


Libros para  as túas 7 vidas

Desde cativa xa escribía e debuxaba 
contos. Gústanlle moito as cores e crear 

mundos onde vivan os personaxes.  
A busca deses lugares, documen-

tarse, ou ben inventar o ambiente 
en que  se vai desenvolver a 
historia son as súas tarefas 
favoritas. «Encántame viaxar 
e facer viaxar os protagonistas 
das miñas historias».  
Considérase unha autora 

gatuna. Adora os animais, pero 
sobre todo os gatos.  

«Nas miñas ilustracións procuro que 
haxa gatos, aínda que non estean no 

texto». 

Por que quedas enlatado con este libro?

Sinopse
Omar e Lila son dous gatos 
que viven rodeados de libros 
en Istambul, a cidade dos 
gatos.  
Un día, Omar desaparece e 
Lila búscao por toda a cidade 
acompañada dos gatos que 
viven nos museos, nos pala-
cios, no peirao... Todos nos 
ensinan a cidade de cabo a 
rabo, e nunca mellor dito. 
Mais Omar, rebuldeiro, 
agóchase onde menos o 
esperan.

01. 
Porque con esta his-
toria poderás xogar 

a atopar a Omar, que 
se agocha polas súas 

páxinas 

02. 
Porque discorre en 

Istambul,  
que é a verdadeira 

cidade dos gatos

03. 
Porque a autora volve 

escribir e ilustrar o 
seu tema favorito:  

os gatos 

04. 
Porque con este  
libro viaxarás,  

aprenderás  
e  

te divertirás 

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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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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