
Coneix dues amigues, la Mina i la Lucy, i als cinc herois que intenten 
salvar-les del temible Comte Dràcula, El primer llibre de nombres. 
Assegura’t que duus un collaret de deu flors d’all mentre comptes llops, 
vaixells i taüts plens de terra a aquesta enginyosa versió de la novel·la 
gòtica del petit mestre Bram Stoker.

Amb la col·lecció LITERATURA MINI, ara els clàssics també 
formaran part de la vida dels més petits!formaran part de la vida dels més petits!

Jennifer Adams es va graduar a  la Universitat de Washington, A  Seattle, i és autora 
d'una dotzena de llibres. Ha exercit d’editora  durant vint anys i actualment,  per alimentar 
la seva afició als llibres, treballa per les tardes a la llibreria The King 's English. Viu a Salt 
Lake City, Utah, amb el seu marit, Bill.

Alison Oliver aconsegueix fusionar amb gran delicadesa una il•lustració fresca i alegre amb 
una especial  combinació de textures, colors i tipografia manual per aconseguir que cada 
llibre d'aquesta col·lecció tingui la seva pròpia coherència. És il•lustradora i dissenyadora llibre d'aquesta col·lecció tingui la seva pròpia coherència. És il•lustradora i dissenyadora 
gràfica i té el seu propi estudi de disseny, Sugar, on dissenya des de logotips per a envasos, 
fins a productes. Viu i treballa a Nova York.
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