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La història comença així.
En un turó molt i molt fosc
hi havia un poble molt i molt fosc.
Al poble molt i molt fosc
hi havia un carrer molt i molt fosc.

■ Temàtica: conte de por i humor.
■ Edat recomanada: a partir de 5 anys.
■ Aspectes destacables: els ossos del cos;

Al carrer molt i molt fosc
hi havia una casa molt i molt fosca…

jocs, cançons; còmic; los elementos
gráficos de la portada brillan en la oscuridad.

“Els esqueletes divertits” és una divertida història protagonitzada
pels esquelets d’un home, un nen i un gos que surten una nit

■ Avançament del llibre:

https://issuu.com/kalandraka.com/docs/elsesquelets-divertits-cat

a passejar i a espantar a la gent. Lluny d’infondre por,
són personatges simpàtics i alegres que s’ho passen bé
-i els lectors amb ells- jugant, cantant i fins i tot espantant-se
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els uns als altres. Però els dos primers són tan despistats

(Yorkshire, Anglaterra, 1944 - 1994)

que per reconstruir els ossos desllorigats de la seva mascota

Allan Ahlberg

armen un tremend, còmic i melòdic embolic.
Partiendo de una sorprendente portada que brilla en la oscuridad,
el divertidíssim sentit de l’humor que desprèn aquest llibre
es reforça també mitjançant la repetició de fórmules narratives,
l’ús de paraules que accentuen el clima pretesament tenebrós
del relat, o el caràcter progressiu -en sentit ascendent
i descendent- de les accions per potenciar la tensió i la intriga.
Es tracta, doncs, d'una història ideal per ser llegida o explicada
amb certa dramatúrgia.
Malgrat que les aventures d’aquest trio de calaveres
transcorren en la foscor, les il·lustracions destaquen
pel seu variat i intens colorit, ocupant tota la pàgina
o disposades en vinyetes on els protagonistes
prenen la paraula per interpel·lar-se o entonar cançons,
creant així un nivell de lectura paral·lel a la narració
omniscient.
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(Croydon, Anglaterra, 1938)
Es van conèixer en un curs de formació del
professorat i es van casar el 1969. Junts van crear
uns 40 llibres infantils escrits per ell i il·lustrats per
ella, i van rebre en dues ocasions la Medalla Kate
Greenaway. Des de la publicació dels seus primers
treballs el 1976 han estat autors d’èxit, amb milions
d’exemplars venuts, fins a la defunció de la Janet.
L’Allan ha produït més de 150 obres, algunes
il·lustrades per la filla de tots dos, Jessica Ahlberg.

