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Sinopse
Breve Gatopedia Ilustrada 
é unha especial e orixinal 
enciclopedia gatuna en que se 
describen con mestría deza-
seis gatos ou escenas gatunas 
que nos resultan familiares. 
Cada un destes relatos fantás-
ticos transpórtanos a un 
mundo gatuno imaxinario 
creado pola autora. Un libro 
que compaxina, co talento 
incomparable de Zoraida, 
ilustracións cheas de vida e 
de cor cun texto que desborda 
humor e sutileza.

01. 
Porque é un libro 

orixinal, con moito 
humor e moi especial 

02. 
Porque cada un dos 

seus relatos nos 
traslada a un mundo de 

fantasía gatuna 

03. 
Porque está dirixido 

aos amantes dos gatos 
e do disparate

04. 
Porque as súas 
ilustracións son 

asombrosas
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Ilustrada

A autora: Zoraida Zaro
Empezou a ilustrar cando era así de pequena (ou un pouco 
máis) e seguiu ata hoxe. Comezou debuxando todo aquilo 
que vía e acabou debuxando todo aquilo que non se pode 
ver, que é máis entretido. Como escribir non deixa de ser 
debuxar con letras, tamén escribe. 

Breve Gatopedia
NO INTERIOR...

Unha enciclopedia con 
gatos, en vez de datos

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.


