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Benvinguts al món dels gats!

Aquí hi ha la Lilu, una gata que us parla sobre el seu món i tots els 
temes relacionats amb com tenir cura d’un gat i el seu comporta-
ment. Us mostra com atendre de la millor manera els seus com-
panys de miols i com mantenir-los segurs i feliços.

Als gats els agraden les visites? Per què sempre volen estar 
damunt de la taula? Un altre cop gratant? Què poden menjar? 
Què ens estan expressant? Quines són les seves manies? I les seves 
aficions favorites?

Aquest llibre ens explica, en to d'humor, com tenir cura d'un gat. 
És una guia per als més petits que els informa sobre l'adopció, 
adaptació, alimentació, protecció, neteja i cura del gat, els 
passejos i jocs i les visites al veterinari, i els ajuda a entendre les 
expressions felines i a saber amanyagar un gat i a cuidar-lo quan 
sigui vellet...

A més de divertir-se amb la narració, els nens aprendran les 
característiques dels felins i sobre el seu caràcter, i així podran 
entendre moltes de les actituds que formen part del seu dia a dia.
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Kasia Antczak
És psicòloga d’animals i ensinistradora de gossos. Somia viure al 
camp. Li encanten els animals, l’olor del bosc i el so del mar. És la 
mare del Filip i té cura de les seves dues gossetes adoptades: la 
Coco i la Luna.

Kasia Fryza 
És il·lustradora i dissenyadora gràfica, va néixer a Varsòvia i sempre 
ha estat envoltada de quadres, papers, argila, guix, llapis, pintures 
i retoladors de punta fina. Li encanta dibuixar i viatjar per Europa 
en un vell autobús amb el seu marit, la seva filla i el seu gos.




