


Libr�  para  tus 7 vidas

Per què et quedes enllaunat amb aquest llibre? 

Sinopsi
En Dibugat és un re� ex de la 
positivitat, de la imaginació, 
i posseeix tota la força i 
l’energia del color vermell. 
En Dibugat és un gat a qui 
agraden molt els amics, els 
arbres, l’univers. També 
li encanten coses més 
peculiars, com els pets o les 
llenties. I, per descomptat, 
s’encanta a si mateix. Que 
per què li agraden tant les 
coses que té al voltant? Bé, 
això té una explicació, però 
l’hauràs de descobrir tu.

01. 
Perquè va rebre el 

Premi Panz al Millor 
Llibre Infantil de 

Nova Zelanda 2015 

02. 
Perquè és un llibre 
positiu que ajuda a 
veure la vida amb 

optimisme 

03. 
Perquè és important 

recordar les coses que 
et fan feliç

04. 
Perquè al � nal del 

llibre en Dibugat expli-
ca per què li agraden 

tant totes les coses
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Text de Kat Patrick
Il·lustracions de Lauren Marrio�  
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PÀGINES 32
ISBN 978-84-946292-6-6 (català)
ISBN  978-84-946292-4-2 (castellà)
ISBN 978-84-946292-5-9 (gallec)
PVP 14,90 € (4% IVA inclòs)
INTERIORS Paper FSC o� set 150 g
ENQUADERNAT Cartoné al crom plasti� cat mat 
FSC de 135 g sobre cartró de 2,5 mm
TRADUCCIÓ Silvia Negre Mascaró

Soc en Dibugat

L’autora: Kat Patrick
Es va adonar fa relativament poc que mai no s’havia 
fet gran. Des d’aleshores, intenta guanyar-se la vida 
com a escriptora. És originària d’Anglaterra, tot i 
que Nova Zelanda és ara casa seva. Aquest és el seu 
primer àlbum il·lustrat, creat després d’haver conegut 
la seva ànima germana, la Lauren, la il·lustradora de 
Soc en Dibugat. 

Llibres per a les teves 7 vides

A L’INTERIOR

La il·lu� radora: 
Lauren Marrio� 

 Ella és, per damunt de tot, il·lustradora, i assegura 
que mai no ha volgut ser cap altra cosa. Sempre ho 
ha tingut clar. Treballa dibuixant amb èxit des que 
es va graduar en Disseny i té dos gats preciosos: en 

Bob i en Lou.

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.

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. 


