


L’Audrey i en Don han creat junts 
nombrosos àlbums il·lustrats des que 
es van casar i van formar un tàndem 
genial. Aquest llibre, molt premiat, 
està inspirat en el seu � ll Bruce, que 
sempre es negava a fer la migdiada. 

Tan sols hi havia una manera 
d’aconseguir-ho: caminar � ns a casa 
de la seva àvia i que dormís amb ella  

sobre el seu llit tou al costat del seu gos pelut. 
En pocs minuts, tots somiaven. Allò va esdevenir tot 
un ritual. Actualment, en Bruce també s’ha convertit 

en il·lustrador.

Sinopsi
En una casa dorment, una 
àvia, un nen, un gos, un 
gat, un ratolí... i � ns i tot 
una puça dormen tooot 
el dia. Fins que passa 
alguna cosa màgica: la 
puça mossega el ratolí i el 
ratolí desperta el gat... I així, 
musicalment i successiva-
ment, tots els personatges 
es desperten i, amb ells, la 
paleta de colors del llibre 
es va fent més viva. És un 
clàssic de la lectura acumu-
lativa dins del llibre il·lustrat 
que, a més, ens farà dormir 
feliços.

01. 
Perquè és un referent 
mundial de la lectura 

acumulativa

02. 
Perquè els autors el 
van crear per ajudar 

el seu � ll a dormir 

03. 
Perquè ensenya els 

nens a llegir de 
manera divertida 

04. 
Perquè treballa la 

memòria i la 
predicció dels lectors 

05. 
Pels secrets que 

amaga, com que la 
casa del llibre és una 
reproducció exacta 

de la casa dels autors

nombrosos àlbums il·lustrats des que 
es van casar i van formar un tàndem 

sobre el seu llit tou al costat del seu gos pelut. 
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INDICAT 
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Per què et quedes enllaunat amb aquest llibre?

Llibres per a les teves set vides 

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.

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.


