No sítio Veredas, coisas estranhas estão
acontecendo há algum tempo: um bicho esquisito devora animais
e mata pessoas. Luzes estranhas são vistas no céu, e misteriosas
passagens subterrâneas podem levar a contatos imediatos do
terceiro grau. Até o boitatá está diferente, com uma barriga
enorme e brilhante.
André e seu amigo Leandro vão se envolver em tramas impensáveis
e com personagens sinistros: um médico excêntrico e seus
assistentes do IML, um caipira que tem uma dieta carnívora que
não agradaria ao Ibama, além de uma linda moça fantasma que
mora no fundo de um poço.
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Histórias Mal-Assombradas do Espaço Sideral é o
sexto volume da série Contos para não dormir, da Editora Biruta.
Todos os livros da série mostram causos de assombrações típicos:
são histórias do interior, histórias indígenas, histórias vindas de
Portugal e Espanha - nesse livro, o autor busca inspiração nas
histórias extraterrestres. O cenário e os personagens principais
são os mesmos, mas o livro pode ser lido de maneira independente.
O livro traz diversos mistérios, e o leitor ficará curioso para
desvendá-los.
O livro é indicado para crianças a partir de 10 anos,
que sejam fluentes na leitura, devido ao maior volume de texto.
Adriano Messias é escritor de diversos livros para
crianças e jovens, tendo recebido prêmios e menções em sua
área. É estudioso de literatura e cinema fantástico, e realiza
suas pesquisas em universidades brasileiras e francesas. Adriano
também é tradutor e adaptador de obras diversas, além de autor
teatral. Sempre profere palestras sobre suas áreas de pesquisa.
Alexandre Teles é desenhista e artista gráfico.
Ilustrou para a Editora Biruta a série Alimentação Saudável de
Almir Correia, e Uma História e Mais outra e Mais outra, de Jorge
Miguel Marinho, e a coleção Marrom de Terra, de Lia Zatz.

- Os leitores meninos podem se identificar com o protagonista
André
- Atrai aqueles que conhecem a série e também os que não
a conhecem – é uma história independente, apesar de usar
os mesmos personagens
- Mistério e histórias mal-assombradas: atraem crianças da
idade indicada
- Ilustrações que mostram as criaturas mal-assombradas

