


Libros para as túas 7 vidas

Cucho Cuño é autor de libros propios, 
alleos e compartidos. Debuxa  

desde que ten memoria e  
escribe desde que aprendeu. 

Como bo ilustrador, Cucho  
é un grande observador de  
todo o que o rodea. Desde 
pequeno «debuxaba as 
persoas, as cousas e especial-
mente os animais». Sempre 

viviu con animais e estes son 
para el unha fonte continua  

de inspiración. «Os animais  
cóntanme cos ollos as súas historias  
e eu, con paciencia, transcríboas ao  
idioma humano».

Por que quedas enlatado con este libro?

Sinopse
Un día espertas... e xa non 
es un gato. O teu reflexo non 
é o mesmo. É un soño? Non, 
é verdade... Es un pato! Ao 
principio, non che fai graza. 
Ningunha. Pero... quen non 
soñou con nadar coma os 
patos e voar entre as nubes? 
Quizais o cambio non 
estea tan mal. Sempre me 
gustaron as plumas! Serei 
un Gato Pato... Ou non?

01. 
Porque é un libro  

misterioso, que  
terás que ler  

e reler

02. 
Porque che deixará 

sen palabras, só  
poderás miañar

03. 
Porque descubrirás 
que un gato non ten 

personalidade...  
ten moitas! 

04. 
Porque Cucho Cuño 
é un autor que che 
descubrirá unha  

linguaxe diferente 

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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Gato Pato
Texto e ilustracións  
de Cucho Cuño

interiores Papel FSC de 170 g
encadernado Cartoné ao cromo  
plastificado mate en papel FSC de 150 g 
sobre cartón de 2,5 mm
tipografía Emigre Blockhead
papel FSC. Fontes responsables
tradución Rafa Salgueiro

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.

O autor: Cucho Cuño 


