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Sinopse
Na familia Novell todos (nai, 
pai, fillo, filla, tío, primos... 
etc.) teñen unha vista pouco 
agraciada. Ou dito doutro 
xeito... ven fatal! Por iso, 
cando chega un gato ás súas 
vidas, todo se complica: sen 
querer, un por un senta 
enriba del ou danlle máis 
comida da que precisa, un 
auténtico desastre! Pero un 
desastre para non parar de 
rir, que remata cun final feliz 
para todos... e aínda máis para 
o gato chamado Almofada.

01. 
Porque é un libro 

ilustrado para rir ás 
gargalladas

 

02. 
Porque reforza a 

con� anza sempre desde 
o humor 

03. 
Poque ten un � nal 

sorprendente e 
divertidísimo

04. 
Porque nos axuda a 
re� exionar sobre o 

coidado e respecto aos 
animais
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O autor: Andreu Llinàs
Naceu en Mallorca. Deixou 
Belas Artes para estudar cine en 
Madrid e, despois de varios anos 
traballando como técnico en cine, 
televisión e publicidade, decidiu 
que o que realmente quería facer 
eran libros para nenos. 
E pouco a pouco está comezando 
a conseguilo. Actualmente vive 
en Panamá coa súa muller, a súa  
� lla e dous gatos: Pillow e 
Carabruta. 

NOINTERIOR...

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.

Por que quedas enlatado con este libro?

Libr�  para as túas 7 vidas

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.


