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Sinopsi

L’IN A
TER
IO

El Concurs és el segon títol publicat per Lata de Sal
sobre dos personatges molt artístics: en Gargot i en
Tinta. En aquesta nova i apassionant aventura, els
protagonistes ens sorprenen amb un concurs d’art. Han
de dibuixar un dinosaure per participar-hi i guanyar un
premi fantàstic: gaudir d’un dia sencer a... la muntanya
de fang més grossa del món! No hi ha temps a perdre.
Mans a l’obra juràssica!

R

L’autor: Ethan Long

Ethan Long, autor i il·lustrador nord-americà reconegut i premiat internacionalment, ha publicat 70 llibres per a infants.
Ha guanyat, entre d’altres, el Theodor
Seuss Geisel Award, concedit per
l’Associació de Biblioteques dels EUA,
i ha estat nominat als premis Emmy
de televisió per la creació d’una sèrie
emesa a Disney Channel. La seva
infància li ha servit de contínua inspiració
per crear històries, sens dubte la seva gran passió.

Per què et quedes enllaunat amb aquest llibre?
01.

Perquè és didàctic i
divertidíssim

02.

Perquè ens explica
la història a partir de
l’amistat vertadera

03.

Perquè ensenya els
nens a crear, a
imaginar i a créixer
en l’art

04.

Perquè anima a
dibuixar dinosaures a
través de la fantasia

La Col·lecció Gats reuneix per primera vegada els millors llibres il·lustrats sobre gats, una especialitat única al mercat que deixarà una empremta. Llibres d’arreu del món amb protagonistes
enigmàtics, curiosos, independents, elegants... Per miolar d’emoció.
www.latadesal.com
info@latadesal.com

Llibres per a les teves set vides

