


Audrey e Don crearon xuntos 
numerosos álbums ilustrados desde 

que casaron, e forman un tándem 
xenial. Este libro, premiadísimo, está 
inspirado no seu � llo Bruce, quen se 
negaba sempre a durmir a sesta. Só 
había unha maneira de conseguilo: 

ir andando á casa da avoa e 
deitarse con ela e co seu can peludo 

na súa cama brandiña. Ao pouco, todos 
estaban soñando. Aquilo converteuse nun ritual. Na 
actualidade, o seu � llo tamén se dedica á ilustración.

Sinopse
Nunha casa do sono, unha 
avoa, un neno, un can, un 
gato, un rato... e mesmo 
unha pulga dormen todo 
o día. Ata que algo máxico 
acontece: a pulga pica o 
rato e o rato esperta o gato... 
e, así, musicalmente todos 
os personaxes espertan e, 
con eles, a paleta de cores 
do libro vaise avivando. É 
un clásico da lectura acumu-
lativa dentro do libro ilus-
trado que, ademais, fará que 
durmamos felices.

01. 
Porque é un referente 

mundial da lectura 
acumulativa

02. 
Porque os seus 

autores o crearon 
para axudar a durmir 

o seu � llo

03. 
Porque ensina aos 

nenos a ler de xeito 
divertido 

04. 
Porque traballa a 

memoria e a 
predición dos 

lectores
 

05. 
Porque entre os seus 

segredos agocha 
que a casa do libro é 

unha reprodución da 
casa dos autores

xenial. Este libro, premiadísimo, está 

na súa cama brandiña. Ao pouco, todos 

de Audrey Wood & Don Wood

FORMATO 22,8 × 25,4 cm
PÁXINAS 32
ISBN  978-84-944698-4-8 (galego)
ISBN  978-84-944698-3-1 (castelán)
ISBN 978-84-944698-5-5 (catalán)
PVP 13,90 € (IVE 4% incluído)
INTERIORES Papel FSC de 157 g
ENCADERNADO Cartoné plasti� cado mate, 
en papel PEFC de 128 g sobre cartón de 2,5 mm
PAPEL FSC procedente de fontes responsables
TRADUCIÓN Rafa Salgueiro e Susana Collazo
1ª PUBLICACIÓN 1984

REFERENTE
MUNDIAL DA 

LECTURAACUMULATIVA

A autora:  Audrey Wood
O ilu� rador: Don Wood

INDICADO
PARA 

DURMIR
FELIZ

A casa do sono

www.latadesal.com 
info@latadesal.com

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.

Por que quedas enlatado con este libro?

Libr�  para as túas 7 vidas

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.


