


Libros para as túas 7 vidas 

(Hampton-in-Arden, Reino Unido, 1945) 
Innovadora. Autodidacta. Única. 
Susan Herbert  creou centos de obras 
nas que reproduce gatos en situacións 
humanas. É curioso, porque as 
súas primeiras ilustracións estaban 
protagonizadas por roedores. En 
1990 publicou o seu primeiro libro 
de gatos, Cats Gallery ofArt, que foi 
un fenómeno editorial, e os seus 
gatos antropomorfos deron a volta ao 
mundo. Con nove libros publicados e 
millóns de admiradores, Herbert está 
considerada a artista do gato.

Por que quedas enlatado con este libro?

Sinopse
57 ilustracións gatunas 
recrean secuencias de 
célebres películas de 
tódolos tempos. Clásicos 
do cine como Coa morte nos 
talóns, Casablanca (mellor 
dito, Gatablanca), Foise 
co vento, Cantando baixo 
a chuvia (ou rosmando)...                  
Sempre desde unha visión 
felina do mundo.

01. 
Porque é o libro 

que esperaban os          
afeccionados ao cine, 
á arte e, por suposto, 

os gatófilos

02. 
Porque é divertido 

e didáctico. Máis ca 
nunca para públicos 

de tódalas idades

03. 
Porque a autora ten 
nove obras de gatos 

que foron un fenóme-
no editorial noutros 

países

04. 
Porque, ademais,     
inclúe un póster 
xigante de regalo 

dunha das ilustra-
cións do libro

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.
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formato 19×21 cm
páxinas 64
isbn 978-84-941784-5-0 (galego)
isbn  978-84-941784-4-3 (castelán)
isbn 978-84-941784-6-7 (catalán)
tradutor Rafa Salgueiro
pvp 17,90 €

Gatos de 
película
Texto e ilustracións 
de Susan Herbert

interiores Papel FSC de 170 g
encadernado Cartoné ao cromo  
plastificado mate en papel estucado de 135 g 
sobre cartón de 2,5 mm
tipografía Eames Century Modern
papel Procedente de fontes responsables
impreso en España

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.
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