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Un malson al meu armari (català)
ISBN 978-84-8464-771-3. Kalandraka.
Una pesadilla en mi armario (castellà)
ISBN 978-84-8464-102-5. Libros para soñar.
Un pesadelo no meu armario (gallec)
ISBN 978-84-8464-101-8. Tras os montes.
Amets gaizto nire armairuan (eusquera)
ISBN 978-84-8464-103-2. Kalandraka.
Um pesadelo no meu armário (portuguès)
ISBN 978-972-8781-20-0. Livros para sonhar.
■ Temàtica: les pors.
■ Edat recomanada: a partir de 5 anys.

Al meu armari hi havia un malson. Abans d’anar-me’n a dormir,
sempre tancava la porta de l’armari. Em feia por girar-me
i mirar enrere. Un cop dins el llit, de vegades hi feia una ullada.
Una nit vaig decidir desfer-me del meu malson per sempre.....

“Un malson al meu armari” tracta el tema de les pors infantils,
està narrat en primera persona i conté una gran dosi d’humor i
de tendresa. El nen protagonista del conte decideix rebel·lar-se
contra els seus temors i s’enfronta al seu malson imaginari
que, al cap i a la fi, no serà tan temible com ell creia.

■ Aspectes destacables: clàssic de la Literatura

Infantil i Juvenil. Parla de com vèncer les pors,
de com enfrontar-se als problemes,
de la superació personal i de la comprensió
cap als altres.

Mercer Mayer
(Arkansas, EUA, 1943)
Va iniciar-se en el món artístic treballant en el camp de la
publicitat, però aviat, sent molt jove, es va decantar per la
il·lustració de llibres per a infants. Actualment té més de
80 llibres infantils i juvenils escrits i il·lustrats per ell

Les il·lustracions són gravats amb color de gran expressivitat

mateix, entre els quals destaquem “Un malson al meu

que ens presenten a un monstre dolç i entranyable que alhora

armari”, publicat per primera vegada el 1968 als Estats

pateix les seves pròpies pors.

Units .

“Un malson al meu armari” està especialment indicat per als
més petits –i per als que no ho són tant– que segueixen veient
bestioles terribles quan es queden a les fosques.

www.
comunicacion@kalandraka.com

.com

