


Libros para  as  túas 7 vidas

¿Por que quedas enlatado con este libro?

Sinopse
Os gatos dormen moito e 
soñan máis. Pero soñan 
con ratos, con catnip, cun 
rico atún? Quizais. Pero 
tamén teñen grandes soños. 
Soñan que, por un intre, 
son leóns, tigres, guepardos, 
linces, leopardos... Soñan 
que cazan, que roxen, que 
se camuflan na neve. Soñan 
cos seus parentes felinos.
E ti, con que soñas? 

01. 
Porque é  

unha obra de arte  
da ilustración

02. 
Porque é un libro  

imprescindible para a  
Colección Gatos 

03.  
Porque foi traducido 
a moitos idiomas con 

éxito de vendas

04. 
Porque ten un gran 

valor didáctico:  
aprenderás moitas 
cousas dos grandes 
felinos do mundo

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

formato 22 × 30 cm
páxinas 32
isbn  978-84-942451-5-2 (galego)
isbn 978-84-942451-4-5 (castelán)
isbn 978-84-942451-6-9 (catalán)
pvp 14,90€ (IVE incluído)
interiores Papel estucado semimate 
FSC de 140 g
encadernado Cartoné  plastificado 
mate en papel FSC de 128 g sobre cartón de 
2,5 mm
tipografía Eames Century Modern  
e Yana
papel FSC procedente de fontes  
responsables
impreso na China

Eu son Gato
Texto e ilustracións  
de Jackie Morris

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.

A autora: 
Jackie Morris
Aos seis anos viu como o seu pai, 
cun lapis, debuxaba un paxaro 
sobre un anaco de papel branco. 
Pareceulle algo máxico e desde 
aquel momento quixo ser ilus-
tradora. Traballou en Londres 
en varias revistas e xornais, e creou postais e calendarios para Amn-
istía Internacional e Greenpeace. Mais pronto se decatou de que non 
estaba feita para vivir na cidade. Gústalle a cor azul, o olor dos libros 
novos, os osos polares, o son do vento nas árbores, os niños de paxaros, 
os gatos...

E desexaría que un día tivese moitísimas máis horas.


