


Sinopse
O Concurso é o segundo título publicado en Lata de Sal 
dos dous personaxes máis artísticos: Garabato e Tinta. 
Nesta nova e apaixonante aventura os protagonistas 
sorpréndennos cun concurso de arte. Deben debuxar 
un dinosauro para participar e gañar un fantástico 
premio: gozar dun día enteiro... na montaña de lama 
máis grande do mundo! Non hai tempo que perder. 
Mans á obra xurásica! 

01. 
Porque é didáctico e 

divertidísimo

02. 
Porque nos conta a 
historia a partir da 

amizade verdadeira
 

03. 
Porque ensina aos 

nenos a crear, a 
imaxinar e a medrar 

na arte

04. 
Porque anima a 

debuxar dinosauros a 
través da fantasía 
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de Garabato e Tinta
Texto e ilustracións de Ethan Long

O autor: Ethan Long O autor: Ethan Long
Ethan Long, autor e ilustrador 

estadounidense recoñecido e premiado 
internacionalmente, publicou setenta 
libros para nenos. Gañou, entre outros, 

o Theodor Seuss Geisel Award, 
concedido pola Asociación de 

Bibliotecas dos EUA, e foi � nalista 
dos premios Emmy de televisión 
por crear unha serie emitida en 

Disney Channel. A súa infancia serviulle de 
continua inspiración para crear historias, sen dúbida, a 

súa gran paixón. 

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.
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