


L’ autor: 
Lewis Carroll
Regne Unit, 1832-1898. Escriptor i matemàtic, va publicar 
Alícia el 1865 i va ser un èxit de vendes. Un llibre ple 
d’enigmes que encara avui són una incògnita.  

Sinopsi
«Hi havia una vegada una nena anomenada Alícia que va 
tenir un somni molt curiós.» Aquest llibre adorable data del 
1907 i és de la mida del palmell de la teva mà. És la primera 
adaptació original en color d’Alícia que es va publicar a preu 
de butxaca. S’ha convertit, a més a més, en l’única versió 
d’aquest conte en què Tenniel va presentar l’Alícia amb el 
vestit vermell. 

01. 
Perquè és una edició 
especial i minúscula 

concebuda el 1907 per 
als més petits

02. 
Perquè és l’única 

versió en què Tenniel 
va dibuixar l’Alícia 

amb el vestit vermell

03. 
Perquè té un format 

peculiar que és 
perfecte per a un 

regal especial

04. 
Perquè és un dels 

clàssics més 
inoblidables de la 
literatura infantil  

05. 
Perquè la seva lectura 

està indicada i 
adaptada per fomen-
tar la imaginació dels 

més petits
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Alícia al país 
de les meravelles

L’il·lu� rador: 
Sir John Tenniel

Londres, 1820-1914. Il·lustrador i 
caricaturista d’un gran talent. Aquest 
llibre conté 32 il·lustracions originals de 

Tenniel del 1907.

Sir John Tenniel
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minúscula
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Londres, 1820-1914. Il·lustrador i 
caricaturista d’un gran talent. Aquest 
llibre conté 32 il·lustracions originals de 

Tenniel del 1907.

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

Per què et quedes enllaunat amb aquest llibre?

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.


