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Sinopse: 

A noite fria seria silenciosa caso não fossem os gemidos e os sons parecidos com rosnados que 
saíam daquele quarto. Lá dentro, um alguém que pareceria sozinho aos olhos desavisados de 
outro alguém que ali entrasse. Porém, sozinho não era, sozinho não estava. Lá, no quarto escuro, 
uma legião acompanhava aquele alguém, preenchendo seus olhos das mais aterradoras visões. 
Infiltrando os mais sombrios desejos em suas entranhas. Criando em sua mente os mais vis 
projetos. 

Quando saiu daquele quarto de manhã, os que caminhavam por ali não imaginavam o que se 
passava em seu interior. A batalha entre tantos demônios, todos sedentos por dominar seus atos.  

A possessão demoníaca estava apenas começando. E as consequências seriam desastrosas. 

 

A nova produção da Dark Books vem trazer sua primeira antologia abordando o tema Possessão. 
Queremos contos de terror que explorem essa temática no estilo o Exorcista, ou o Exorcismo de 
Emily Rose ou qualquer história do gênero.  

 

Regulamento: 

A mais nova produção Dark Books Coletâneas vai abordar um tema bem difícil e de grande 
polêmica,  possessões demoníacas,  Immundus Spiritus — Contos de Possessão. Queremos 
histórias de apavorar de fazer não dormir à noite.   

Podem participar autores maiores de 18 anos ( devido a sensibilidade do tema). Todos os autores 
podem mandar contos na temática proposta. O edital vai do dia 25/10/21 ao dia 25/01/22 o 
resultado vai ser anunciado no dia 30/01/22 nas redes sociais da editora.  

 

Do envio e formatação dos textos:  

Os autores poderão mandar até 2  contos com até 15.000 cada.  

Todos os contos deverão ser submetidos através do formulário no link: 
https://forms.gle/m93zZSyZPKNrFAEY7  

Serão avaliados critérios como imaginação e relação com o tema para a aprovação. Todos os 
textos devem estar em Word letra tamanho 12 fonte Arial. 

https://forms.gle/m93zZSyZPKNrFAEY7


As inscrições vão do dia 25/10/2021 a 25/01/2022, os aprovados serão anunciados no dia 
30/01/2022  em nosso site e nas nossas redes sociais.  

Ao serem comunicados da aprovação os autores se comprometem a pagar a taxa de inscrição 
de R$ 65,00 (sessenta e cinco reais) por texto que lhe dará direito a 2 (dois) exemplares da obra, 
cujo comprovante deverá ser enviado através de link que será disponibilizado posteriormente. 

Exemplares extras serão disponibilizados a preço acessível por tempo limitado.  

  

Dos direitos autorais: 

Todos os contos são dos autores e serão utilizados para o edital vigente podendo ser usado 
livremente por eles em outros projetos. Por se tratar de uma edição por demanda (ou seja, por 
encomenda) não serão pagos direitos autorais aos autores. O livro estará disponível em nossa 
loja virtual para eventual venda. 

Não serão aceitos contos com conteúdo racista, homofóbico, ou qualquer outro tipo de 
preconceito. 

  

 

Dark Books Coletâneas é um selo editorial Dark Books editora.  

CNPJ: 39.640.253/0001-65 

Direção editorial:  

Thiago Guimarães Corrêa Santos 

 

O prazo para envio dos livros é de 5 meses após a finalização do edital.  

*Leiam atentamente o edital. 

 

 


