


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  
enigmáticos, curiosos, independentes, elegantes... Para miañar de emoción.

Libros para as túas 7 vidas 

A autora: Jenni Desmond
Creceu nunha vila da campiña inglesa, 
preto dun río, entre moitos animais, 
incluíndo dous que se chamaban Gato 
Neno e Gata Nena. Sen dúbida, unha 
fonte de inspiración. Jenni Desmond 
sempre quixo ser ilustradora e traballou 
moito para conseguilo, mesmo chegou 
a debuxar de xeito obsesivo ata 18 horas 
ao día. Actualmente vive no barrio  
londiniense de Brixton e crea a súa 
obra nun estudio baixo unha ponte pola 
que pasa o tren. Gato Vermello, Gato 
Azul é o seu primeiro álbum ilustrado. 

Por que quedas enlatado con este libro? 

Sinopse
«Gato Vermello e Gato Azul 
vivían na mesma casa.  
Gato Azul estaba arriba. 
Gato Vermello estaba abaixo. 
Cada vez que se vían…  
Non che era bo asunto.  
Nada bo. Mais ningún 
dos dous coñecía o desexo 
inconfesable do outro. Gato 
Vermello desexaba ser tan 
intelixente coma Gato Azul 
e… Gato Azul quería ser tan 
rápido e áxil coma  
Gato Vermello».

01. 
Porque acaba de ga-
ñar no Reino Unido 
un premio no que o 

xurado está composto 
por centos de nenos

02. 
Porque é unha 

historia de amizade 
e que fai reflexionar 

sobre a autoestima e a 
felicidade

03. 
Porque é o debut  

dunha ilustradora 
cun futuro brillante, 

como salientou  
The New York Times

04. 
Porque neste  

libro se agochan  
56 ratos. 

 Xoga a atopalos!

Lata de Sal é 
unha editorial 

de álbum 
ilustrado 

especializada en 
dúas coleccións 
únicas: Vintage 

e Gatos. Para 
lectores de cero 
a cento e pico 

anos.

www.latadesal.com 
info@latadesal.com

Jenni Desmond

http://jennidesmond.com/

Gato Azul 
estaba 
arriba.

Gato Vermello e Gato Azul 
vivían na mesma casa.

Gato Vermello 
estaba abaixo.

Cada vez que se vían… 

Non che era bo asunto. Nada bo.

Gato Vermello desexaba ser tan 
intelixente coma Gato Azul e…

Mais ningún dos dous coñecía o desexo inconfesable do outro.

Así que pasaban o día pelexando, 
bufando e devecendo por ser coma o outro.

Gato Azul quería ser tan rápido 
e áxil coma Gato Vermello.

ASÍ
COMEZA

Así que comeu  
un caranguexo...

unhas 
cereixas...

Un día, Gato Azul tivo unha idea intelixente.
—Se me volvo vermello, serei rápido e áxil! —dixo.

unha sandía...

amorodos...

Adiviñades quen estivo 
asexándoo todo o tempo?

e pétalos 
de rosa.

O 18 DE  

SETEMBRO 

CHEGA ÁS 
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