


Por que quedas enlatado con este libro?

Sinopse
Que é o que queren dicirnos 
os gatos cando esnaquizan o 
papel hixiénico?  
Que opinan do veterinario 
realmente? Gústalles o 
Nadal?  
Estas e outras moitas 
cuestións por fin teñen 
resposta. Pero non unha 
calquera.  
Porque cando os gatos 
contestan o fan con estilo, en 
verso e con humor.  
Como só eles poderían.

01. 
Porque é un libro 
para rir, para rir e 

para rir 

02. 
Porque é un libro de 
poesía satírica, ideal 

para aprender a amar 
a linguaxe en verso  

03. 
Porque se traduciu 
a nove idiomas e foi 
éxito de vendas en 

todo o mundo

04. 
Porque leva dez anos 
encabezando a lista 
BESTSELLER de 
THE NEW YORK 

TIMES

05. 
Porque tras o seu 

éxito... xa existe unha 
segunda parte! E con 

gatos, sempre son 
boas
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Podería facerlle  
pis enriba
e outros poemas escritos por gatos
Texto de Francesco Marciuliano

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.

O autor: 
Francesco Marciuliano

 Francesco Marciuliano foi o elixido pola 
comunidade felina para transmitir todo 
aquilo que os gatos queren dicirnos. Utili-
zou toda a súa mestría como escritor para 
converter os «miaus» en versos. Poemas 

cun humor característico e felino incompa-
rable que deron a volta ao mundo. Podería facerlle pis 

enriba encabezou as listas de The New York Times Best Sellers, Los 
Angeles Times Bestsellers, The Boston Globe Local Bestsellers e  
Amazon Top 100 Best Sellers, entre outras. Ademais de tradutor 
felino, o autor escribe unha tira cómica que se publica en setecen-
tos periódicos e un cómic en liña. E asegura que tardou máis de 
trinta anos en aprender a deletrear o seu nome completo. 
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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.

Libros para as túas 7 vidas
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SE CHE GUSTA A POESÍA,  SE CHE GUSTAN OS GATOS,  SE CHE GUSTA O BO 

OU SE CHE GUSTA  O HUMOR...  ESTE É O TEU LIBRO. 


