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Sabíeu que a la
biblioteca hi viuen tots
els monstres del món?
Si observeu amb
atenció, potser podeu
trobar-los...

Els
monstres
de la
biblioteca
Anoiets 2017-2018

Buscant a les pàgines d'aquests 50 contes, podrem esbrinar com són
N'hi ha de grans, amb moltes cames, llargues i

A totes les biblioteques hi ha monstres que

Hi ha monstres que formen part de la nostra família i

peludes

mengen llibres, així mai passen gana

es comporten igual que els nostres germans petits.

LYNCH, Stuart. Vols tocar un monstre?

YARLETT, Emma. Nyac-nyac, el monstre

COOPER, Helen. Ha estat el petit monstre

MARTINEZ, Rocio. El gat Guim i els monstres

menjallibres

WILSON, Henrike. Estaba yo una noche...

ROLDAN, Gustavo. Com reconèixer un monstre

ZENTNER, Jorge. Menjapors

IRANI, Neil. La nena i els monstres

BICHONNIER, Henriette. El monstruo peludo

DUNBAR, Joyce. El monstruo que se comió la

CASAS, Lola. Música i poemes per a petits monstres

oscuridad

ROBINS, Deri. La festa dels monstres
ROGERS, Paul. T'atreviries a...?

I d'altres, petits i suaus, que no fan cap por, és
més, quan fan un crit ben fort fan petar de riure

També hi ha monstres tan lletjos i ferotges que

KESELMAN, Gabriela. Aquest monstre em sona...

FABER, Arianne. El pelut

serien capaços d'espantar a qualsevol persona

SAN MIGUEL, Julia. El monstruo de Ricardo

KOCH, Antonio. Feo + guapo

o animal que se'ls trobés, menys a alguns

GÜETLLER, Kalle. Els monstres grans no ploren

DONALDSON, Julia. El grúfal

petits ratolins molt intel·ligents.

ERLBRUCH, Wolf. El cinc horribles

BONAMEAU, Isabelle. Al llit, horribles!

I, fins i tot, hi ha monstres petits que són tan i tan

PORT, Moni. El llibre valent

BRIGHT, Paul. Sota el llit

dolents, que els seus fills, per portar la contrària,

PORTELL, Raimon. La por del passadís

GLITZ, Anngelika. Un monstre sota el llit

són els monstres més bons i simpàtics del món

CÀMARA, Sergi. Estimats monstres

VERE, Ed. A dormir, monstres!

CANO, Carles. La festa monstruosa

MARIETTA. I els monstres?

GÜETTLER, Kalle. El monstre petit diu no!

Hi ha monstres que canvien de color, si estan

ESCOFFIER, Michael. A todos los monstruos les da

BEAVIS, Paul. El monstre de la Sra. Mo

tristos, contents o enfafats, poden ser negres,

miedo la oscuridad
SERRANO, Lucía. Bona nit, monstres!
GOÑI, Hernán. Este sueño no es mío
CORENTIN, Philippe. ¡Papá!

MONTAÑA, Marta. Qui m'espantarà?

vermells, grocs, verds o del color que us pogueu
imaginar
LLENAS, Anna. El monstre de colors
LARREULA, Enric. Els monstres monstruosos
MALET, Oriol. La Mariona i els seus monstres

Si busqueu entre els prestatges de la biblioteca
podreu trobar moltes maneres d'atrapar els
monstres que us fan por, i deixar-los tancats dins

Alguns monstres han vingut des de selves

d'un armari

molt llunyanes, a les que només es pot arribar

GAMERO, Laura. Cómo atrapar al monstruo de tu

També n'hi ha de banyuts que intenten ser

a través dels somnis

dolents, però són bons, i fins i tot poden arribar a

SENDAK, Maurice. Allà on viuen els monstres

enamorar-se

McKEE, David. L'Elmer i el monstre

TAYLOR, Sean. Quan neix un monstre

PFEIL, Stefanie. 10 monstres

CROWTHER, Kitty. ¡Scric srac bibib blub!

ALLANCÉ, Mireille d'. Quan tenia por de la fosca

BERTOMEU. El pirata Pataxula en el tresor del

ALEIXANDRE, Marilar. El monstruo de la lluvia

armario en 10 sencillos pasos
ROLDAN, Gustavo. Para esconderse de un monstruo
SMALLMAN, Steve. T'asseguro que els monstres no
existeixen!
VALLEJO-NÁGERA, Alejandra. Els caçadors de
monstres
BALMES, Santi. Jo mataré monstres per tu

monstre

