


Libr�  para  tus 7 vidas

Sinopse
Pete o gato é un fenómeno 
da literatura infantil nos 
EUA desde a súa primeira 
publicación. A súa primeira 
historia, I Love My White 
Shoes, é optimista, enérxica, e 
completamente adictiva! Pete 
mercou uns preciosos tenis 
brancos, pero no seu paseo 
atopa diferentes obstáculos 
que tinguen os seus tenis de 
moitas cores. Mais el non 
perde nunca o bo humor 
e canta a súa canción en 
inglés... sempre. 

01. 
Porque é un libro 
optimista e vital e 

ensínanos a superar os 
problemas con humor

02. 
Porque podes 

descargar a canción de 
Pete na nosa web en 

inglés-español

03. 
Porque cativou a 

millóns de lectores 
nos EUA

04. 
Porque está narrado en 
galego-inglés: os nenos 

aprenden as cores 
cantando en inglés
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O autor E RIC  L I T W I N
Non é un escritor de libros infantís típico. Eric é 
un músico e compositor de gran fama nacional 
en EUA. Gañou varios premios co seus discos de 
cancións infantís. Levou a música aos libros de 
forma tan orixinal que Pete o gato se converteu nun 
fenómeno de vendas.

O ilustrador JA M E S  D E A N
Sempre quixo ser artista, pero nin nos seus mellores 
soños pensaba que podería gañar a vida con iso. 
Daquela, converteuse en enxeñeiro, e nos seus 
momentos libres debuxaba. Hoxe en día, e grazas ao 
grande éxito de Pete o gato, James vive da súa arte.

NO 

INTERIOR...

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.


