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Per a la Duna, la nena més valenta que conec. 
I per a en José Antonio, el meu cosí-cocodril preferit. 

Us estimo!

Alicia Acosta

Per a l’Ana, un somni fet realitat.

John Joven

ELS MEUS  

MALSONS
MeS TERRIBLES



La Petra Valiente era la nena més alegre, intrèpida i 
divertida del barri. Li agradava jugar a fet i amagar  
i a fer ensurts amb les seves amigues i amics.  
Fer ensurts l’encantava.  
Jugaven a fer molta por i no paraven de riure.



Una nit, la Petra es va despertar cridant. Havia 
tingut un malson horrorós: va somiar que un enorme 
cocodril la perseguia corrent per la neu.  
Va ser tan aterridor que va cridar la seva mare:

—Què passa, Petra? —va preguntar la mare.

—He tingut UN MALSON TERRIBLE! —va dir la Petra 
i el va explicar.

La mare la va besar i va xiuxiuejar:

—No t’amoïnis, maca, només ha estat un malson. 
A més a més, a la neu no hi ha cocodrils.

I la Petra es va tornar a adormir.

    
_M a m a a a a a !



Quan va entrar el seu pare, la Petra  
va dir:

—Papa! He tingut UN MALSON TERRIBLE!

Però, al cap d’uns quants dies,  
la Petra va somiar que una bèstia 
gegantina, més lletja que un 
ratpenat borni amb els mocs  
penjant, se la volia menjar.

Ell la va abraçar.

—Amor meu, les bèsties 
gegantines i lletges, més 
lletges que un ratpenat 
borni amb un moc penjant, 
no existeixen. Només ha 
estat un malson.

I la Petra es va tornar  
a adormir.

    _Pa p a a
a a a !



Però, el pitjor va passar quan la Petra 
va somiar que un monstre enorme 
amb unes dents grosses i unes banyes 
recargolades, sortia de sota el llit...

Els seus pares van provar de 
tranquil·litzar-la, però aquella nit  
la Petra Valiente no va poder dormir. 
Ni tampoc les nits següents. No volia 
anar a dormir, li feien  molta por els 
seus MALSONS MÉS TERRIBLES.

_Aaaahhh !




