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La Caputxeta vermella. Una visita a l’àvia pot portar-te a la 
boca del llop?

El llop i els set cabridets. Set germans difícils d’enganyar 
i un llop que no voldrà rendir-se.

Llibres amb tres nivells de lectura:
- Els textos originals de 1697 (Charles Perrault) i 1812 
(Jacob i Wilhelm Grimm) sencers, sense embelliments ni 
censures, per llegir en veu alta.
- Una senzilla i cuidada adaptació en lletra de pal per als 
més petits.
- Paraules clau en majúscula per seguir la història.

SOBRE LA COL·LECCIÓ
La col·lecció Clàssics Flamboyant està pensada perquè 
compartiu l’experiència de la lectura i reconnecteu amb 
la tradició oral i les històries que han conformat l’imaginari 
de generacions i generacions. 

JACOB GRIMM (1785-1863) I WILHELM GRIMM (1786-1859) 
van ser dos escriptors alemanys, estudiosos del folklore i 
col·leccionistes d’històries populars. Gràcies a les seves 
adaptacions de contes de tradició oral van popularitzar-
se relats que encara formen part de l’imaginari col·lectiu 
com Blancaneus, Rapunzel o Hänsel i Gretel.

ROCIO BONILLA és llicenciada en Belles Arts per la 
Universitat de Barcelona i té el CAP en Pedagogia. Ha fet 
cursos específics d’il·lustració amb Ignasi Blanch i Roger 
Olmos. Va iniciar la seva trajectòria professional practicant 
diverses disciplines artístiques,
fins a arribar a la publicitat. El 2010 va entrar al món 
editorial i, des de llavors, ha publicat més de quaranta 
llibres, compaginant la tasca d’il·lustradora amb la d’autora 
infantil. Els seus àlbums han guanyat diversos premis i 
s’han traduït a més de vint llengües.
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AMB ESCENES 
DESPLEGABLES 
I 3 NIVELLS DE 

LECTURA!
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