


Libr�  para  sempre

O autor: 
Lewis Carroll
Reino Unido, 1832-1898. Escritor e matemático, publicou 
Alicia en 1865 e foi un éxito de vendas. Un libro cheo de 

adiviñas que seguen sendo unha incógnita.  

Por que quedas enlatado con esta Alicia?

Sinopse
«Era unha vez unha rapaciña chamada Alicia que tivo un 
estraño soño abía una vez una muchachita llamada Alicia 
que tuvo un extraño sueño». Este precioso libro data de 1907 
e é do tamaño da palma da túa man. Trátase da primeira 
adaptación orixinal en cor de Alicia que se publicou a 
precio de peto. Converteuse, ademais, na única versión 
deste clásico en que Tenniel presentou a Alicia co vestido 
vermello. 

01. 
Porque é unha 

edición especial e 
minúscula concibida 
en 1907 para os máis 

cativos

02. 
Porque é a única 

versión en que 
Tenniel ilustrou a 
Alicia co vestido 

vermello rojo

03. 
Porque ten un 

formato peculiar que 
é perfecto para un 

regalo especial

04. 
Porque é un dos 

clásicos máis inesque-
cibles da literatura 

infantil  

05. 
Porque a súa lectura 
está indicada e adap-
tada para fomentar a 

imaxinación dos máis 
cativos
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As aventuras de
Alicia no país
das marabillas

O ilu� rador: 
Sir John Tenniel

Londres, 1820-1914. Ilustrador e 
caricaturista de gran talento. Este libro 
contén trinta e dúas ilustracións orixinais 

de Tenniel de 1907.
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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.

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.


