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9 788494 434334
Ser gat i ser curiós són dues coses gairebé inseparables.
En Moustache era un gat elegant, maco i refinat,
un gat ben educat i molt presumit.

Sinopsi

9 788494 434310

No hi havia porta que no volgués travessar,
ni guisat que es resistís a tastar.

Però, sobretot, en Moustache era curiós.

L’autora: Gracia Iglesias

Ni forat que no desitgés explorar.
Però ser curiós té els seus perills.

«Ser gat i ser curiós són
dues coses gairebé inseparables. En Moustache era un
gat elegant, maco i refinat,
un gat ben educat i molt
presumit». Però un dia
els seu preuat bigoti es va
cremar a causa de tanta curiositat. Quin horror! Què farà
en Moustache? Un bigoti
postís pot ser-ne la solució...
O potser la solució sigui a les
mans d’un nen tan curiós
com ell.
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Escriptora i contadora d’històries. Ha
publicat poesia, llibres infantils i novel·les.
Escriu millor quan la Juanita dorm
cargolada entre el teclat i la pantalla de
l’ordinador: ella és la primera que llegeix i
escolta les seves històries.

L’il·lustrador: Guridi

Li agraden els llapis, no per menjar-se’ls, que
també ho va fer durant una època, sinó per fer
línies. De vegades aquestes línies apareixen
quan sent quelcom. I molts cops llegeix quelcom
i, per art d’encantament, les paraules li entren
per una orella i surten a través del seu llapis en
forma d’imatges.

Per què et quedes enllaunat amb aquest llibre?
01.

Perquè és un llibre
que t’ensenya els tipus
de bigoti que existeixen, una cosa d’allò
més útil avui en dia.

02.

Perquè ha estat creat
per dos autors que
estan més de moda
que els moustaches
mateixos

03.

Perquè és un llibre
per a lectors de tota
mena..., però sobretot,
per a curiosos

La Col·lecció Gats reuneix per primera vegada els millors llibres il·lustrats sobre gats, una especialitat
única al mercat que deixarà una empremta. Llibres de tot arreu del món amb protagonistes enigmàtics, curiosos, independents, elegants... Per miolar d’emoció.
www.latadesal.com
info@latadesal.com

Llibres per a les teves set vides

