


A autora: Kwon Yoon-duck
Naceu no ano 1960 na cidade de Osan, en 
Corea do Sur. En 1993 buscaba un libro  
de ilustracións que regalar ao seu fillo e 
emprendeu a tarefa de levalo a cabo da 
súa propia man, razón pola cal cursou 
estudos de debuxo chinés. O estilo de Kwon 
Yoon-duck intenta transmitir o espírito 
das ilustracións clásicas, con pincel fino e 
bordo dourado. Esta técnica, moi apreciada 
en Asia, é non obstante descoñecida en 
España.

Sinopse
«O meu gato sempre me 
imita. Cando me agocho 
baixo o xornal... Cando 
me agocho tras da porta, 
el imítame. Cando me 
agocho baixo o escritorio... 
Cando me agocho dentro do 
armario. Imítame sempre. 
O meu gato imítame cando 
tendo a roupa. Cando persigo 
unha mosca, tamén me 
imita. Cando ulo as flores...
Cando observo un becho, o 
meu gato sempre me imita».

01. 
Porque este libro 

foi enxalzado pola 
prensa nos EE UU e 

Francia 

02. 
Porque é moi positivo, 
ideal para enfrontarse 

á crise con espírito 
felino

03. 
Porque a autora 

nos achega unha 
técnica propia de 

Asia e descoñecida en 
España

04. 
Porque o mundo está 
cheo de misterios que 

un amigo che pode 
axudar a descubrir

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

ASÍ
COMEZA

A Colección Gatos reúne por primeira vez os mellores libros ilustrados de gatos, unha es-
pecialidade única no mercado que deixará pegada.    Libros de calquera parte do mundo 
con protagonistas enigmáticos, curiosos, independentes, elegantes...  
Para miañar de emoción.
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Por que quedas enlatado con este libro? 


