caceta vira rápido, né? Piscou o olho, 

pum, terceira guerra mundial, extinção da espécie humana, e aí volta 

a reinar aquela paz gostosinha. 

– Isso sim... mas e aí? Sabe quem vai sobreviver à bomba 

atômica? Uma porrada de barata, meu camarada. A terra vai ficar 

inundada desse bicho asqueroso. Vão tomar a porra toda de assalto. 

E aí, o que vai acontecer? Ela vai valer menos que autonomia de táxi 

depois da chegada do Uber. 

– Mas isso é especulação... pode ser que também venha uma 

nova espécie por aí, mais maneira, mais desenvolvida... vai saber. 

– É, mais vai demorar pra cacete, né não? Se liga só... foram 

milhões e milhões de anos de evolução pra essa galera chegar hoje, 

no fantástico nível de passar o dia inteirinho com a cara vidrada no 

celular, filmando o próprio rosto com filtro de gatinho. Porra, tá de 

brincadeira, né? 

– Tá bom, tá bom... mas porra... tu quer ou não quer comprar a 

Terra? 

– Quero sim pô, só não tô muito a fim de pagar acima do 

mercado. 

– Beleza, mas quero tudo em cash. Não vou querer fazer 

permuta por planetinha escroto não. 

– Calma... tenho uma ideia que vai arrepiar a porra toda. E se a 

gente trocar pau a pau a Terra no Kepler 186? Tá ligado qual é esse 

planeta, né não? 

– Pô, brother, ouvi falar sim. Um que tem mais ou menos o 

tamanho da Terra e fica na constelação de Cisne, não é esse? Um que 

fica a uns 500 anos luz de distância da Terra. 

– Isso... esse mesmo. E aí? Fechado? 
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– Mas peraí... afinal, ele tem vida ou não tem? 

– Cara, assinei um termo de confidencialidade, não posso falar 

muito sobre esse assunto. Mas vou te dar uma dica... lá contém água 

líquida. Onde contém água líquida, contem...? 

– Porra, interessante, heim? Só é meio longe, tipo sair de 

Ipanema e chegar em Curicica a pé. 

– Mas a galáxia lá é show de bola. Localização boreal, tranquila, 

tem um solzinho maneiro também. Os planetas vizinhos são tudo do 

bem. 

– Eu tô ligado, irmão. Curtia muito lá o Hyoga de Cisne do 

Cavaleiros do Zodíaco. Sempre achei maneira a galáxia mesmo. 

Póóóóó de diamante! 

– Porra, boto fé. Irado! Certeza que tu vai curtir.  

– Mas assim... trocar pau a pau não vai rolar... preciso de pelo 

menos uma graninha a mais pro negócio valer a pena. 

– Consigo voltar mais uns 40 zyons. 

– Abre essa mão aí, meu brother. Não consegue chegar a 50? 

– Dou o Kepler 186 mais 45 zyons e não se fala mais no assunto. 

Pra fechar! 

– Rola de eu ficar com pelo menos com uns 3 McDonalds a com 

a Beyoncé? 

– Porra, Beyonce é foda... aí você me quebra. Mas quer saber? 

Negócio fechado, meu camarada. Só porque tu é sangue. Toca aqui! 
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010. Surfista De Onda Grande 
 

pós 10 anos trabalhando como técnico de informática, Valdir 

decidiu que era hora de mudar. Estava tão esgotado de 

consertar o computador dos outros, que nos últimos 

atendimentos, limitava-se a apenas formatar a máquina sem nem 

sequer perguntar qual era, de fato, o problema. Estatísticas diziam que 

95% dos problemas se resolviam formatando a máquina, e era justo 

o que ele fazia. Hora ou outra ele escutava algo como: “mas onde 

estão as fotos de formatura do meu netinho?” “Opsss” ele já 

respondia quase no automático e sem remorso algum. 

Em uma conversa de bar, um amigo o aconselhou a fazer um 

teste vocacional. “Interessante. É hora de recomeçar” – refletiu, Valdir. 

Ele procurou empresas que aplicavam os tais testes 

vocacionais e achou tudo muito caro, então acabou 

fazendo um grátis mesmo em uma confiável 

página da internet. 

Empolgado, Valdir 

começou a responder 

questão por questão, 

transpassando para as 

respostas seu espírito 

ousado, que clamava por 

mudanças. “Surfista de 

onda grande” foi o resultado. 

“Uauuuuu” – exclamou o 

jovem. Era tudo que ele mais queria 

ouvir naquele momento. Em poucos dias, vendeu sua bicicleta para 

comprar uma prancha usada e viu todos os vídeos possíveis dos big-
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riders na internet. Mandou uma mensagem no Instagram de cada um 

deles pedindo dicas de como começar a carreira, mas nunca foi 

respondido. “Tudo bem, nada vai me deter”. 

Valdir começou a frequentar a casa da amiga da tia que tinha 

uma piscina, onde diariamente praticou apneia. Depois de três 

semanas conseguiu cravar um minuto sem respirar e, confiante, sentiu 

que o próximo passo deveria ser encarar o mar. 

Um amigo surfista aceitou lhe dar aulas de surf em troca de ter 

seu computador consertado. Com o aparelho formatado, e com o 

amigo levemente chateado por ter perdido as fotos das últimas surf 

trips, era chegado o tão aguardado momento de entrar na água. 

Valdir não imaginou que aquilo seria tão difícil. Em um mar 

pequeno, de meio metro, Valdir não conseguiu dar braçadas para 

vencer a arrebentação, pois teve dificuldades de se equilibrar na 

prancha. Mas ele não desistiu, voltou todos os dias durante um mês 

até que finalmente conseguiu descer a sua primeira onda. Desceu reto 

e na espuminha. “Radical” – comemorou. 

Ele ficou orgulhoso de seu progresso e no dia seguinte, ao 

voltar, encontrou um mar de ressaca, com pouco mais de dois metros 

de onda. Valdir estava quase desistindo quando passou uma menina 

e falou: e aí big-rider, hoje está clássico, heim? Com o peito estufado 

e seguro de sua vocação, Valdir resolveu não decepcionar a jovem e 

entrou naquele mar revolto. Começou então a soltar suas primeiras 

braçadas. 

Ao tentar furar a primeira onda, não conseguiu fazê-lo a tempo 

e foi imediatamente devorado por um caixote. Valdir percebeu que 

seu um minuto de apneia em piscina de água parada não era 

suficiente para lidar com aquela sensação de estar dentro de uma 

máquina de lavar. Quando Valdir submergiu e finalmente conseguiu 
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respirar, seus olhos se depararam com uma segunda onda, que fez 

com que sua situação virasse calamitosa.  

O aprendiz de onda grande desmaiou e acordou na areia com 

um salva-vidas lhe fazendo respiração boca-a-boca. Muita gente 

estava em volta, dentre elas a menina que, sem saber, havia lhe 

incentivado a entrar naquele mar. Valdir sentiu vergonha e aceitou a 

derrota. Entendeu de maneira definitiva que aquilo infelizmente não 

era para ele. 

Dias depois, em casa, traumatizado com o mar, Valdir ligou o 

computador e retomou o teste vocacional. Dessa vez o fez mais 

sereno cauteloso, sendo extremamente sincero em suas respostas. Ele 

lia e relia cada questão, e refletia bastante antes de escolher a 

resposta mais adequada ao seu perfil. “Técnico em Informática”, foi o 

novo resultado.  

“Que droga de profissão!” – reclamou mentalmente. Chateado 

com o choque de realidade, Valdir formatou o próprio computador, 

ligou a televisão no jogo do Bangu e assistiu seu time ser derrotado 

enquanto matava um pack de cerveja Nova Schin. Quando a partida 

terminou, Valdir decidiu que formataria a maior quantidade possíveis 

de computadores e que o mundo não estaria preparado para ver 

tantas fotos e arquivos sendo perdidos.  

Pouco tempo mais tarde, coincidência ou não, o back up nas 

nuvens havia passado a ser a nova grande onda da internet. 
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011. Meu Amigo Lori 
 

 nome dele era Lorival, mas ele era mais conhecido por Lori. 

Lori sabia dançar. Gostava de dançar break e fazia muito 

sucesso nas festas fazendo a dança do robô. Lori sabia dançar 

reggae também, mas não contava para ninguém. 

Lori usava uma barba preta estilo pirata. Pensou que com isso 

conseguiria o apelido de “Barba Negra”, mas não deu certo. As 

pessoas continuavam o chamando de Lori mesmo. 

O pai do Lori era um empreendedor, especialista 

em mercado financeiro. Ele sempre prometia 

transformar qualquer valor no dobro do 

dinheiro em apenas dois meses. Lori 

emprestou dinheiro pro pai na esperança de 

ganhar o dobro e o pai perdeu tudo. Depois ele 

tentou novamente e o coroa voltou a perder. 

Lori percebeu que não era uma boa ideia 

investir com o pai. 

Lori era pintor. Pintava nas ruas da 

cidade. Depois passou a ilustrar quartos 

infantis com suas criaturas imaginárias. Ele 

gostava de pintar pequenos pássaros, mas 

evitava ao máximo pintar caramujos. Quando ninguém 

estava olhando, aproveitava para testar seus 

movimentos de reggae. Uma vez uma mãe o 

flagrou dançando enquanto ele pintava o quarto de seu filho. Lori 

ficou sem graça e chorou. Lori era sensível. 

Lori desenhou a própria caricatura no boné. Andava para lá e 

para cá com o boné na cabeça. Ele tinha um estilo próprio. Gostava 
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de usar jardineira jeans, camiseta branca surrada e, é claro, o boné. 

Quando era um dia muito especial, ele usava uma camisa estampada. 

Lori era um cara legal, um cara simples, de hábitos comuns. 

Tratava todo mundo bem, mas poderia soar um pouco sarcástico às 

vezes. Ele ficava chateado quando não entendiam suas piadas. 

Sua comida preferida era hambúrguer. Com o passar do tempo, 

ele foi se especializando em avaliar hambúrgueres das mais diversas 

hamburguerias. Pensou em montar um blog falando sobre os 

melhores hambúrgueres da cidade, mas desistiu porque dava muito 

trabalho. 

Um dia ele conheceu uma menina, a Ivi, e se apaixonou. Ivi o 

convidou para comer um uma hamburgueria vegana e ele topou. 

Achou o sabor do hambúrguer bem mais ou menos, mas teve uma 

ideia brilhante que poderia mudar sua vida: pensou em abrir uma 

hamburgueria vegana chamada “Contra Filé”. Mas, como sempre, 

acabou desistindo da ideia porque dava muito trabalho. 

No fundo, no fundo, Lori gostava mesmo era de ter muitas 

ideias. Era um rapaz sonhador. Lori poderia ser eu. Lori poderia ser 

você. Mas o Lori é o Lori, e foi ele quem ilustrou esse livro de contos. 

Como Lori adora terminar todas as suas falas com uma frase dos 

Racionais MCs, aqui vai uma delas: “Presente de grego não é cavalo 

de Troia, nem tudo o que brilha é relíquia nem joia.” 

 

< Parte propaganda: caso você também precise de ilustrações 

ou queira ter o quarto do filho(a) pintado, saiba mais sobre meu 

amigo Lori clicando aqui mesmo > 
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012. Eu Sou Aquele 
 

u sou aquele, que curto muito um WhatsApp, ou zap zap, como 

prefiro chamar. Participo do maior número de grupos possível: 

o da família, dos amigos de infância, do trabalho, da academia, 

dos imitadores do Silvio Santos e dos torcedores do Bangu. Eu dou 

bom dia, boa tarde e boa noite. Viralizo memes e correntes de azar. 

Sou craque em áudios. Tento sempre mandar acima de um minuto 

para dar aquela energizada na galera. Um dia pensei num projeto para 

criar o maior grupo de zap do mundo. Mandei vários áudios para 

todos meus grupos, sugerindo 

que criássemos um único 

grupo que entrasse para a 

história como o maior e o 

mais movimentado. Pouca 

gente me respondeu, mas um 

tal de Messias me mandou um 

link dizendo que o zap limita 

grupos até 256 pessoas. “Por 

que?” – pensei eu, 

decepcionado com o 

aplicativo. 

Eu sou aquele, que ainda 

gosta do Facebook. Eu sento o 

dedo na hora de compartilhar 

vídeos de gatos e de gente 

tomando susto. Sou fanático 

por escrever textão com boas 

lições para o pessoal levar para a vida toda. Quando necessário, gosto 

de entrar em discussões nos comentários de posts de gente que eu 
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nem conheço. E quando acho alguma coisa engraçada, sempre 

capricho na quantidade de Ks. KKKKKKKKKK 

Eu sou aquele, que sempre posta uma selfie no Instagram. Uma 

selfie todo santo dia. E faço story para tudo também. Acordei. Story. 

Preparei meu toddy com leite integral. Story. Descasquei uma banana. 

Story. Vesti uma roupa pra sair pro treino. Story com vídeo dando 

aquele incentivo matinal. E por aí vai, é story até lotar todo o meu dia 

com aquele volumão que deixa as barrinhas pequenininhas uma do 

lado da outra. 

Eu sou aquele, que prefiro me informar por fakenews, pois em 

geral, são mais engraçadas. Não perco a oportunidade de 

compartilhar uma boa fakenews no Face ou nos grupos do zap zap. 

Eu sou aquele, que entro no carro do Uber e como todas as 

balinhas até acabar tudo. 

Eu sou aquele, que cato o máximo de camarão possível do 

risotto no buffet a quilo. 

Eu sou aquele, que engole a pasta de dente mentolada depois 

de escovar os dentes pro bom hálito durar mais. 

E eu sou aquele, que não usa fio-dental antes de dormir para 

guardar comida entre os dentes caso eu queira comer algo à noite se 

eu tiver fome. 

E você? Quer ser meu amigo? Me manda um zap que eu te 

adiciono nos meus grupos. 
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Fim! 

Gostou dos Contos? 

Sim? Não? Muito? Pouco? Not so much? Dá pro gasto? Mais ou 

menos? Fantástico? Caído? 

Não importa, de qualquer maneira, adoraria sua avaliação. 

Que tal ajudar esse autor com uma sincera avaliação na Amazon? Essa 

é sem dúvida a melhor maneira de você ajudar a divulgar os meus 

Doze Contos por esse mundo afora, antes que ele seja vendido. 

Fechou? Ótimo, então é só dar aquela clicada amiga no link abaixo: 

< Quero escrever uma avaliação sincera sobre os Doze Contos 

do Will Monteath! > 
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Sobre O Autor 
 

Will Monteath é economista, gosta de vinho rosé, tem parte da 

barba ruiva, escreve nas horas vagas, é headhunter por profissão, e 

acha mais difícil escrever sobre ele mesmo do que escrever um 

romance completo. 

É também autor de: 

 

Tulipas Azuis 

Dolf Van Haarlem é um 

rabugento pintor holandês que 

sempre sonhou em viver da sua arte. 

Pressionado por sua bela esposa a sair 

de férias, ele deixa sua galeria sob os 

cuidados de um recém-contratado 

vendedor italiano e sua vida muda 

completamente. Agora rico e com 

prestígio, Dolf não sabe como lidar 

com a fama. Em meio a uma vida 

tomada por exageros, conseguirá ele 

superar os conflitos em família e a ambição de um manipulador que 

quer ditar as regras de sua carreira? 

É o que você vai descobrir nesta trama irresistível com toques 

de arte, humor e gastronomia que se desenrola entre os moinhos e 

canais de Amsterdam. 

Quer comprar “Tulipas Azuis”? Apenas clique 
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O Headhunter Que 

Caçava Sonhos 

Simon Gambler é um bem-

sucedido headhunter de uma empresa 

multinacional londrina. Acostumado à 

rotina de um executivo de sucesso, sua 

vida muda por completo quando 

ganha de presente um livro que ensina 

a controlar e a desfrutar o mundo dos 

sonhos. Conforme vai evoluindo na 

arte do sonho lúcido, Simon acaba 

conhecendo seu alter ego, Bennett, responsável por virar sua vida de 

ponta-cabeça, envolvendo-o em romances, mistérios, assassinatos e 

em diversas aventuras com personagens famosos, que vão desde 

Nelson Mandela até o cantor inglês Morrissey.  

Conseguirá Simon retomar o controle da situação, distinguir 

com clareza os dois mundos e solucionar o misterioso assassinato de 

seu companheiro de trabalho? É o que você vai descobrir ao ingressar 

na fantástica viagem de Simon e Bennett pelos universos acordado e 

onírico, com a cidade de Londres como pano de fundo. 

Quer comprar “O Headhunter Que Caçava Sonhos”?  
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Dez Contos 

Você conhece alguém que morreu 

de Ajayô? E um senhor que fez sua 

primeira tatuagem aos 89 anos? 

Conhece alguém que se apaixonou pela 

própria esposa no Uber? Se você não 

conhece nada disso, este livro é para 

você!  

“Dez Contos” é uma coletânea de 

leitura rápida que relata exatos dez 

contos que escrevi entre 2015 e 2017. 

Todos eles são frutos da minha imaginação, e, em sua maioria, 

chegaram a mim em momentos inusitados. Alguns foram escritos 

entre pontes aéreas enquanto outros surgiram durante um banho de 

água quente. Há ainda aqueles que são deturpações de histórias reais 

e cotidianas contadas por conhecidos ou anônimos cujos caminhos, 

afortunadamente, vieram de encontro ao meu. Ah, o do Uber foi 

escrito em uma das minhas breves viagens feitas através do próprio 

aplicativo.  

Quer comprar “Dez Contos”?  
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Onze Contos 

Você conhece um padre que foi 

morar com a ex-mulher? 

Como seria o primeiro dia de um 

político honesto? Quais as vantagens da 

prisão domiciliar? Como uma frase clichê 

encontrada num biscoito da sorte pode 

mudar o seu destino? Quer saber como é 

a vida após a morte? 

Se algum desses temas despertou o 

seu interesse, esse livro é para você. “Onze 

Contos” é a sequência do “Dez Contos”, 

uma coletânea rápida de exatos onze continhos para ler quando e onde 

quiser. Meu amigo Conrado, seguramente leria no banheiro (e pelado). 

Todos eles são frutos da minha imaginação e, em sua maioria, chegaram a 

mim em algum momento inusitado no ano de 2018. 

Quer comprar “Onze Contos”?  
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