


Libr�  para  tus 7 vidas

Por que quedas enlatado con este libro?

Sinopse
Mañá todo o día é un libro 
inspirador e sorprendente 
de Bea Enríquez, unha 
promesa da ilustración. O 
gato protagonista deste libro 
é audaz, valente, reflexivo, ás 
veces caótico e, sobre todo, 
soñador. A súa imaxinación 
acompáñao a calquera sitio e 
sempre está cando a necesita. 
A súa imaxinación lévao a 
crear mundos infinitos nos 
que a realidade supera a 
ficción gatuna.

01. 
Porque transmite a 

importancia de soñar 
sempre

 

02. 
Porque ofrece moitas 
lecturas e todas elas 

inspiradoras 

03. 
Porque é poético e 

xoga coa linguaxe con 
sentimento e sutileza

04. 
Porque é sorprendente 
e máxico. De principio 
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Mañá
todo o día 

A autora: Bea Enríquez
Despois de anos apartada do mundo da ilustración, Bea 
Enríquez retomou un día o seu caderno para plasmar o 
que sentía. Bea aposta por aquilo no que cre e 
sempre  anda con ideas na cabeza que lle gusta 
compartir a través de palabras ou de ilustracións, ou 
como nesta historia: coa axuda das dúas. 

NO INTERIOR...

este libro

Non deixes

para mañá

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.

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.


