


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.

Libros para sempre

O autor: Hirotaka Nakano 
Graduouse no Instituto de 
Investigación do Deseño 
Kuwasawa Design no ano 
1964. Tras os seus estudos, 
traballou nunha empresa 
de deseño de animación. 
Publicou con éxito un 
gran número de álbums 
ilustrados, entre eles este 
título, O paseo do elefante, 
que desde a súa publicación, en 
1968, non deixou de vender exemplares. Un 
clásico para levar sempre de paseo. 

Por que quedas enlatado con este libro?

Sinopse
Hoxe é un día marabilloso.  
Por iso Elefante sae a dar 
un paseo. Atópase con 
Hipopótamo, con Crocodilo 
e mesmo con Tartaruga, 
e todos queren pasear con 
Elefante, pero subidos no seu 
lombo. Elefante é moi forte, 
mais Hipopótamo, Crocodilo 
e Tartaruga son demasiado 
pesados, e inevitablemente...
Inevitablemente, nada pode 
estragar un día marabilloso. 

01. 
Porque é un clásico 

no Xapón, un libro de 
referencia na  

literatura infantil 
asiática

02. 
Porque desde a súa 
publicación en 1968 

vendeu máis dun  
millón de copias en 

todo o mundo

03. 
Porque se publicou 

xa nos EUA, Francia, 
Dinamarca, Corea, 
Taiwán ou a China 

04. 
Porque é o primeiro 

dunha serie de libros 
protagonizados por 

este especial  
Elefante

05. 
Porque é un libro 
que enlatou tres 

xeracións e se segue 
reeditando

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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