


Foi unha das mellores escritoras de 
literatura infantil de todos os tempos. 
En 1988 recibiu o Premio Andersen 
da man da xenial autora Astrid Lind-
gren, que a definiu como a súa alma 
xemelga en literatura infantil. 

Sinopse
Lucía Cotriñas non pode 
estar máis de trinta minutos 
sen ensuciarse e sen 
meterse en leas. Tampouco 
o seu can Lordento, o seu 
mellor amigo. Sen querer 
(e ás veces querendo), Lucía 
e o seu can sempre acaban 
cheos de pintura, de barro... 
de cotra! Pero que divertido 
é mancharse. Sobre todo se 
corres todas as aventuras  
dos nosos protagonistas.

01. 
Porque é un clásico 

da literatura infantil 
que chega por  
primeira vez a  

España 

02. 
Porque a autora  
recibiu o Premio 

Nobel da literatura 
infantil: o Premio 

Andersen

03. 
Porque poucos libros 
teñen un humor tan 
esmendrellante e á 

vez tan sutil

04. 
Porque é a Pippi 

Långstrump  
holandesa
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A autora: Annie M. G. Schmidt

Libros para sempre

Texto de 
Annie M. G. Schmidt
Ilustracións de 
Fiep Westendorp

Era xa nos anos 50 unha artista consagrada. 
Pioneira do deseño, a publicidade e a ilus-
tración, con Annie creou un tándem xenial. 
Tanto é así, que se converteron nun dúo 
 artístico lendario na literatura infantil.
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Lata de Sal é 
unha editorial 

de álbum 
ilustrado 

especializada en 
dúas coleccións 
únicas: Vintage 

e Gatos. Para 
lectores de cero 
a cento e pico 

anos.
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Lucía Cotriñas

A Colección Vintage inclúe exclusivamente libros inesquecibles, escritos e ilustrados en calquera
lugar do mundo hai máis de 30 anos. Premiados e de referencia nos seus países, nunca chegaron a
España... ata agora. Foron seleccionados entre miles.

Por que quedas enlatado con este libro?


