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Amets Gaizto nire armairuan (euskara)
ISBN 978-84-9172-170-3. Gaur egungo klasikoak.
Una pesadilla en mi armario (gaztelania)
ISBN 978-84-8464-102-5. Clásicos contemporáneos.
Un pesadelo no meu armario (galegoa)
ISBN 978-84-8464-101-8. Tras os montes.
■ Gaia: ikara.

Un malson al meu armari (katalana)
ISBN 978-84-8464-771-3. Clàssics contemporanis.

■ Adin egokia: 5 urtetik goiti.
■ Alderdi azpimarragarriak: izua

Um pesadelo no meu armário (portugesa)
ISBN 978-972-8781-20-0. Clássicos contemporâneos.

gainditzea, arazoei
aurre egitea, nork bere burua menderatzea,

Una strana creatura nel mio armadio (italiera)
ISBN 978-84-8464-206-0. Classici moderni.

enpatia, besteak ulertzea, bestelakotasuna
onartzea.
■ Liburuaren aurrerapena:

Nire armairuan bizi zen Amets Gaizto.

https://issuu.com/kalandraka.com/docs/am
ets-gaizto-nire-armairuan-eusk

Oheratu baino lehen, itxi egiten nuen beti armairuko atea.
Beldurra ematen zidan begiratzeak ere.

Mercer Mayer

Ohean sartutakoan kirika egiten nuen batzuetan...

(Arkansas, AEB, 1943)
Publizitatean lan egin izan duen arren, oso gaztetatik
hasi zen haurrentzako liburuen irudiak sortzen. Gaur
egun, 80 titulu eta gehiago ditu argitaratuak haur eta
gazteentzat, testu eta irudi. Obra ugari horretan leku
berezia dauka Amets Gaizto nire armairuan honek.
1968an azaldu zen aurrenekoz Estatu Batuetan.

«Amets Gaizto nire armairuan» aitorpen batean oinarritua da:
bere ikarak kontatzen dizkigu mutiko batek. Ikarak uxatzeko,
armairuko biztanleari aurre egitea erabakiko du. Biztanle arrotz
hori ordea, loa galarazten diona, ez da hain gaiztoa...
Umore eta samurtasun handiko ipuina dugu hau, inondik ere.
Horrek egin du klasiko.
Mende erdi eta gehiago dituzte irudiek, eta belaunaldiz
belaunaldi liluratu gaituzte munduko irakurleok.
Koloreztatuak dira, indar handikoak, eta beldurra
ez baina maitasuna sortzen du munstro gizajoak.
Berak ere izaten baititu lo-galdu batzuk...
«Amets Gaizto nire armairuan» guztiz egokia da
oherakoan argia itzaltzen duteneko piztia izugarriak ikusten
dituzten haurrentzat... eta baita helduentzat ere!
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