
A Colección Gatos reúne por primeira vez os mellores libros ilustrados de gatos, unha especialidade 
única no mercado que deixará pegada.        Libros de calquera parte do mundo con protagonistas enig-
máticos, curiosos, independentes, elegantes... Para miañar de emoción.

Libros para as túas 7 vidas 

A autora
Naceu en Quebec, Canadá. Cando era 
unha nena actuou en series de televisión 
ata que un día cambiou as cámaras 
por lapis de cores... e a súa vocación 
ilustrada xurdiu. Moi premiada no seu 
país e no mundo, foi finalista do Premio 
Hans Christian Andersen en 2010, o 
galardón máis importante de literatura 
infantil. Os seus libros traducíronse a 15 
linguas e algúns chegaron a converterse 
en exitosas series de televisión. Dende 
cativa foi unha persoa viaxeira. 
«Pero sobre todo viaxo coa miña 
imaxinación».

Po r  q u e  q u e d a s  e n l a t a d o  c o n  e s t e  l i b r o? 

Sinopse
«Caramba era coma calquera 
outro gato. Tiña un pelame 
suave e unha cola longa 
e raiada. Comía peixe. 
Rosmaba. Saía a dar longos 
paseos. Pero Caramba era dife-
rente a outros gatos».
Caramba colecciona eirugas,
conta contos, fai tortillas de 
queixo…
Pero non sabe voar!

Un gato diferente a todos. 

01. 
Porque é unha autora 

de éxito, traducida 
a quince linguas 

distintas 

02. 
Porque a autora foi 
finalista do premio 

Hans Christian 
Andersen

03. 
Porque o goberno 

elixiu Caramba para 
repartir 500.000 

exemplares en todos 
os colexios do Canadá

04. 
Porque tras o éxito 

de Caramba, a autora 
publicou un segundo 
libro sobre este gato 

tan peculiar

05. 
Porque gañou os 
premios Marilyn 

Baillie Picture Book 
e o Ruth and Sylvia 

Schwartz Award

Lata de Sal é 
unha editorial 

de álbum 
ilustrado 

especializada en 
dúas coleccións 
únicas: Vintage 

e Gatos.

así
comeza

www.latadesal.com 
info@latadesal.com

Caramba
Texto e ilustracións de 
Marie-Louise Gay
formato 23x23
páxinas 36
isbn 978-84-941136-0-4 (galego)
isbn  978-84-940584-9-3 (castelán)
isbn 978-84-941136-1-1 (catalán)
traductor Rafa Salgueiro
pvp 14,90 € (IVE 4% incluído)
interiores Papel FSC de 170 g
encadernado Cartoné ao cromo plastifi-
cado mate en papel estucado de 135 g sobre 
cartón de 2,5 mm
tipografía Eames Century Modern
papel Procedente de fontes responsables
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