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Alerta urgente a todos os cidadãos da Terra! Alienígenas, 
extraterrestres, visitantes do espaço sideral – eles não são 
fruto da imaginação de ninguém. Eles são reais e já vivem 

entre nós. Aqueles de vocês, com coragem e cabeça para dar 
atenção a este alerta, devem descobrir a verdade ao longo 

destas páginas. Vocês são a única esperança do planeta.

• Mais novo título da consagrada coleção Logia
• Livro interativo com abas, cartas com códigos secretos, mapas e

muitas surpresas.
• Primeiro da série Logias no país a dar a opção ao leitor de
consultar	no	site	da	Brinque-Book	as	respostas	dos	desafios
propostos,	por	meio	de	um	código	numérico	no	final	da	obra.

• Obra publicada em mais de 10 países.

O LivrO
A história começa no ano de 1969. O Professor Allen Gray convida os 
leitores para um tour mágico e misterioso a um mundo onde criaturas 
espaciais se misturam com os terráqueos. A obra é o mais completo 
guia sobre a vida alienígena.
Esse livro-brinquedo traz diversas surpresas em suas páginas: abas 
interativas, cartas com códigos secretos, mapas estelares, amostras 
(fictícias)	táteis	da	pele	e	nave	dos	alienígenas,	guia	de	espécies	alie-
nígenas, etc. Além disso, ensina a biologia, a evolução, os hábitos 
e os hábitats das espécies alienígenas mais comuns. O leitor terá a 
opção	de	consultar	no	site	da	Brinque-Book	as	respostas	dos	desafios	
propostos,	por	meio	de	um	código	numérico	no	final	da	obra.

ALém dA históriA
Esse livro interativo permite explorar temas como universo, alieníge-
nas, lendas e mitos.

sObre O AutOr 
Dugald A. Steer é também autor de Só mais uma história, Egiptologia, 
Piratologia, diário de bordo de um caçador pirata e Magologia, os 
segredos do Mago Merlin, publicados pela Brinque-Book.

sObre Os iLustrAdOres
Estreia de Gary Blythe, Douglas Carrel e Fred Gambino na Brinque-Book.
Helen Ward ilustrou também os livros Vampirologia; Egiptologia; Pi-
ratologia, diário de bordo de um caçador de piratas; Magologia, os 
segredos do Mago Merlin e Espinologia.
Jonny Duddle ilustrou o livro O Pirata Nhac, publicado pela Brinque-Book.


