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DIGITAL

IKIGAI
PRIMEIRO
JÁ CONHECE
LIVRO AOS 16! A EDITORA DOS A LUVBOOK?
Conheça Gabriel Edgar, que
teve seu primeiro livro
publicado ainda na
adolescência.

NOVOS AUTORES
Saiba mais sobre a mais
nova editora do Brasil!

Conheça a nova plataforma
de leitura que promete
estremecer 2017.

NESTA EDI Ç ÃO
GABRIEL EDGAR

EDITORA IKIGAI

LUVBOOK

CRÔNICAS

ENTREVISTA

CURIOSIDADES

INDICAÇÕES

nota da editora

Dizem que o ano só começa após o
carnaval. O que significa que agora não
tem mais desculpas.
Quer ser escritor? Quer realizar os seus
sonhos? Invista em quem pode realmente
fazer com que isso aconteça, você!
Claro, que todos nós precisamos de uma
mãozinha, e nós da Litera estaremos ao
seu lado, trazendo tudo o que você
precisa saber para alcançar seu objetivo.
Nós estamos a pleno vapor! E você?
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Vera era casada com Lúcio, os dois formavam um belo
casal. Sempre que se via os dois, lá estavam eles de mãos
dadas, tão juntinhos igual aos tempos de namoro, nem
parecia que já haviam passado tantos anos, tanta
cumplicidade, juras para a eternidade.
Tinham filhos na fase da juventude, filhos adoráveis que
andavam na correria do vestibular em busca do futuro,
quase não ficavam em casa, era cursinho, aula, trabalho
duro.
Vera era quem participava mais da vida dos filhos
ultimamente, pois o marido estava viajando muito, e ela às
vezes sentia-se só. Vibrava ao ouvir o toque do telefone,
então corria como uma adolescente para atender o marido
na esperança de ouvi-lo falar que sentia sua falta, mas
qual?

— Alô, oi amor, como está tudo aí?
— E o carro, tudo certo? Pagou o IPVA?
— Sim, paguei.
— E as crianças?
Para os pais os filhos são sempre crianças.
— Estão bem.
— Quando você vem?
— Logo, mais um dia resolvo tudo. E você, está tudo bem?
— Sim, tudo bem.
— Que bom, então está bem. Não se esqueça de colocar a
gasolina aditivada, também não deixe a porta da garagem
aberta para que os cachorros não risquem o carro. Beijos e
até segunda.
— Beijos.
Isso começou a se tornar constante, a cada viagem era a
mesma coisa. Primeiro o marido perguntava pelo carro. Ele
era apaixonado por aquela máquina. Não podia ter uma
poeirinha, quanto mais um risquinho. Quando estava em
casa, vivia lavando, polindo e alisando. Vera já começava a
pensar que não tinha lugar no coração do marido, não mais
que o carro. Ela queria ouvir do seu marido o quanto ele
estava com saudades, o quanto ela lhe fazia falta e que
estava louco para chegar, mas não queria discutir a relação,
não queria colocar palavras na sua boca, queria apenas que
isso surgisse naturalmente, tão natural quanto o era quando
ele perguntava pelo carro.

E assim foram tantas outras viagens. Cada vez que o marido
ligava, eram sempre as mesmas preocupações pontuais, a
principal era o carro, mas ela queria ser a principal, ela
queria ser a mais importante e o suficiente para ele. Então
começou a odiar o carro. Abriu a garagem e olhou para a
lata ali tão perfeita, sem uma ruga, sem um cabelo branco,
sem uma celulite, liso, limpo, lindo, novo em folha, intacto.
Desejou tirar do pé o salto que usava e com ele desenharlhe no carro marcando-o ponta a ponta, ou quem sabe
deixar as portas da garagem abertas para que os cachorros
fizessem o serviço, e mais, convidar todas as crianças da
vizinhança para fazer um passeio de carro e servir-lhes
sorvetes e pipoca durante o percurso.
Voltou a si e fechou as portas da garagem. Pensou melhor,
afinal era mais inteligente que toda essa mesquinhez, que
toda essa máquina. Arquitetou um plano, e já que o marido
não falava, resolveu ela por em prática aquilo que nem ele
esperava:
— Alô, oi amor!
Antes que ele perguntasse qualquer coisa, ela falou:
— Aqui está tudo certo, levei o possante na revisão, paguei o
seguro, ontem foi para lavar, hoje vai para encerar, e
amanhã lustrar. Estou indo todos os dias na oficina, só para
deixá-lo lisinho, limpinho, cheiroso assim como você gosta.
O mecânico falou que ele tem um barulhinho. Ah, também
preciso marcar um dia para trocar o óleo. Tá bom assim
amor?

— Tá... respondeu o marido preocupado.
Assim foram repetidas vezes acontecendo a mesma coisa,
até que sua preocupação foi crescendo e crescendo junto o
ódio do carro. Não queria mais aquela lata que o traíra e
tomava-lhe a esposa.
Certo dia quando Vera voltava da igreja, olhou as portas da
garagem abertas, o carro havia desaparecido. Entrou pela
cozinha, a mesa estava posta. Os filhos não estavam, a luz
era de velas, sentiu no ar um perfume conhecido. Lúcio se
vestia elegante e declarou-se como a muito não o fazia.

Amora

Sidnéya Day Ramos,
conhecida como
"Amora", é escritora de
contos, crônicas,
poemas e romance.
Conheça seu trabalho
clicando aqui.
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Desde que uma ótima professora de português me deu
aulas, incentivando a escrita criativa, peguei gosto por
escrever contos, histórias ou desabafos. E foi daí que surgiu
também a minha vontade de criar blogs para despejar isso
tudo em algum lugar.
A vontade de ter um livro publicado só foi aumentando ao
longo dos anos porém, quanto mais eu entendia o mercado
editorial, mais desanimada ficava. Até que surgiu a
oportunidade de participar de uma obra junto com alguns
outros autores. Mas ainda assim aquela vontade de ter um
livro para chamar de meu, crescia dentro de mim.
Nos últimos dias conheci uma plataforma nova de
publicações independentes, a Luvbook. É um cantinho
criado especialmente para pessoas como eu, que amam
contar histórias, mas não tem espaço nesse imenso
mercado editorial nacional, que muitas vezes não valorizam
os escritores daqui, infelizmente.

A Luvbook é um
crowdwriting, onde os
escritores têm visibilidade
em suas obras, que podem
ser publicadas por
capítulos e lidas
gratuitamente dentro da
plataforma, com espaços
para comentários, que
ajudam o escritor a saber
como o público recebe sua
história.
Em um futuro próximo, a
Luvbook terá chat com os
escritores, para uma
interação maior e um
aplicativo para facilitar a
leitura em aparelhos
mobile!
Se você, assim como eu, ama escrever, essa pode ser sua
chance de divulgar seu trabalho de uma maneira segura, já
que o site é protegido contra plágio. E também para quem
gosta de conhecer escritores novos e dar uma ajuda para
quem faz tudo independente, sem grandes editoras.
Faça seu cadastro, escolha suas preferências e boa leitura!
Escrevo pra me sentir mais leve, meus
pensamentos, sentimentos e devaneios. Sou
paulista, tenho 22 anos e jornalista
Amanda Lira

As adúlteras da literatura
Muito famosas são as mulheres adúlteras na literatura mundial. Ana Karenina, Madame
Bovary, Luísa, Messalina, Guinevere, Lady Chatterley e muitas outras. Quem não conhece
Dona Flor, que cometeu adultério traindo o marido vivo com o marido morto?
Os escritores franceses foram especialistas em falar sobre o adultério feminino. Mas, o
que pude constatar a partir de livro “Bel Ami”, de Guy Maupassant, foi que, para muitos
maridos do século XIX, o adultério das esposas era um fato comum, que eles aceitavam
sem recorrer a expedientes mais violentos, como o assassinato. É o que vemos no
exemplo de Monsieur Walter, que casa sua filha com Bel Ami, mesmo sabendo que ele
deitou-se com sua esposa.
Os contos das “Mil e Uma Noites” estão repletos de mulheres adúlteras. E o que falar das
narrativas de “O Decamerão”, de Giovanni Boccaccio? Particularmente, “apaixonei-me”
pela devassa Peronella.
Os motivos que levam as mulheres a traírem seus maridos são vários: falta de amor da
parte delas ou da parte deles, ingenuidade diante da lábia dos sedutores, busca de
divertimento ou simplesmente despudor.

A Bíblia, o livro de maior influência no ocidente, também contém relatos de adúlteras,
como: Betsabéia, mãe do Rei Salomão; Bila, concubina de Jacó que se deita com Rubem
(filho dele) e Gomer, esposa do profeta Oseias. Jerusalém, a cidade santa, também é
descrita como uma mulher adúltera, que “abre as pernas” para os deuses estrangeiros.
Não poderia deixar de falar de duas supostas adúlteras: Capitu, da obra machadiana
“Dom Casmurro”, e Maria Madalena. Capitu, ainda hoje, é um grande enigma da
literatura universal – afinal, ela traiu ou não o obcecado Bentinho? Só ela poderia
responder...
Quanto à Madalena... Primeiramente, não se sabe se foi ela a mulher que ia ser
apedrejada, pois não é citado seu nome no acontecimento. Depois das especulações nos
livros “O Santo Graal e a Linhagem Sagrada” e “O Código de Da Vinci”, o status de
Madalena cresceu muito – e ela deixou de ser adúltera para ser esposa de Jesus,
independente de qual tenha sido seu passado.

Tarcísio

IKIGAI
IKIGAI significa basicamente, a razão de ser de uma pessoa, o motivo pelo qual
ela acorda todas as manhãs. Com o tempo, percebemos que editar livros e
publicar autores era mais do que uma profissão, era nossa razão de ser. Em
outras editoras não tínhamos tanta liberdade para realizar nosso trabalho da
forma como gostaríamos, por isso, criamos a IKIGAI. Nosso foco são os novos
autores, principalmente aqueles que já escrevem em plataformas digitais. Nossa
meta, é fazer com que você realize os seus sonhos, seja ao ler um de nossos
livros, sendo motivado, inspirado. Ou publicando conosco, transformando aquele
projeto que antes tinha vida apenas em sua mente, em um sonho concretizado

Conheça a editora clicando aqui!
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Jovens Escritores
Gabriel Edgar começou a escrever aos 13
anos e aos 16 já tinha publicado seu
primeiro livro. Quer saber mais? Confira a
entrevista que ele concedeu à Litera.

L – Bom, para começar, conte-nos um
pouquinho quem é o escritor Gabriel
Edgar.

E - Um Catarinense que já foi
curitibano, gaúcho e hoje é carioca. Um
garoto de 20 anos se formando em
História, com muito planos pela frente e
várias histórias na cabeça. Impulsivo,
bastante turrão e hoje escritor com dois
livros publicados, ambos da trilogia
Seraf e os Artefatos Místicos. Foram
publicados também alguns contos e
poesias, mas o que gosto mesmo de
escrever é fantasia. Comecei a escrever
praticamente com 13 anos, e gastei toda
a minha sorte quando apostei na mega
sena e consegui o dinheiro suficiente
para publicar meu primeiro livro!

L – Fale um pouco sobre como surgiu a
ideia de escrever a série "Seraf e os
Artefatos Místicos".

L – Você escreveu seu primeiro livro aos
quinze, hoje, tem alguma coisa que você
faria diferente em relação à trama?

G – Não foi exatamente uma ideia, mas
quando eu vi ela já estava formada e com
algumas páginas escritas a lápis. Sempre
gostei muito de fantasia, e muuuuito
despretenciosamente comecei a escrever
2 páginas, 3 páginas. Para mim mesmo.
Mas então li Eragon e vi como uma
pessoa tão nova publicou sua história.
Logo fui a procura de aulas de desenho;
eu queria escrever, ilustrar, revisar, fazer
tudo! Descobri que 1) eu não sei desenhar,
que 2) um revisor é realmente necessário,
e que 3) publicar um livro não é tão
simples assim. Caneta, papel, livraria.
Enquanto eu desenhava e surgiam novas
ideias conheci pessoas que trabalhavam
com literatura, e elas me ajudaram a
colocar minhas histórias em outro
patamar; o de livro publicado. O primeiro
livro realmente não foi planejado.Fui
escrevendo o que vinha a cabeça,
revisava, passava do caderno para o
computador e mexia em tudo
novamente. Lia novos livros, procurava
inspirações e fazia várias pesquisas sobre
magia e idade média! Demorou bastante,
mas a história ficou pronta!

G – Com certeza! Se eu pudesse (e acho
que posso), reescreveria algumas
passagens do livro que não ficaram tão
maduras e interessantes quanto meu eu
de 15 anos achava, já que a história foi
escrita dos meus 13 aos 15. Mas não seria
nada muita grande. Eu gosto da história
como é, mas com o tempo a escrita do
autor vai se aperfeiçoando cada vez mais.
Acho que esse sentimento sempre vai
ficar.
L – Você realiza palestras em escolas, isso
foi algo planejado, você sempre quis, ou
foi uma surpresa daquelas?
G – Uma completa surpresa! Nunca
imaginei que fosse estar um dia de frente
para os alunos passando para eles algo de
que gosto! Além do fato de eu ser um
pouco tímido para esse tipo de coisa (no
começo), não fazia ideia de como chegar
nas escolas com meu trabalho. Hoje já
estou quase formado em história e o
trabalho das palestras é uma bagagem
que me ajudou e muito a lidar com as
crianças e adolescentes.

L – Seraf é uma trilogia que já conta com
dois livros lançados. Há uma previsão para
termos o terceiro em mãos?
G – Sim, mas não com uma boa precisão.
O livro está sendo escrito, mas ainda há o
fator edição independente ou escolha de
uma editora para publicação, o que leva
um certo tempo. Mas podem esperar o
livro já escrito esse ano mesmo!
L – Gabriel, qual você acha que é a dica
essencial para qualquer escritor que
esteja iniciando na profissão?
G – Ler muito e treinar sua escrita criando
contos, poesias, histórias rápidas que vão
te dar uma noção de qual é o seu tipo de
escrita. Antes de se jogar num trabalho
profundo é bom saber como você se
adapta melhor! Fantasia, romance,
primeira pessoa, terceira? São muitas
opções! Leia, “treine” muito e procure
livros sobre o assunto! Sobre a Escrita, de
Stephen King, é um ótimo guia para
quem está começando. Ah, e nunca se
coloque para baixo pensando que há
milhares de autores melhores que você.

L – Deixe um recado para seus leitores e
futuros leitores.
G – Se você gosta de fantasia, uma
aventura medieval e muita ação vem ler
Seraf e os Artefatos Místicos! Vão vir
muitas histórias, e vocês podem esperar
muitas reviravoltas e um pouco de
romance. Várias novidades estão para
chegar, me acompanhe para ficar ligado
em todas!

Para saber mais sobre o Gabriel e seu
trabalho, acesse:
SITE - FANPAGE DO AUTOR
FANPAGE DO LIVRO

O II Game Literário do Portal da Escrita está lançado e irá acontecer
através da plataforma de leitura LuvBook Brasil.
Está esperando o que para se cadastrar?
O vencedor leva a publicação do seu livro totalmente gratuita através
da Editora Ikigai. Fala se não é incrível!
Confira o edital clicando aqui, e participe agora mesmo!

