


Libr�  para  tus 7 vidas

Sinopsi
A la família Novell tots (mare, 
pare, fill, filla, tiet, cosins...) 
són bastant curts de vista. 
Parlant clar, no veuen un bou 
a tres passes. Per això, quan 
un gat arriba a les seves vides 
tot es complica: sense voler, 
un per un, tots se li asseuen a 
sobre o li donen més menjar 
del que necessita... un autèntic 
desastre! Però un desastre 
per no parar de riure, que 
acaba amb un final feliç per a 
tothom... i més encara per al 
gat anomenat Coixí.

01. 
Perquè és un llibre 

il·lustrat per petar-se de 
riure

 

02. 
Perquè reforça la 
con� ança sempre 

des de l’humor 

03. 
Perquè té un � nal 

sorprenent i 
divertidíssim

04. 
Perquè ens ajuda a 
re� exionar sobre la 

importància de cuidar i 
respectar els animals
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Coixí

L’autor: Andreu Llinàs
Va néixer a Mallorca. Va deixar 
Belles Arts per estudiar cinema 
a Madrid, i després d’uns anys 
fent de tècnic en cinema, televisió 
i publicitat, va decidir que el que 
realment volia era fer llibres per 
a nens. 
I, a poc a poc, comença a acon-
seguir-ho. Actualment viu a 
Panamà amb la seva dona, la 
seva � lla i dos gats: en Pillow i en 
Carabruta. 

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.

AL’INTERIOR...

Per què et quedes enllaunat amb aquest llibre?

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. 

Llibres per a les teves set vides 


