


Libr�  para  tus 7 vidas

Per què et quedes enllaunat amb aquest llibre?

Sinopsi
Breu Gatopèdia Il·lustrada 
és una enciclopèdia felina 
molt especial i original on 
es descriuen magistralment 
16 gats o escenes felines que 
tots coneixem. Cadascun 
d’aquests relats fantàstics 
ens transporta a un món felí 
imaginari creat per l’autora. 
Un llibre que compagina, 
amb el talent incomparable 
de la Zoraida, il·lustracions 
plenes de vida i color amb un 
text que desborda d’humor i 
subtilesa.

01. 
Perquè és un llibre 
original, amb molt 

d’humor i molt especial 

02. 
Perquè cadascun dels 
seus relats ens porta 
a un món de fantasia 

felina 

03. 
Perquè és un llibre per 
als amants dels gats i 

dels disbarats

04. 
Perquè té unes 
il·lustracions 

extraordinàries
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Text i il·lustracions  Zoraida Zaro 

FORMAT 210 × 297 mm
PÀGINES 40
ISBN 978-84-944698-8-6 (català)
ISBN  978-84-944698-6-2 (castellà)
ISBN 978-84-944698-7-9 (gallec)
PVP 14,90 € (4% IVA inclòs)
INTERIORS Paper o� set FSC de 150 g
ENQUADERNAT Cartoné plasti� cat mat, 
en paper FSC de 150 g sobre cartró de 2,5 mm
PAPER FSC procedent de fonts responsables
TRADUCCIÓ Silvia Negre MascaróBreu Gatopèdia

Il·lustrada

L’autora: Zoraida Zaro
Va començar a il·lustrar quan era així de petita 
(o una mica més) i ha continuat � ns avui. Va començar 
dibuixant tot el que veia i ha acabat dibuixant tot el que no 
es pot veure, que és més entretingut. Com que escriure no 
deixa de ser dibuixar amb lletres, també escriu. 

Breu Gatopèdia

 amb aquest llibre?

AL’INTERIOR...

Una enciclopèdia amb 
urpades en lloc de dades

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 

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.


