


Por que quedas enlatado con este libro?

Sinopse
O idilio de dous gorrións 
sobrevoa de principio a fin 
este delicado libro ilustrado. 
Un libro sobre as cousas que 
flotan: as follas, os pétalos, 
a primavera, o amor. A 
historia está contada desde 
os ollos resgados dun gato e 
desde a mirada redonda dun 
can con lentes que se atopan, 
como flotando, no medio do 
bosque. Ideal para contem-
plar unha e outra vez e flotar 
esperto.

01. 
Porque é un libro que 
mostra a rutina como 

algo extraordinario

02. 
Porque é un libro 

ilustrado coreano, con 
ilustracións de pincel 

fino  

03. 
Porque nos mostra a 
historia de amizade e 

amor dun can e un gato

04. 
Porque define delicada-
mente a grandeza dos 
pequenos momentos
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Flotando
Texto e ilustracións de Cheon Yooju

A autora: Cheon Yooju
 Tímida e calada. Así foi desde pequena. 
Sempre lle gustou a música clásica e 
a arte. Rematou con éxito os estudos 
universitarios de enxeñaría electrónica 
e, para gañar a vida, traballou no 
desenvolvemento de produtos nunha 
empresa do sector. Pero con trinta 
anos decidiu dar un xiro á súa vida. 
Comezou os seus estudos de pintura 
e enseguida demostrou que tiña un 
don moi especial. O seu soño é seguir 

creando libros ilustrados marabillosos ata que 
se converta en avoa... polo menos.  

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.

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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