


Libr�  para  tus 7 vidas

Por que quedas enlatado con este libro?

Sinopse
Debugato é un re� exo da 
positividade, da imaxinación, 
e posúe toda a forza e a 
enerxía da cor vermella. 
Debugato é un gato ao que 
lle encantan os amigos, as 
árbores, o universo. Tamén 
lle encantan cousas máis 
peculiares coma os peidos 
ou as lentellas. E, por 
suposto, encántase a si 
mesmo. Que por que lle 
gustan tanto as cosas ao seu 
redor? Ben, iso ten a súa 
explicación, pero terás que 
descubrila.

01. 
Porque recibiu o 

Premio Panz ao Mellor 
Libro Infantil de 

Nova Zelandia 2015 

02. 
Porque é un libro 

positivo que axuda a 
ver a vida de maneira 

optimista 

03. 
Porque é importante 

lembrar as cousas que 
che fan feliz

04. 
Porque ao � nal do libro 

Debugato explica por 
que lle gustan tanto 

todas as cousas

www.latadesal.com 
info@latadesal.com
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Son Dibugato 

A autora: Kat Patrick
Decatouse hai relativamente pouco de que nunca 
medrara. Desde entón, tentou gañar a vida como 
escritora. Orixinaria de Inglaterra, � xo de Nova 
Zelandia o seu fogar. Este é o seu primeiro álbum 
ilustrado, creado tras coñecer a súa alma xemelga: 
Lauren, a ilustradora de Son Debugato.
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Kat Patrick / Lauren Marriott 

Son Debugato

NO INTERIOR

A ilu� radora: 
Lauren Marrio� 

 Ela é, sobre todo, ilustradora, e asegura que nunca 
quixo ser outra cousa. Sempre o tivo claro. Traballa 

debuxando con éxito desde que se graduou en 
Deseño e ten dous fermosos gatos: Bob e Lou.  

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.


