FORA MALSONS!

ELISENDA ROCA

CRISTINA LOSANTOS

Vaig néixer a Barcelona i sóc
dibuixant.
De petita era molt i molt poruga.
Ara m’estimo més dibuixar
monstres, bruixes, esquelets
i fantasmes que no pas
prínceps, princeses i fades.
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ELISENDA ROCA

Sóc periodista i escriptora.
Quan era molt menuda tenia
malsons. Però, una nit, vaig
aprendre a dormir a les fosques
després de comprovar que
en la foscor només hi havia
les meves joguines adormides
i uns somnis meravellosos.
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Un conte per
deixar de tenir
por a la nit
SI EL QUE VOLS
ÉS MILLORAR,
TOT ES POT
SOLUCIONAR.
EL QUE
LLEGIRÀS AQUÍ
T’INDICARÀ
EL BON CAMÍ.
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Amb aquesta història
aprendràs a millorar les
teves actituds, a superar
entrebancs i a reforçar valors
de convivència. Cada llibre
t’acompanyarà com si fos
el teu entrenador personal,
i et proporcionarà pautes
perquè creixis i convisquis
amb harmonia.
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En Joan és un jan menut i eixerit.

Rialler, simpàtic, atent, bon amic.
Li agrada anar a escola, no inventa cap bola
per saltar-se classes i fer xerinola.
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Menja bé i s’acaba sempre tot el plat.
Només la carxofa s’empassa a desgrat.
La mare li diu: –No pateixis Joan,
ja t’agradarà quan et facis gran.
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Durant tot el dia, plogui o faci sol,
ell riu fins que arriba l’hora del mussol.
Tombant el capvespre es va fent de nit.
En Joan ja tremola quan toca anar al llit.
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