


Libros para as túas 7 vidas

Escritora e contacontos. Publicou poesía, 
libros infantís e novelas. Escribe mellor 
cando Juanita dorme feita un nobelo entre 
o teclado e a pantalla do ordenador: ela é a 
primeira que le e escoita as súas historias.

Por que quedas enlatado con este libro?

Sinopse
«Ser gato e ser curioso son 
dúas cousas case insepa-
rables. Moustache era un 
gato elegante, requintado 
e guapo, un gato con boas 
maneiras e moi coqueto». 
Mais un día os seus prezados 
bigotes queimáronse con 
tanta curiosidade. Horror! 
Que fará Moustache? Talvez 
uns bigotes postizos sexan a 
solución... Ou talvez a solu-
ción estea na man dun neno 
igual de curioso. 

 
 

 
 
 
 
 

01. 
Porque é un libro que 
che ensina os tipos de 

bigotes que existen, 
algo ben práctico 

hoxe en día 

02. 
Porque está creado 

por dous autores que 
están máis de moda 
ca os mesmísimos 

moustaches

03.
Porque é un libro 

para lectores  
de todo tipo...  

pero sobre todo,  
para curiosos

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

Moustache 
Texto de Gracia Iglesias  
Ilustracións de Guridi
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páxinas 36
isbn 978-84-944343-2-7 (galego)
isbn  978-84-944343-1-0 (castelán)
isbn 978-84-944343-3-4 (catalán)
pvp 13,90 € (4% IVE incluído)
interiores Papel FSC de 170 g
encadernado Cartoné ao cromo  
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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.

A autora: Gracia Iglesias 

9 788494 434327 9 788494 434334

Pero, por enriba de todo, Moustache era curioso.

Ser gato e ser curioso son dúas cousas case inseparables. 
Moustache era un gato elegante, requintado e guapo,  

un gato con boas maneiras e moi coqueto.
Non había porta que non quixese atravesar,  

nin guiso que se resistise a probar.

Nin burato que non desexase explorar.  
Mais ser curioso ten os seus perigos.

Gústanlle os lapis, non para comelos, que 
tamén tivo unha época, senón para facer liñas. 
Ás veces esas liñas xorden cando escoita algo. 

E, moitas veces, le algo e, por arte de maxia, as 
palabras entran por unha orella e saen  

a través do seu lapis en forma de imaxes.

O ilustrador: Guridi 

9 788494 434310

O TEU  

MARCAPÁXINAS-

-MOUSTACHE NA 

TÚA LIBRARÍA 

FAVORITA


