


SapS una 
coSa? ElS granS 

ES pEnSEn 
quE nomÈS 

ExiStEixES dinS 
dEl mEu cap.

oooh, curri! 
quE bÈ!

6



crEuS quE Si SabESSin 
quE Soc dE dEbò EnS 
dEixariEn jugar juntS  
cada vESprE?

mmm...  
potSEr no, 
tEnS raó.

quE ja t'haS acabat
       El curri?

Encara hEm d'EnllEStir  
  la partida d'ahir  
    al vESprE!
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l'EndEmà...

ja Soc  
aquí!

 Som al 
tallEr!



així doncS...  
aquESt monStrE 

tEu... fa por?

no! Som 
amicS.

i quant  
tEmpS fa quE 
EtS amiga d'un 

monStrE?





doooncS... no uS ho 
                            SÈ dir... dE tota la 

vida?

  rEcordo quE En monStrE  
  m'havia dE vEnir a ESpan-
   tar quan Era  
     pEtitona...

...i quE Em va dir quE no li SEmblava bÈ ESpantar un nadó.

pErò com quE ElS monStrES han  
d'ESpantar alguna coSa...

...va comEncar a ESpantar-mE ElS malSonS.



i ara, cada vESprE li porto 
una mica dE Sopar, 

i juguEm 
juntS,

i dESprÈS, quan  
mE'n vaig a dormir, 

fa fugir ElS 
malSonS.

doncS ara rE- 
Sulta quE mantEnim 
una filla i, a mÈS,  

un monStrE?

potSEr val la pEna, Si li 
ESpanta ElS malSonS.

i tant! 

i què li agrada mÈS, pEr 
Sopar, a En monStrE?
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li Encanta  
El curri!

 i ElS  
tacoS!

pErò no li agrada gairE 
l'EStofat.

oStrES, quina 
coincidència! li agrada 

El matEix quE  
a tu.

paaaarE! li agrada El matEix quE a la majoria dE la gEnt! 

doncS  
a mi 

m'agrada.

l'EStofat ÈS  
  horroróS.
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aquEll vESprE...
quE volS quE mirEm Si hi ha  
cap monStrE Sota El llit?

no! ja uS ho hE  
dit, En monStrE ÈS  

amic mEu.

EntESoS, EntESoS!  
ja no hi pEnSàvEm!
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bÈ, rEcorda-li  
a En monStrE quE ES 

rEnti lES dEntS  
En havEr Sopat!

i així, tot va SEguir...

 ...com SEmprE.
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cada vESprE, En monStrE Sopava...

jugavEn una EStona...

i dESprÈS li ESpantava 
ElS malSonS.
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