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APRESENTAÇÃO
Este projeto está sendo realizado com duas
intenções: a) termos nossos textos ao alcance de
vários tipos de leitores. b) avançar o interesse do
leitor

em

nossos

trabalhos

feito

de

forma

independente.
Todos os autores apresentados nesta coletânea
se conhecem (virtualmente), graças ao site ―Recanto
das

Letras‖.

Todos

se

conheceram

enquanto

publicavam seus contos na mesma categoria do
gênero Terror. O tempo passou e muita coisa mudou,
contudo, a paixão pela escrita e a emoção pelos
contos de Terror permaneceram e com isso surge este
projeto intitulado de ―A Arte do Terror‖.
Mas não se trata apenas de uma reunião de
amigos da escrita, a real intenção é oferecer aos
leitores, textos bons e que muitos nem sabem de sua
existência apenas por serem contos independentes
ou que estiveram em um único lugar.

Com a era digital este projeto poderá ser
liberado em diversos lugares conseguindo não
apenas novos leitores para os autores, como também
novos autores para novos volumes.
Para quem acompanhava o site ―Recanto das
Letras‖ entre os anos 2010 até 2015, poderá se
lembrar de algum texto ou dos autores. Para os que
ainda não conhece, fica este livro como um Cartão de
Visita para conhecer cada autor e seu histórico até a
presente data.
Finalizamos dizendo apenas que este é um
projeto independente e por isso seremos gratos aos
bons leitores que ajudarem com o projeto e seu
crescimento para assim, manter o nível de cultura e
entretenimento no nosso país e claro em todo lugar já
que este livro estará disponível internacionalmente.
Caso seja um autor e queira participar de uma
nova edição ou em outro projeto, envie um e-mail
para: elementaleditoracao@gmail.com.

ADVERTÊNCIA
Os textos a seguir são de cunho fictício,
nenhum

dos

dados

informados

ou

nomes

apresentados são reais. Qualquer semelhança com
alguém ou fato é mera coincidência. Todos os
autores criaram textos para o entretenimento do
leitor não estando os mesmos envolvidos nas
questões apresentadas.
Respeitamos

todas

as

raças,

crenças

ou

religiões.
Pede-se cautela ao folhear as páginas, pois
todos os textos contem palavreados fortes e descreve
ações que puderam ser fortes para alguns leitores.
Ao iniciar sua leitura, esteja ciente do que
poderá encontrar em questão de palavreado e frases
fortes, estes são contos de Terror e não textos
infantis, por gentileza não usar os campos de
comentários para dizer que existem palavras ou

frases ofensivas uma vez que usamos deste aviso
para alertar aos leitores.

NOTA
Este é um projeto independente, neste primeiro
volume contamos com a participação de conhecidos.
Caso tenha interesse em participar de um próximo
volume, basta enviar um e-mail com informações
básicas como uma breve biografia e se possuir link
que mostrem seus trabalhos. Como dito, é um
projeto

independente, por isso

prezamos

por

escritores independentes que desejam divulgar seus
trabalhos.
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