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Prefácio
Espero que gostem desse livro também!
Diferente de todos os livros que eu já escrevi, trago
nessa obra um tema literário voltado, especificamente,
para o público adulto.
Tenho a convicção de que todos os leitores que
obtiveram o acesso a este livro, assim o fizeram por
livre vontade, então não precisarei dar ênfase de que a
obra trata-se de um conto erótico voltado para adultos.
A liberdade de expressão aqui destacada não se
enquadra em nenhum modelo de ética ou moral,
tendo-se em vista que a literatura adulta sempre foge
desse contexto, e também, porque eu não me
preocupo com a crítica, por isso me considero um
escritor livre e independente.
Resolvi expor de forma gratuita, pois não tive muito
trabalho para construir o enredo desse livro.
Na verdade, nem tive que criar uma história, pois o
conteúdo integral é baseado em fatos reais, relatados
pelas próprias pessoas (Inês e Julius, personagens
centrais da trama), participantes da “Comunidade
Proibida” de MAOSECRETS.
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No total, eu recebi 15 contos:
- 12 contos de autoria da Inês;
- 1 conto de autoria do Julius;
- 1 conto de autoria do Julius e coautoria da Inês;
- 1 conto de autoria do Glaucio e coautoria da Inês.
Originalmente, todos os textos vieram narrados na
primeira pessoa, então tive que repassar para a terceira
pessoa, transformando em narrativa, dando o formato
de história e não de autobiografia.
Aqui, foram utilizados nomes fictícios para as pessoas
e lugares envolvidos, afim de preservar o sigilo das
fontes como foi solicitado.
Outro fato interessante de tudo isso, é que eu não
busquei nada, simplesmente fui procurado e solicitado
para realizar esse trabalho.
Aceitei esse desafio porque considero importante
agregar no meu portfólio mais variedades literárias e
também para testar um pouco a minha flexibilidade
como autor no sentido de transformar desafios em
oportunidades.
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Como escritor, talvez a parte mais difícil de trabalhar
com esses textos paralelos, foi se deparar com relatos
escritos na primeira pessoa, quando esta é uma
mulher.
A forma de se visualisar uma situação entre o ponto
de vista masculino e feminino se diferem muito,
principalmente na área sentimental e comportamental
da relação sexual, propriamente dita. Então, utilizei a
nulidade, excluindo o meu próprio pensamento como
escritor, afim de repassar somente a realidade daquilo
que me foi revelado.
Em resumo, tenho em mãos a narrativa da Inês que
conta a história de vida do seu amante Julius, um
empresário autônomo, proprietário de uma academia
de ginástica para mulheres e que, quando solicitado,
trabalhava isoladamente como personal trainer.
Um fato que rendeu para ele muitas paqueras na sua
vida profissional. A sua fama de garanhão o colocou
na condição de alvo para muitas mulheres casadas.
A experiência desses relacionamentos anti-eticos e
imorais em torno das antigas paixões, serviram como
ingredientes para apimentar um novo amor proibido,
vivido posteriormente com a sua atual amante Inês.
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Se eu trabalhasse a história desses personagens,
certamente renderia um ótimo livro de romance, mas
o erotismo carregado e que me foi narrado, só me
permite classificá-lo como parte de um documentário
erótico da vida real.
No final do livro, segue algumas fotos relacionadas
com os protagonistas desse enredo. As fotos
pertencem ao albúm particular da Inês.
Agora, desejo a todos uma ótima leitura!
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