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Por que quedas enlatado con este libro?

Sinopse
A caixa máis grande do mundo 
non é unha caixa calquera. 
Por iso, Leonora, a gata desta 
historia, non pode quedar sen 
ela. Leonora tampouco é unha 
gata calquera. Ela colecciona 
cascudas, madeixas, plumas, 
pero, por riba de todo, caixas. 
Caixas de cores, de tamaños 
distintos. E é que Leonora 
vive rodeada de cousas, mais 
entre tantas cousas, talvez 
esquecese coleccionar o máis 
importante: o seu propio 
espazo. 

01. 
Porque transmite 

valores pouco comúns e 
moi importantes

 

02. 
Porque axuda a 

valorar o teu espazo e o 
teu tempo 

03. 
Porque, malia a súa 
profundidade, é moi 

divertido

04. 
Porque a autora é un 

descubrimento 
marabilloso
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A caixa máis 
grande do mundo 

A autora: Carmen Corrales
«Desde a primeira vez que puiden soster un lapis, empecei a debuxar, e 
desde a primeira vez que vin un gato, ameinos. De pequena, os meus pais 
mercáronme � tas de audio con contos, despois conteinos coa miña voz e logo 
empecei a plasmalos en debuxos. Amo os gatos, amo os cans, as árbores e as 
plantas, os libros, os cadernos en branco, os caracois e as bolboretas».

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.

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.


