


Libr�  para  tus 7 vidas

Sinopsi
Pete el gat és un fenomen de 
la literatura infantil als EUA 
des de la seva primera publi-
cació. La primera història, 
I Love My White Shoes, és 
optimista, enèrgica i comple-
tament addictiva! En Pete 
s’ha comprat unes sabates 
blanques maquíssimes, però 
al llarg del seu passeig troba 
diferents obstacles que les 
tenyeixen de molts colors. Tot 
i així, ell mai no perd el bon 
humor i canta sempre la seva 
cançó en anglès...

01. 
Perquè és un llibre 

optimista i vital i ens 
ensenya a superar els 

problemes amb humor

02. 
Perquè pots 

descarregar la cançó 
d’en Pete a la nostra 

web en anglès-espanyol

03. 
Perquè ha captivat 
milions de lectors 

als EUA

04. 
Perquè està narrat en 
espanyol-anglès: els 

nens aprenen els colors 
cantant en anglès
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L’autor E RIC  L I T W I N
No és un escriptor de llibres infantils corrent. L’Eric 
és un músic i compositor de gran fama nacional als 
Estats Units. Ha guanyat diversos premis amb els 
seus discos de cançons infantils. Va portar la música 
als llibres d’una manera tan original, que Pete el gat 
s’ha convertit en un fenomen de vendes.

L’il·lustrador JA M E S  D E A N
Sempre va voler ser artista, però ni en somnis va 
imaginar que podria guanyar-se la vida fent el que 
li agradava. Per això es va convertir en enginyer i en 
el seu temps lliure dibuixava. Avui dia, i gràcies al 
gran èxit de Pete el gat, en James viu del seu art.

A 

L’INTERIOR

Lata de Sal és 
una editorial   

d’àlbum il·lustrat 
especialitzada en 
dues col·leccions 

úniques: 
Vintage i Gats. 

Per a lectors de 
zero a cent anys 

i escaig.

Per què et quedes enllaunat amb aquest llibre?

La Col·lecció Gats reuneix per primera vegada els millors llibres il·lustrats sobre gats, una es-
pecialitat única al mercat que deixarà una empremta.    Llibres d’arreu del món amb protagonistes 
enigmàtics, curiosos, independents, elegants... Per miolar d’emoció. 

Llibres per a les teves set vides 


