


La Col·lecció Vintage inclou tan sols llibres inoblidables, escrits i il·lustrats a tot arreu del món fa 
més de 30 anys. Premiats i de referència als seus països, mai no havien arribat al nostre... fins ara. 
Són contes seleccionats entre milers.

Llibres per sempre

L’il·lustrador:  
Richard Scarry
Boston, 1919. És un dels autors 
i il·lustradors més importants i 
reconeguts de tots els temps. Va 
crear 300 àlbums, publicats en 

més de 20 llengües diferents.

Per què et quedes enllaunat amb aquest llibre?

Sinopsi
«Sóc un conill. Em dic 
Nicolau. Visc dins el forat 
d’un arbre».  
La primavera, l’estiu, la 
tardor i l’hivern.  
El conill Nicolau observa 
amb ulls inquiets els detalls 
de cadascuna de les esta-
cions de l’any.  
Una col·lecció de llibres 
il·lustrats no estarà completa 
fins que Sóc un Conill sigui a 
la prestatgeria. 

01. 
Perquè  

Richard Scarry ha 
venut més de 100 
milions de llibres

02. 
Perquè és una edició 

bilingüe amb la 
qual aprendràs molt 

d’anglès

03. 
Perquè Scarry és el 

precursor dels fons de 
pantalla. Cada pàgina 

és una obra per  
emmarcar

04. 
Perquè aquest llibre 

acaba de celebrar 
recentment el seu 

50è aniversari 

05. 
Perquè descobriràs 
els animals i altres 

detalls característics 
de les 4 estacions de 

l’any

Lata de Sal és 
una editorial 

d’àlbum il·lustrat 
especialitzada en 
dues col·leccions 

úniques:  
Vintage i Gats. 
Per a lectors de 

zero a cent anys i 
escaig.
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Il·lustracions de Richard Scarry
Text d’Ole Risom
format 204 × 282 mm
pàgines 32
isbn 978-84-943696-7-4 (català)
isbn  978-84-943696-5-0 (castellà)
isbn 978-84-943696-6-7 (gallec)
pvp 13,75 € (IVA 4% inclòs)
interiors Paper FSC de 170 g
enquadernat Cartoné plastificat mat en pa-
per FSC de 135 g sobre cartró de 2,5 mm
paper Procedent de fonts responsables
traducció Silvia Negre Mascaró

Sóc un Conill
I am a Bunny

L’autor: Ole Risom
Copenhaguen, 1919. Va ser un dels editors de llibres 
per a infants més influents del món. Va formar tàndem 
irrepetible amb Scarry, amb qui va col·laborar en dotzenes 
de llibres. El seu fill Nicolau va donar nom al protagonista 
de Sóc un Conill.
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