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10

Pako belearen bihurrikeriak
Iñaki Zubeldia   Marrazkilaria: Belén Lucas

Orrialdeak: 80
ISBNa  
978-84-8325-228-4

KODEA 072609

Umeak oporretan daude 
eta Pako belea beraiekin 
ibiliko da jolasean. Baina  
bihurrikeria galantak ere 
egingo ditu. Abentura ugari 
bizi ondoren, CD-ROM bat 
ikusi eta bizitza aldatuko 
zaio.

14

Momolo
Antton Kazabon   Marrazkilaria: Andoni Odriozola

Orrialdeak: 88
ISBNa  
978-84-8325-327-4

KODEA 072613

Kontuz, irakurle! Ipuin hau 
ez dugu idatzi zuri ideia 
bihurriak emateko, gero.  
Ez horixe!

Beraz, zuk ez egin  
horrelakorik, oso, oso, 
oso beharrezkoa ez bada, 
behintzat.

20

Zuriñek beltza izan nahi du
Seve Calleja   Marrazkilaria: Nadia Barkate

Itzultzailea: Iñaki Zubeldia
Orrialdeak: 56
ISBNa  
978-84-8325-648-0

KODEA 072619

Denok dugu gurariren bat. 
Zuriñek beltza izan nahi du, 
bere auzunera etorri berri 
den neskatila hori bezain 
beltza. Agian bere  
ikasgelara etorriko da. 
Horregatik bera eta bere 
familia ezagutu nahi ditu, 
bere laguna izan nahi luke 
eta bere ametsak hari 
kontatu.

23

Klaudia eta baloien sekretua
Aitor Arana   Marrazkilaria: Alberto Campos

Orrialdeak: 80
ISBNa  
978-84-8325-674-9

KODEA 072622

Klaudia neska futbolzalea 
da, baina neskei futbolean 
jokatzen uzten ez dieten 
garaian bizi da.

Hala ere, gure neskatoak 
ahalegin bereziak egingo 
ditu gurasoei eta mutikoei 
erakusteko berak ere  
futbolean egiteko eskubi-
dea duela.

MATXINSALTOFitxa teknikoa

Adina: 8 urtetik aurrera

Formatua: 130 x 200 mm

Koadernaketa: rustika

Marrazkiak: koloretan

Orrialdeak: aldakorrak

8-10 urteko umeentzat pentsatutako eta antolatutako bilduma da.  
Liburu laburrak, irakurterrazak eta ilustrazio ugariz hornitutakoak dira.

5

Pako belea
Iñaki Zubeldia   Marrazkilaria: Belén Lucas

Orrialdeak: 72
ISBNa  
978-84-8325-121-8

KODEA 072604

Pako beleak hizketan ikasi 
du. Gaiztakeria asko egingo 
ditu herrian, baina umeen 
lagun ere egingo da eta 
hauek benetan maiteko 
dute. Ezagutzen baduzu, 
zeu ere bere lagun egingo 
zara.

12

Marixa poetisa
Txabi Arnal   Marrazkilaria: Aurora Solano,

Orrialdeak: 96
ISBNa 
978-84-8325-319-9

KODEA 072611

Marixa bere poltsa  
hartuta hara eta hona 
dabil. Gaur lapurreta bat 
gertatu da hirian, eta  
polizia batek Marixa  
lapurra dela pentsatu du. 
Baina zer da Marixak  
poltsan daramana?

José Herrero

28

Hilerriko mamuak
Aitor Arana   Marrazkilaria: Aitziber Alonso

Orrialdeak: 88
ISBNa  
978-84-8325-815-6

KODEA 072627

Iñakiri Nekane gustatzen 
zaio eta Nekaneri Iñaki, eta 
ez dute ezkutatzen hori 
egia dela. Baina Nekanek bi 
anaia gaizto dauzka: Kike 
eta Patxi. Hauek ez dute 
nahi Iñaki Nekanerekin 
ibiltzea eta, horregatik, 
susto handi bat eman nahi 
diote. Hilerri batera  
eramango dute gauez, eta 
han mamuen eskuetan 
geratuko da Iñaki  
beldurrak jota.

33

Tximu bat klinikan
Iñaki Zubeldia   Marrazkilaria: Alai Zubimendi

Orrialdeak: 80
ISBNa  
978-84-8325-960-3

KODEA 072632

Zirku Mundiala erre egin  
da eta Kiki, bertako  
txinpantzea, ihesi joan 
da kaleetan zehar, klinika 
bateko ateak ikusten dituen 
arte. Barrura sartu  
eta han hasten da Kikiren  
esperientzia berria. Eneko, 
operatuta dagoen mutiko 
baten gelan ezkutatzen da. 
Baina, klinika ez da tximu 
batentzako tokirik  
egokiena…

35

Ttantto
Antton Kazabon   Marrazkilaria: Andoni Odriozola

Orrialdeak: 64
ISBNa  
978-84-8325-996-2

KODEA 072634

Ttantto pilota bat da, eskuz 
jokatzeko pilota. Gozoetan 
bizi da eta bertako  
pilotalekuan igarotzen 
ditu ordu gehienak. Pilota 
partidu asko daramatza 
bizkarrean, eta zahartzen 
ere ari da gizarajoa. Hala 
ere, oraindik oso ongi  
moldatzen da. Baina  
bat-batean, zerbaiten 
beldur da Ttantto eta, oso 
triste jarri da. Zergatik ote?

36

Printzesa politaren sekretua
Aitor Arana   Marrazkilaria: Aitziber Alonso

Orrialdeak: 88
ISBNa  
978-84-8325-997-9

KODEA 072635

Oraindik ere badaude  
gaztelu handietan bizi 
diren printzesak. Liburu 
honetan horietako bat 
ezagutu eta bere gaztelua 
bisitatzeko aukera izango 
dugu. Baina dena ez da 
izango printzesen  
ipuinetan agertzen den 
bezain polita eta xarma-
garria: gure printzesa  
politak sekretu bat dauka. 
Sar zaitez gazteluan  
eta bizi gurekin abentura 
polit bat!
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37

Euskaldun bat Marten
Iñaki Zubeldia   Marrazkilaria: Ima Mendiola

Orrialdeak: 80
ISBNa 
978-84-8394-080-8

KODEA 072636

Arratsalde baketsu batean, 
soinu berezi bat entzun zen 
Zarauzko Santa Barbara 
mendian, eta geroxeago 
argi distiratsu itsugarri bat 
jaitsi zen ortzitik mendi 
gainera. Horrelaxe heldu 
ziren martetarrak Euskal 
Herrira ovni batean. 
Euskaldun bat eraman nahi 
zuten Martera.

40

Elurretako leopardoaren bila
Antton Kazabon   Marrazkilaria: Leire Iparragirre

Orrialdeak: 72
ISBNa  
978-84-8394-345-8

KODEA 072639

Alainek elurretako  
leopardoarekin egiten 
du amets. Badu egunen 
batean huraxe aurrez aurre 
ikusteko esperantza. Oso 
berezia den laguna ere 
badu, horretan  
lagunduko diona. Beteko 
ote da Alainen ametsa? Nik 
gure barrutiko katamotza 
ikusi nahiko nuke noizbait, 
baina oraindik ez dut lortu. 
Eta zuk zein basapiztirekin 
egiten duzu amets?

42

Santurtziko mamuak
Aitor Arana   Marrazkilaria: Aitziber Alonso

Orrialdeak: 96
ISBNa  
978-84-8394-342-7

KODEA 100293

Nork esan zuen mamuak 
gazteluetan soilik bizi 
direla? 
Santurtziko mamuak 
herri erdi-erdian bizi dira, 
parkean eta jendez  
inguratuta. 
Eta nork esan zuen 
mamuak beldurgarriak 
direla? Gure mamuak  
alai-alaiak dira eta jendeari 
laguntzeko prest daude. 
Eta bazenekien, mamuen 
laguntzaz, zu ere mamua 
izan zintezkeela? Liburu 
honetan ikusiko duzu zure 
ikastetxekoak izan  
litezkeen ikasleak nola 
bihurtu ziren mamu!

43

Bakarnek ez du lagunik
Seve Calleja   Marrazkilaria: Aranzazu Calleja

Orrialdeak: 88
ISBNa  
978-84-8394-343-4

KODEA 100294

Bakarnek ia denetarik 
dauka: gela bat  
berarentzat bakarrik, aita, 
ama, bi amona, hiru izeba, 
Edurne izeneko  
andereñoa… Baina ez hori 
bakarrik: bizikleta,  
irristailua, MP4a eta 
ikaragarri maite duen eta 
zaunkarik egiten ez duen 
Laika izeneko txakur bat 
ere badauzka. Hala ere, 
udako oporrak heltzen  
direnean oso bakarrik  
sentitzen da. Zergatik ote?

45

Mara eta izar-saltzailea
Maribel Aiertza   Marrazkilaria: Ainara Azpiazu

Orrialdeak: 64
ISBNa  
978-84-8394-715-9

KODEA 102376

Marak gauero hitz egiten 
zuen izarrekin, baita  
ilargiarekin ere.  
Gau batean, ilargiaren 
zilarrezko malko potoloa 
erori zen Mararen buru 
gainera eta bihotzean 
eman zion min.  
Arazo larria zuten  
izartegian. Haiei laguntzeko 
Star misioa antolatu zuen 
Marak. Zer gertatzen ote 
zitzaien izarrei eta  
ilargiari? Lortuko ote zuen 
Marak haiei laguntzea?

46

Eskola sorgindua
Iñaki Zubeldia   Marrazkilaria: Estibalitz Jalón

Orrialdeak: 72
ISBNa  
978-84-8394-780-7

KODEA 102841

Astrabuduako eskolan 
Estibalitz izeneko neska bat 
lo geratu da komunean. 
Denak etxera joan dira eta 
eskolatik kea ateratzen da. 
Sutan ote dago?  
Eta neskatila? Eskolara 
deituta ahots metaliko 
batek erantzuten du. 
Suhiltzaileak eta ertzainak 
joango dira erreskatera eta 
sorginkeriak hasiko dira.

48

Martetarrak Zarautzen
Iñaki Zubeldia   Marrazkilaria: Alai Zubimendi

Orrialdeak: 80
ISBNa  
978-84-9106-038-3

KODEA 110069

Martetarrek gogoan  
zeukaten 1969an Zarautza 
egindako espedizioa. Laster, 
berrogeita hamar urte 
beteko ziren bidaia hura 
gertatu zenetik. Bidaia 
berri bat egin nahi zuten, 
zarauztarrekin batera 
berrogeita hamargarren 
urteurrena ospatzeko. 
Baina amerikarrek izan 
dute horren berri eta 
bahitu egin nahi dituzte 
beren teknologia eta arma 
sofistikatuak lapurtzeko. 
Hala ere, martetarrak lasai 
datoz. Lortuko ote dute 
beren helburua?

51

Baloiak arboletan
Yoseba Peña   Marrazkilaria: Alai Zubimendi

Orrialdeak: 72
ISBNa 
978-84-9106-197-7

KODEA 116441

Zergatik dago eskolako ate 
beltza beti itxita?

Bai, bai, idazkaritza  
aurrean dagoena. Behin 
Jonek irekita ikusi zuen 
eta, haren atzean, eskailera 
batzuk aurkitu zituen. 
Eskailerak jaisten ari zela, 
irristatu, erori eta baso 
berezi batean amaitu 
zuen. Baso hartako arbolen 
adarretan baloiak zeuden 
zintzilik! Jonek, bertan, 
Potzol dragoia eta Bittor 
adarbakarra ezagutu zitu-
en. Zaldun Moreak, ordea, 
hirurak bahitu zituen. 

50

Beñaten eskutitzak
Antton Kazabon   Marrazkilaria: Agurtzane Abajo

Orrialdeak: 72
ISBNa  
978-84-9106-040-6

KODEA 110071

Gure barruan dabiltzan 
kontu ttikiak handitu ez 
daitezen, hobe izaten da 
nolabait kanporatzea. 
Arazotxo eta kezka horiekin 
deseroso sentitzen gara 
askotan, eta ez dugu 
jakiten zer egin, arduratzen 
gaituzten buruhauste  
horietatik askatzeko eta 
libre sentitzeko. 
Beñatek bere konttutxo 
horiek guztiak idaztea 
pentsatu du, eta gutunak 
idazten hasi da. Eta nahi 
gabe, jolas polita asmatu 
du. Zergatik ez zara zeu ere 
eskutitzak idaztera anima-
tzen zure inguruko lagunei?

52

Txokolatezko pastela
Oihane Fernandez   Marrazkilaria: Enrique Morente

Orrialdeak: 80
ISBNa  
978-84-9106-261-5

KODEA 117058

Xiberrentzat astelehenak 
asteko egunik kutun-
enak dira, gozoenak. 
Izan ere, egun horretan 
jantokian txokolatezko 
pastela  hartzen baitute. 
Josunek berak prestatzen 
du, eskolako sukaldari 
handikoteak. Bat-batean, 
ordea, Xiberren eskolako 
lagunak gaixotzen hasten 
dira. Josune egongo ote 
da izurrite honen atzean? 
Kapaz izango ote da Xiber 
gertaera honen osagai  
guztiak lortu, lapikoan 
sartu eta misterioa argituko 
duen errezeta lortzeko?

53

Haizeak hitz, hitzak haize
Antton Kazabon   Marrazkilaria: Jokin Mitxelena

Orrialdeak: 80
ISBNa  
978-84-9106-446-6

KODEA 119570

Ba al dakizue nola sortu 
ziren lehenengo  
belartxoak? Eta lehenengo 
zuhaitzak?  
Eta aurren-aurreneko 
xomorroak? Eta animalia 
handiagoak?  
Ba al dakizue nondik 
gatozen? Nola sortu zen 
mundua? Ireki  
lehenbailehen liburu hau, 
eta Sorgintxok erantzungo 
die galdera hauei guztiei. 
Hasi ozen irakurtzen, 
errezitatuz, beste guztiok 
ere jakin dezagun, haizeak 
Sorgintxori kontatutako 
historia harrigarria.

54

Gaua Anderea
Alaine Agirre   Marrazkilaria: Ainara Azpiazu

Orrialdeak: 72
ISBNa  
978-84-9106-464-0

KODEA 149244

Bazen behin Gaua, eta 
baziren behin Maindire, 
Izara eta Mihise izeneko 
hiru ahizpa, Gaua heltzen 
zenean lo egitea maite ez 
zutenak. Gurasoek borroka 
gogorra egin behar zuten 
gauero, alabak ohera  
sarrarazteko. Izan ere, hiru 
ahizpak beldur baitziren, 
loak hartuz gero,  
beharbada ez zirela inoiz 
berriro itzarriko…
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56

Amets anfibio
Edu Zelaieta Anta  Marrazkilaria: Eneko Ugarte

Orrialdeak: 72
ISBNa  
978-84-9106-625-5

KODEA 160518

Batzuetan inurriak  
nabaritzen zituen Ametsek 
sabelean. Ez zitzaion 
askotan gertatzen, ez; egun 
berezietan batez ere.  
Eta, hain zuzen, egun  
berezia zen hura: 
Ekuadorretik etorritako 
lagunak gonbidatu behar 
zituzten etxera. Hala, 
inurriak sabelean eta hitz 
bihurriak ahoan, anfibio 
bihurtu zen Amets.

58

Haragi kolorea
Oihane Fernandez   Marrazkilaria: Enrique Morente

Orrialdeak: 72
ISBNa  
978-84-9106-793-1

KODEA 167883

Zoratu beharrean dabil 
Danel azkenaldian inondik 
ere ageri ez den kolore 
baten bila. Katuak ikusteko 
gai ez diren kolore baten 
atzetik. Kolorea ahoskatze 
hutsarekin, tripak orroka 
jartzen dizkizun kolore 
zaporetsua. Kapaz izango 
ote da Danel haren  
detektibe sena erabili 
eta kolore misteriotsua 
aurkitzeko?

9 7 8 8 4 9 1 0 6 7 9 3 1

55

Besomotz
Luis Mariano Ruiz Agirre   Marrazkilaria: Esther Lobo

Orrialdeak: 80
ISBNa  
978-84-9106-624-8

KODEA 160517

Besomotz, jaiotzez beso bat 
bestea baino laburragoa 
duen tximinotxo ausarta, 
bere eginahal guztiekin 
borrokatuko da tximino 
musuzurien lege krudel 
baten kontra. Lege  
horrek dioenez, haietako 
bat eroriz gero, besteek 
aurrera jarraitu behar 
dute hari lagundu gabe. 
Besomotzek, ordea, 
Moteltxo eta Txiotxio  
adiskideen laguntzarekin 
batera, beste tximinoei  
erakutsiko die  
maitasuna eta elkartasuna 
lege zaharraren gainetik 
daudela!

59

Siberiako neskatila ausarta
Iñaki Zubeldia   Marrazkilaria: Enrique Morente

Orrialdeak: 88
ISBNa  
978-84-9106-973-7

KODEA 173356

Saglana, bost urteko 
 neskatila, Siberiako  etxalde 
bakarti batean bizi da 
aitona-amonekin. Aitona 
itsuak Siberiako abestiak 
eta ohiturak erakutsi  dizkio. 
Eta animalia  basatiak, 
hartzak eta otsoak, 
 mantsotzen. Amonak zaldi 
gainean ibiltzen,  
eta animaliak  gobernatzen. 
Gau batean amona 
 konorterik gabe aurkituko 
du sukaldean.

Zer egin hura  salbatzeko...? 
Barruan dauzkazu 
 neskatilaren abenturak.

9 7 8 8 4 9 1 0 6 9 7 3 7

57

Zertara datoz martetarrak?
Iñaki Zubeldia   Marrazkilaria: Alai Zubimendi

Orrialdeak: 80
ISBNa  
978-84-9106-784-9

KODEA 165608

Martetarrak 1969an 
etorri ziren lehenengo aldiz 
Zarautzera. Orain, 2019an, 
50. urteurrena ospatu  
nahi dute, 10.000  
martetar txiki 500  
espazio-ontzitan ekarriz  
eta Zarauzko etxeetan 
ostatu hartuz. Horrez 
gain, beste lau ama-ontzi 
erraldoi ekarriko dituzte, 
Zarautz munduko  
hiriburu bihurtuz.  
Ontzi erraldoi horietako 
batean bilduko dira Nazio 
Batuen Erakundeko  
estatuetako buruak  
martetarrekin betiko  
Bake-ituna sinatzeko.
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14

Momolo
Antton Kazabon   Marrazkilaria: Andoni Odriozola

Orrialdeak: 88
ISBNa  
978-84-8325-328-1

KODEA 072663

Kontuz, irakurle! Ipuin hau 
ez dogu idatzi zuri ideia 
bihurriak emoteko, gero.  
Ez horixe!

Beraz, zuk ez egin  
holangorik, oso, oso, oso 
beharrezkoa ez bada, 
behintzat.

15

Moko-bildumea
Jabi Santa Cruz   Marrazkilaria: Iñaki Merino

Orrialdeak: 96 

ISBNa  
978-84-8325-332-8

KODEA 072664

Zenbat eta txori gehiago 
ezagutu, orduan eta  
maiteago dodaz.

Lerroz lerro, orrialdez  
orrialde, maitasun-aitorpen 
lez sortu da liburuxka hau. 
Espero dot aukeratutako 
bidea zure gustukoa izatea. 
Ibilaldi honen amaieran, 
apur bat txorizaleago eta 
bertsozaleago sentituko 
bazina behintzat, gaitz 
erdi!

MATXINSALTO 
BIZKAIERAZFitxa teknikoa

Adina: 8 urtetik aurrera

Formatua: 130 x 200 mm

Koadernaketa: rustika

Marrazkiak: koloretan

16

Marimuki, ziber-mamua eta zopea
Egilea eta marrazkilaria: Antton Dueso   

Orrialdeak: 80
ISBNa  
978-84-8325-400-4

KODEA 072665

Marimukiren ziber-mamua. 
Marimukik ordenagailuaren 
aurrean izara zuria besteko 
fantasma zuria jesarrita 
aurkitu dau. 
Marimukik ez dau zoparik 
gura. 
—Zer? Zopea?! Nik ez dot 
zoparik gura!

17

Printzesen eskolea
Felipe Juaristi   Marrazkilaria: Enrique Morente

Orrialdeak:72
ISBNa  
978-84-8325-503-2

KODEA 072666

Printzesen eskolea Parisen 
dago eta Paris munduko 
uririk ederrena da. 
Zoriontsuak dira. Ipuinak 
entzuten dabez, izan be 
printzesea izateko ipuinak 
jakin behar. Printzesak 
ipuinak behar dabez, eta 
ipuinak printzesak. Mundua 
ipuin barik tristeagoa  
da-eta.

KODEA 072667

18

Ardiak zenbatzen lorik hartzen ez badozu…
Txabi Arnal   Marrazkilaria: Anabel Ortiz

Orrialdeak: 64
ISBNa  
978-84-8325-505-6

Oheratu nintzan. Logura 
izan arren ez nintzan 
lokartzen. 
Zer egin behar neban? 
Ardiak zenbatu? Ez. Askoz 
hobeto pailazoak, astoak, 
kapelak, izarrak, munstroak, 
sagutxoak, frutak edota 
oheak kontatzea!

Egia esan ez nintzan bere-
hala lokartu. Halan be,  
primeran pasatu neban.



8 urtetik aurrera

  IBAIZABAL || 2021  | ||| ||| ||  105104  | ||| ||| ||  Literatura Katalogoa

1

Heroia izan nahi zuen mutikoa
Sylvain Trudel   Marrazkilaria: Teresa Novoa

Itzultzailea: Aitor Arana
Orrialdeak: 64
ISBNa  
978-84-8325-658-9

KODEA 072800

Luisek, handitzen denean, 
Justizigile Hegalaria  
bezalako heroia izan nahi 
du. Horregatik, jantzi berezi 
bat eskatu du, kapa  
gorria eta turborreak-
toredun botak dituena. 
Aurtengo Gabonetan, bere 
andereñoak proposatu du  
behartsuei saskiak 
oparitzea. Pertsona oso 
berezi batek lagunduko dio 
Luisi bere nahiak betetzen.

PAPER TXORIAK 
Sail UrdinaFitxa teknikoa

Adina: 8 urtetik aurrera

Formatua: 130 x 200 mm

Koadernaketa: rustika

Marrazkiak: zuri beltzez

PAPER TXORIAK bildumarako munduko literaturako perlak aukeratu  
eta adinaren arabera sailkatu ditugu 5 urtetik 12 urtera bitarteko  
neska-mutilentzat.

2

Bruneiko kanarioa (Pack-a: liburua eta koadernoa)
Daniel Nesquens   Marrazkilaria: David Guirao

KODEA 102267

Biharamunean goiz jaiki 
beharrik ez duenez,  
Gaizkak lo egitea erabaki 
du, gutxienez hamarrak 
arte. Baina, txori baten 
“pio, pio”ak esnatu egingo 
du. 
Sorpresa ugari ekarriko  
dizkion kanario bat  
pausatuko da bere  
leihoan…

 LLF

Itzultzailea: Edurne Otaegi
Liburuaren orrialdeak: 88 
Koadernoaren formatua:  
170 x 260 mm 
Koadernoaren orrialdeak: 16

21

Hiru katu kontu
Ricardo Gómez   Marrazkilaria: Mar Ferrero

Itzultzailea: Aitor Arana
Orrialdeak: 80 

ISBNa  
978-84-9106-393-3

KODEA 118984

Klaudia eta Dani arduratu-
ta daude, Blai, haien katua, 
desagertu egin baita.  
Etxean sartu zutenetik 
hankaz gora jarri zuen 
familia osoaren bizitza. 
Orain, katuarekin bizi izan-
dako momentu zoriontsuak 
gogoratzen ari dira 
Klaudia eta Dani, eta bel-
dur dira ez ote zuten bahi-
tuko. Baina ez batak eta ez 
besteak ez daki zer gertatu 
den benetan; hori Blaik 
berak bakarrik daki.

20

Mamuak datoz!
David Fernández Sifres   Marrazkilaria: Ximena Maier

Itzultzailea: Aitor Arana
Orrialdeak: 120
ISBNa  
978-84-9106-205-9

KODEA 116449

Etxe batean mamurik 
egonez gero, nola bidal 
litezke bertatik? Auskalo, 
baina Pantxo, Teban eta 
Josezer nola edo hala 
saiatuko dira herriko etxe 
zaharrean bizi direnak 
bidaltzen. Ez du axola  
horretarako arropak  
lisatzen edo puntua 
egiten, edo mamueraz hitz 
egiten ikasi behar badute. 
«Armiarmak arma moduan»  
erabiltzeko prest ere 
badaude, irakasle misterio-
tsu batek iradoki bezala.

22

Martetarrak datoz!
David Fernández Sifres   Marrazkilaria: Ximena Maier   

Itzultzailea: Aitor Arana
Orrialdeak: 184
ISBNa  
978-84-9106-602-6

KODEA 150934

Munduko herri guz-
tien artean, martetarrek 
Villavernes bisitatzea  
erabaki dute. Pantxo, Teban 
eta Josezer bisita horren 
garrantziaz jabetzen diren 
bakarrak direla dirudi. 
Lagunak ziur daude, haiek 
pozik ez geratuz gero, 
planeta inbadituko dutela. 
Horregatik direnak eta ez 
direnak egingo dituzte 
ongietorri bikaina pres-
tatzeko. Askaria prestatu 
dute, ostatua ere badau-
kate, eta baita OHEentzako 
aireportua ere. Baina gauza 
batez ez dira konturatu...

24

Amona Vladimiraren urrezko hortza
Ignacio Sanz   Marrazkilaria: Eugenia Ábalos

Itzultzailea: Antton Olano 
(Rosetta)
Orrialdeak: 72
ISBNa 
978-84-9106-729-0

KODEA 164665

Amona Vladimira oso 
amona xelebrea da. 
Zilipurdiak eta malabaris-
moak egiten ditu, baditu 
hiru oilo koloretako arrau-
tzak erruten dituztenak, eta 
urrezko hortz bat, bilobei 
bere abenturak azaltzen 
dizkienenean oso distira 
bitxiak egiten dituena. 
Gaztetan, armiarma-zirku 
bat izan zuen. Mundu osoa 
korritu zuen harekin, side-
kardun motozikleta baten 
gainean igota. Haren biloba 
Astigarrek bere ezohiko 
amonaren artista-iragana-
ren eta amets zoroen berri 
ematen digu.

23

Korri, Kuru, korri!
Patxi Zubizarreta   Marrazkilaria: Rebeca Luciani

Orrialdeak: 88
ISBNa  
978-84-9106-557-9

KODEA 151188

Zarafa, Etiopiatik Parisera 
eraman zuten lehen  
jirafaren izena da. 
Kuru mutiko etiopiarrak 
kontatuko digu animalia 
lepoluzearen historia  
harrigarria: harrapaketa, 
karabana, erasoak… 
Baina Kuru ospital batean 
dago, han ezagutu du  
jirafaren mozorroa  
daraman neska gaixoaren 
istorioa, agian bere bidaia 
ongi amaitzen lagunduko 
diona… 
Amaiera, neurri handi  
batean, zeure esku dago, 
baina ez egon zain, korri, 
ekin irakurketari!

Euskadi Saria 2019 
XXIX. Ala Delta Saria 

2018

14

Xia Tenzinen bidaia miresgarria
Patxi Zubizarreta   Marrazkilaria: Jacobo Muñiz

Orrialdeak: 96
ISBNa  
978-84-8394-338-0

KODEA 072813

Xia Tenzinek, munduko 
mendirik altuenetan bizi 
den munduko gizonik  
altuenak, ezin du  
itsasoa ikusi eta ez du  
aitaren berririk. 
Horregatik bidaian  
abiatuko da, eta bidean 
ekaitz beldurgarriak  
jasango ditu, eta  
gobernadore baten  
maltzurkeria, baina  
dantzari xarmangarri bat 
ere ezagutuko du, eta izotz 
azpiko misterioa…

Euskadi Saria 2010 
XX. Ala Delta Saria

19

Dalai Lamaren zaldiak
Pablo Zapata Lerga   Marrazkilaria: Teresa Novoa

Itzultzailea: Patxi Zubizarreta
Orrialdeak: 128
ISBNa  
978-84-8394-422-6

KODEA 108730

Lin Txu, hamaika urtetsuko  
mutikoa, Tibeteko lauta-
detan bizi da. Han trebatu  
du zaldia lasterketarik 
 garrantzitsuena irabaz 
dezan. Norgehiagoka 
 horretan, Dalai Lama 
mutiko adinkidea izango 
da agintari gorena. Bien 
ustekabeko topaketak 
aldaketa ekarriko die bai 
beren bizitzetan bai beren 
tradizio antzinakoen 
 ikuspegietan.

25

Elurrezko panpinen borroka
Rafael Calatayud Cano   Marrazkilaria: María Simavilla

Itzultzailea: Aitor Arana
Orrialdeak: 112
ISBNa  
978-84-9106-918-8

KODEA 172135

Negu hotz-hotzean, mendi 
baten goialdean elurrezko 
panpinak sortu dira. 
Hasieran hiru bola baino 
ez dira, baina laster euren 
begiak, ahoak eta besoak 
egin dituzte, harrien eta 
adarren bidez. Sudurra 
baino ez zaie falta, eta 
hor lehia latza hasiko da 
eta senideak bereizi, eta 
elkarren aurkako borrokan 
jarriko ditu.

9 7 8 8 4 9 1 0 6 9 1 8 8



  IBAIZABAL || 2021  | ||| ||| ||  107

8 urtetik aurrera

106  | ||| ||| ||  Literatura Katalogoa

ADA GOTHFitxa teknikoa

Egilea eta marrazkilaria: Chris Riddell

Itzultzailea: Aitor Arana

Adina: 8 urtetik aurrera

Formatua: 140 x 190 mm

Koadernaketa: kartonea

Marrazkiak: zuri beltzez

Orrialdeak: 192

Umorez eta adimenez betetako liburu ilustratuen bilduma berezia.  
Izenburu bakoitza liburuxka txiki batekin dator.

4

Ada Goth eta sinfonia beldurgarria

ISBNa  
978-84-9106-450-3

KODEA 119574

Lord Gothek GOTHSTOCK izeneko musika-emanaldi zirra ra-
ga rria prestatu du. Gutxi izango dira hori bezain ikusgarriak. 
Ada zoratzen dabil musikaldia dela eta, Ilunpe Jauregira musi-
kariak etorri direlako. Baina gonbidatuekin gorabeherak izango 
ditu; adibidez, bere amonarekin, hark lord Gothi emazte berria 
aurkitu nahi diolako, edo neskaren jantzigelan bizitzen jarri den 
faunoarekin. Gainera, Maltravers maltzurra azpilanean dabil. 
Zorionez, Adak gonbidaturik interesga rrienaren laguntza izango 
du.

Edizio dotorea, orrialdeen ertzak 
berde distiratsuarekin.

BARRUAN,
LIBURUXKA  
TXIKI BAT

Marrazki bat eguneko

ISBNa  
978-84-9106-251-6

KODEA 117019

Aurten egunero-egunero marraztu, idatzi edo zirriborra 
ezazu nahi duzuna. Liburu honetan 365 ideia daude jolas 
zaitezen eta irudimen bizia izan dezazun.

LIBURU BEREZIAFitxa teknikoa

Egilea eta marrazkilaria: Chris Riddell

Itzultzailea: Aitor Arana

Adina: 8 urtetik aurrera

Formatua: 136 x 185 mm

Koadernaketa: kartonea

Marrazkiak: zuri beltzez

Orrialdeak: 384

Chris Riddellek, ilustratzaileak eta egileak, Ottoline edo Ada Gothen
pertsonaia ahaztezinen sortzaileak, liburu honetan urteko egun bakoitza
margotzera, zirriborratzera eta marraztera gonbidatzen gaitu.
Liburuak ilustrazioko 365 proposamen biltzen ditu zure alde sortzaileena
praktikan jarri ahal izateko gomendio eta argibideekin.
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AVANTE ESKOLA
Zinca, Axel, Oto, Helena, Ciro eta Aristide azeria munduko
detektiberik onenak izan nahian dabiltza. Avante eskola ospetsura
heldu berriak dira, eta bertan ikertzaile trebeak direla erakutsiko
dute. Elkarrekin Nautilus taldea osatzen dute eta grina bizia
daukate: misterio handiak argitzea.

Fitxa teknikoa

Egilea: David Fernández Sifres

Marrazkilaria: Alberto de Hoyos Masó

Itzultzailea: Aitor Arana

Adina: 8 urtetik aurrera

Formatua: 135 x 200 mm

Koadernaketa: flexibook

Marrazkiak: zuri beltzez

3

Farrell etxeko mamu-gertaerak

Orrialdeak: 192
ISBNa  
978-84-9106-748-1

KODEA 165328

Farrell baronesaren etxe 
handiko biztanleek alde 
egin dute, eta etxe  
beldurgarri hartako 
ezkutalekuren batean 
altxor bat ezkutaturik dago. 
Hura aurkitzea, ordea, ez 
da erraza izango, mamu 
bat zelatan dabilelako.

Avante eskolako  
neska-mutikoen  
azkartasuna berriro  
neurtuko dute. Benetan 
daude naturaz gaindiko 
indarren aurrean? Hori 
jakiteko, etxe  
handiko ezkutuko  
igarobideak arakatu eta 
ileak laztuko dizkieten  
misterio batzuk argitu 
beharko dituzte.

1

Billinghurst gazteluaren kasu bitxia

Orrialdeak: 160
ISBNa  
978-84-9106-629-3

KODEA 160522

Lehenbiziko aldiz, mundu 
osoko zazpi harribitxi 
baliotsuenak Billinghurst 
gazteluan erakusgai daude. 
Banan-banan, modu miste-
riotsuan desagertzen hasi 
dira, ordea. 
Avante eskolako neska-
mutikoek ikerketari ekingo 
diote ornitoptero eta 
automata artean, baina 
gazteluko segurtasun 
buruak sartzea debekatzen 
dienean, kasua korapilatu 
egingo da. Lapurra nor 
den jakingo ote dute, hark 
harribitxi guztiak lapurtu 
baino lehen?

2

Nolan uharteko agerpen sinestezinak

Orrialdeak: 160
ISBNa  
978-84-9106-635-4

KODEA 160792

Heltzea hain zaila den 
Nolan uhartean itsaspeko 
ezohiko museo bat dago. 
Bertan oso margolan 
baliotsuak daude eta haren 
jabeak, milioidun gizon 
batek, artista ezezagunen 
lanak erakusteko areto bat 
jarrita dauka. Avanteko 
neska-mutikoek, margo-
lanak museoan baimenik 
gabe nor sartzen ari den 
jakin beharko dute, izan 
ere, misterio horrek oso 
kezkatuta dauzka bertako 
agintariak!

1

Vlad, munduko banpirotxo baldarrena

Orrialdeak: 160
ISBNa  
978-84-9106-630-9

KODEA 160549

Vladen gurasoak kezkatuta 
daude semeak oso nota 
txarrak dauzkalako, eta 
hura Dorre Beltzera  
zigorturik bidaltzeko asmoa 
dute. Vladen ametsa, hala 
ere, gizakien ikastetxe 
batera joatea da, eta hori 
lortzeko gogotik saiatuko 
da.

2

Lagun izugarri onak

Orrialdeak: 160
ISBNa  
978-84-9106-631-6

KODEA 160550

Vladen gurasoak 
Transilvaniara joan dira 
hegan, eta banpiroen 
zeregin zerrenda luzea utzi 
diote semeari. Zorionez, 
mutikoaren gizaki laguna, 
Minxie, hari lagundu  
nahian dabil. Euren  
adiskidetasuna sekretuan 
mantendu ahal izango 
dute, aitona Goryk ezer 
jakin gabe?

3

Transilvaniako bisita

Orrialdeak: 168
ISBNa  
978-84-9106-633-0

KODEA 160782

Lupus Letagin, Vladen 
lehengusua, Transilvaniatik 
heldu da, Vladen banpiro-
trebetasunak hobetzen 
laguntzeko. Vladek ez du 
Lupusek jakiterik nahi 
Minxie bere laguna dela; 
eta, ezkutuan, gizakien 
ikastetxera joaten dela
jakiterik ere ez du nahi. 
Bizimodu bikoitzari eutsi 
ahal izango ote dio?

4

Sekretuak agerian

Orrialdeak: 168
ISBNa  
978-84-9106-634-7

KODEA 160783

Antza, Vladi dena gaizki 
ateratzen zaio: gizakien
ikastetxean banpiroa dela 
jakin dute, eta bere ama
tematuta dago beste  
ahalmen bat landu dezan:
superindarra. Baina ez du 
lortzen eta, zigortuta, amak 
Dorre Beltzera bidaliko du. 
Dena ezustean aldatuko da, 
ordea: Limonada  
andereñoa, Minxierekin 
batera, Zoritxar Eneara 
joango da eta banpiro 
familiari Vlad oso ikasle 
ona dela ikusaraziko dio.

VLAD, MUNDUKO 
BANPIROTXO BALDARRENAFitxa teknikoa

Egilea: Anna Wilson

Marrazkilaria: Kathryn Durst

Itzultzailea: Aitor Arana

Adina: 8 urtetik aurrera

Formatua: 129 x 198 mm

Koadernaketa: rustika

Marrazkiak: zuri beltzez

Banpiroak eta haien ohitura bereziak ezagutzeko eta haiekin gozatzeko 
bilduma dibertigarria eta beldurgarria!
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 GAZTETXO!
 PAPER TXORIAK - Sail Berdea
 ORIOL ARLOTE
 ARTE IKERTZAILEA
 LAGUNIK ONENEN GOZOTEGIA
 STELLA MONTGOMERYren misterioak



10 urtetik aurrera

  IBAIZABAL || 2021  | ||| ||| ||  113112  | ||| ||| ||  Literatura Katalogoa

10

Lagun berezi bat
Aitor Arana   Marrazkilaria: Aitziber Alonso

Orrialdeak: 96
ISBNa  
978-84-8325-999-3

KODEA 070575

Asierrek bere anaia nagusia 
zuen lagunik handiena.
Baina bakarrik geratuko 
da, anaia beste ikastetxe 
batera joaten denean. 
Gainera, etxe ondora  
etorriko diren bizilagun
berriek, ez dute gauzak 
argitzen lagunduko. Giro 
nahasi honetan, Asierrek 
lagun misteriotsu eta  
berezi baten aldeko jarrera 
hartuko du, gertatzen dena 
gertatzen dela.

GAZTETXO!Fitxa teknikoa

Adina: 10 urtetik aurrera

Formatua: 130 x 195 mm

Koadernaketa: rustika

Marrazkiak: zuri beltzez

1

Trianoko gau gorriak
Iñaki Friera   Marrazkilaria: Andoni Odriozola

Orrialdeak: 160
ISBNa  
978-84-8325-876-7

KODEA 070566

Gorria da Trianoko lurra; 
gorria da inguru haietan 
behinola ugari zegoen 
mineralaren aztarna. Baina, 
gauak eguna menpe  
hartzen duenean, beste 
gorri mota bat nagusitzen 
da Zugaztietan: dirua
inolako gupidarik gabe egin 
nahi dutenen ikuskizun 
larria.
Blacky, Patxoren txakurra, 
ikuskizun horretara eraman 
dute. Lagunen ausardiak 
bakarrik salbatu ahal izan-
go du txakurra.

4

Mirari hegalari
Iñaki Zubeldia   Marrazkilaria: Jabier Erostarbe

Orrialdeak: 104
ISBNa  
978-84-8325-879-8

KODEA 070569

Mirarik, hamar urteko 
 neskatila jatorrak, makina 
bat iseka eta mesprezu  
pairatu behar izan du 
txikia delako. Ikaskideek 
nahigabearen eta  
tristuraren pozoina sartu 
diote bihotzean.
Egoera horretatik ateratze-
ko ideia bat handitzen eta 
puzten joan zaio barruan. 
Bere ausardia erakutsiko 
die ahobero guztiei, hegal-
di harrigarri bat eginez.

5

Izaroko altxorra
Iñaki Friera   Marrazkilaria: Andoni Odriozola

Orrialdeak: 200
ISBNa  
978-84-8325-880-4

KODEA 070570

XVI. mendearen amaieran 
Drake piratak eraso zien 
Izaron bizi ziren frantzis-
kotarrei, eta han lurperatu 
omen zuen bere altxorra. 
Lau mende geroago, beste 
lapur batzuek ordura arte
artxibo zaharretan gordeta 
izan den sekretua ezagutu 
eta plan bat prestatu dute 
altxorraren jabe egiteko.

14

Txerrikumeen abenturak
Iñaki Zubeldia   Marrazkilaria: Estibalitz Jalón

Orrialdeak: 96 

ISBNa  
978-84-8394-169-0

KODEA 070581

Manuelak zortzi txerrikume 
dauzka eta egunero arazo 
handi bati aurre egin behar 
dio: nola ase bere kumeen 
gosea eta berea ere bai,
noski. Jabeek ez diote janik 
ematen eta goizero janari 
bila abiatu behar du  
herrian barrena, gaiztakeria 
eta pikardia harrigarriak
eginez. Herri osoa nazka-
turik dago, baina ez dakite 
arazoa nola konpondu. 
Azkenean, umeek askatuko 
dute korapiloa, irtenbide
irudimentsu eta bitxia 
emanez.

18

Urtegi misteriotsua
Aitor Arana   Marrazkilaria: Alberto Campos

Orrialdeak: 88
ISBNa  
978-84-8394-337-3

KODEA 070558

Mikeli Iker anaia urtegian 
ito zitzaionetik, etxeko 
txakurrak itotako anaiaren 
izenean hitz egiten dio. 
Baina mutikoari inork
ez dio sinesten hildako 
anaiak txakurraren bidez 
hitz egiten dionik. Mikel, 
horregatik, helduekin beti 
haserre biziko da.
Zorionez, gizon bat  
azalduko da mutikoaren 
bizitzan, sinetsi egingo 
diona: Paxkual, Mikelen 
etxera bizitzera etorri zen
aitona berria. Sinesteaz 
gain, urtegiko misterioa 
argitzen lagunduko dio 
aitona honek mutikoari.

22

Manta belaunetan
Antton Kazabon   Marrazkilaria: Ainara Azpiazu

Orrialdeak: 64
ISBNa  
978-84-8394-548-3

KODEA 101165

Anderrek nola edo hala 
bere alboan nahi du aitona 
Joxe.
Etxean ikusi nahi du, lehen 
bezala, eta ez zaharren 
egoitzan, triste-triste. 
Gainera, laster pilota  
txapelketa jokatu behar
du, eta aitona partiduak 
ikustera joatea gustatuko 
litzaioke mutikoari. Aitonak 
ere nahi du, baina  
horretarako gurasoen
laguntza beharko du 
Anderrek.

23

Hamar! Aitonak oparia dakar!
Rai Bueno   Marrazkilaria: Iosu Mitxelena

Orrialdeak: 64
ISBNa  
978-84-8394-782-1

KODEA 102843

Opari bat egiten  
dugunean, gure barruko 
zatitxo bat ere  
oparitzen dugula esaten 
da. Oparietan gure izateko 
eraz, gure ametsez, gure 
nahiez ari gara. Paulok 
hamar urte beteko ditu, 
eta argi eta garbi adierazi 
die gurasoei urtebetetze 
egunerako zer nahi duen.
Hala ere, eskatu ez duen 
opari batek, ate berri bat 
zabalduko dio.
Eta zuri irakurle, irekiko  
al dizu aterik?

25

Kanguruak zootik ihesi
Iñaki Zubeldia   Marrazkilaria: Alai Zubimendi

Orrialdeak: 64
ISBNa  
78-84-8394-843-9

KODEA 105939

Hiru kanguruk Frankfurteko 
zootik ihes egin dute 
basurdearen eta azeriaren 
laguntzarekin. Ahalegin 
horretan basurdeari letagin
bat puskatu zaio. Inguruko 
herri txiki bateko umeen 
lagun egingo dira  
animaliak eta ia egunero 
jolas egingo dute hauekin.
Umeek bi eginkizun  
hartuko dituzte beren gain:
kanguruak Australiaraino 
bidaltzea eta basurdeari 
letagin puskatua  
konpontzea.

26

Bizikleta lapurtu didate!
Aritz Mutiozabal   Marrazkilaria: Maite Mutuberria

Orrialdeak: 72
ISBNa  
978-84-8394-478-3

KODEA 106792

Aneren bizikleta desagertu 
egin da. Norbaitek lapurtu 
dio. Batean zein bestean 
bilatzen aritu ondoren, 
Gobernuz Kanpoko
Erakunde baten eskuetan 
dagoela jabetuko da. Baina 
beranduegi izango da. 
Erakundeak Afrikara bidali 
du, Gambiara. Bizikleta
berreskuratzeko ahale-
ginean, eskaera formal 
bat idatzi eta gutun bidez 
bidaliko du Anek aitonaren 
laguntzarekin. Bueltan,
Sarubak erantzungo dio, 
bere adin bereko neska-
tila gambiar batek. Anek 
bizikleta galduko du, baina 
lagun berri bat irabazi.
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27

Max eta lehengusina txikia
Laida Martinez   Marrazkilaria: Manu Ortega

Orrialdeak: 128
ISBNa  
978-84-8394-479-0

KODEA 106793

A zer bizimodu gogorra 
daraman Maxek! Bederatzi 
urte ditu, eta amak eta 
amonak ez diote begia 
gainetik kentzen ondo 
portatzen dela bermatzeko. 
Baina Max bazterrak 
nahasten ibiltzen da beti. 
Horrexegatik erabaki dute 
amak eta amonak diziplina 
behar duela gure protago-
nistak. Kezkatuta geratu da 
Max, eta orduan, miraria 
gertatu da: bisitan etorriko 
da Mirentxo, lehengusina
txikia. Mirentxuri lurrikara 
esaten diote oso bihurria 
delako. Ama eta amona 
lehegusinaz arduratzen 
diren bitartean, Maxen 
bizimodua hobetu egingo 
da.

29

Urtziren diarioa
Antton Kazabon   Marrazkilaria: Ima Mendiola

Orrialdeak: 88
ISBNa  
978-84-8394-754-8

KODEA 109768

Ni ere hemengoa naiz, 
ama ere bai, aita baita ere 
hemengoa omen da, baina 
nik oraindik ez dakit zein 
demonio den ama eta
biok bakarrik utzi gintuen 
pertsonajea. Amak esan 
zidanez herrikoa eta Pako 
baino gazteagoa. Nik asko 
ezagutzen dudan
bat izango da. Horregatik 
ez didate esan nahi.

31

Nahla
Oihane Fernandez   Marrazkilaria: Ainara Azpiazu

Orrialdeak: 72
ISBNa  
978-84-9106-042-0

KODEA 110073

Nahlaren gurasoak 
marokoarrak dira. 
Mboreren gurasoak, aldiz,
are urrunago dagoen  
herrialde batetik etorri 
dira; Senegaletik, hain 
zuzen ere. Nahla eta 
Mbore lagun handiak 
egin dira. Orain auzo lasai 
batean bizi dira eta bertan 
denek ezagutzen dute 
elkar.
Egun batean ordea Salhi 
jauna desagertu egingo da.
Gai izango dira Nahla 
eta Mbore Salhi tapiz-
saltzailearen
desagerketa argitzeko?

30

Ilargiko zaindariak
Aitor Arana   Marrazkilaria: Manu Ortega

Orrialdeak: 80
ISBNa  
978-84-9106-041-3

KODEA 110072

A8 1 androidea naiz eta 
ilargira eraman nahi 
zaituztet, abentura
zirraragarriak bizitzera.
Ilargiko Beta hirian Amaia, 
Meri, Dorian eta Anghelo
neska-mutikoak nirekin bizi 
dira, eta zeregin  
garrantzitsu bat daukagu 
bertan: Lurra espaziotik 
etor daitezkeen arriskueta-
tik babestea. Horretarako, 
Patxi zientzialariaren
laguntza ere izango dugu.
Zatozte gurekin eta lagun 
iezaguzue Lurra zaintzen!

32

Betaurrekoak hozkailuan
Oihane Fernandez   Marrazkilaria: Ainara Azpiazu

Orrialdeak: 72
ISBNa  
978-84-9106-198-4

KODEA 116442

Egunkarietan agertzen den 
pertsonaia famatua ez izan 
arren, Mararentzat aita 
da munduko pertsonarik 
 miresgarriena.  Hain da 
berezia eta hain daki gauza 
asko. Elkarte misteriotsu 
bateko ohorezko kide ere 
bada, gainera.
Baina, zoritxarrez, munduko 
gizonik despistatuena ere 
bada, eta edonon galtzen 
ditu bere leopardo pastadun 
betaurreko kutunak: kalean 
zehar, postontzietan,...
Behin Donostiako  
aquarium-eko marrazoen 
urontzi barruan ere bai. 
Halakorik! Ezetz asmatu non 
galdu zituen azkenekoz?

34

Txopo
Gaizka Arostegi   Marrazkilaria: Enrique Morente

Orrialdeak: 80
ISBNa  
978-84-9106-268-4

KODEA 117455

Jonek berri triste bat jaso-
tzen du bere hamargarren
urtebetetzean. Hugo, bere 
lagunik kutunena, hiltzear 
dago ospitalean. Gaixoak, 
atezain izan nahi zuen eta, 
ezinbestean, Txopo handia, 
Athletic taldeko futbolari 
ospetsua, ezagutzeko
bere ametsa bete gabe 
zenduko da. Baina Jon ez 
dago horrelakorik onartze-
ko prest, eta adiskideen 
laguntzaz, plan bat
asmatuko du Hugoren 
ametsa bete dadin. Hala 
ere, gauzak ez dira erraz 
suertatuko, eta hainbat 
traba eta oztopo gainditu
beharko dituzte bidean. 
Lortuko al dute?

36

Sekretuen hamaika zaporeak
Oihane Fernandez   Marrazkilaria: Ainara Azpiazu

Orrialdeak: 104
ISBNa  
978-84-9106-626-2

KODEA 160519

Hainbat sekretu mota 
daude: handiak, txikiak, 
koloredunak edota  
zaporedunak; eta guztiok 
gordetzen dugu baten bat
gure barnean.
Istorio honetako  
protagonistak sekretu 
handi bat gordetzen du 
kutxa batean giltzape-
turik, eta oraindik ez 
daki zer zapore duen 
sekretu honek. Gai izango 
ote da  horren zaporea 
aurkitzeko? Ausartuko ote 
da bere sekretua kutxatik 
 ateratzera? 

28

Leize-zuloko misterioa
Iñaki Zubeldia   Marrazkilaria: Alai Zubimendi

Orrialdeak: 152
ISBNa  
978-84-8394-646-6

KODEA 108732

Ainhoak 10 urte ditu 
eta ametsetan eginkizun 
zaila jaso du: Arrikruzko 
leize-zuloan dagoen lehoi-
kumearen hezurdura bilatu
eta amaren ondora era-
matea, haren babesean 
egon dadin beti. Lan zaila 
Ainhoak eta haren lagun-
taldeak hartzen dutena,
inork ez baitie sinesten. 
Mozkor batzuk ia pikutara 
botako dute nesken asmoa.
Hala ere, etsi gabe jarraitu-
ko dute hasitako lanean. 
Abentura hunkigarria neska 
horiena.  
LORTUKO OTE DUTE BEREN 
HELBURUA?

33

Jauregiko sekretua
Maribel Aiertza   Marrazkilaria: Aitziber Alonso

Orrialdeak: 104
ISBNa  
978-84-9106-262-2

KODEA 117059

Zergatik egin behar dugu 
beti nagusiei sudur pun-
tan jartzen zaiena? Gure 
ama sarjentuak erabaki 
du, aurten, Otxanten igaro 
behar ditugula oporrak, 
aitona-amonak zaintzen. 
Tximeleta bat basamortuan 
baino gehiago aspertuko 
naiz, hemen umeak
koadroetan baino ez dire-
lako existitzen. Hori uste 
nuen jauregikoak euren 
ume bereziarekin etorri 
direla entzun dudan arte. 
Amonak esan dio amari, 
sekretuan. Eta ez dute ni 
jauregira hurbiltzerik nahi. 
Ba hainbeste misteriorekin 
jakin-min itzela piztu 
didate. 

35

J. Smithen altxorra
Oihane Fernandez   Marrazkilaria: Manu Ortega

Orrialdeak: 104
ISBNa  
978-84-9106-447-3

KODEA 119571

Udako oporrak!!!
Agur eskolari,  
matematikako azterketei 
eta iratzargailuaren soinu 
jasanezinari. Martxel, Sare, 
Peio eta Olaia hurrengo  
ikasturtean institutura  
joango dira, baina  
lasaitasunez betetako bi 
hilabete luze dituzte  
aurretik. Hala ere,  
antzinako pirata baten mezu 
misteriotsuak eta altxor pre-
ziatu baten promesak dena 
hankaz gora jarriko dute. 
Pirata misteriotsua nor zen 
jakitea lortuko ote dute?
Altxorra aurkituko ote dute?

38

Itsas azpiko sekretua
Lur Gallastegi   Marrazkilaria: Iosu Mitxelena

Orrialdeak: 128
ISBNa  
978-84-9106-983-6

KODEA 177079

Itsas azpiak hainbat  
sekretu ezkutatzen ditu.
Baina beti ez gara horiek 
argitzeko gai.  
Askotan, gure herriaren 
historiako pasarteak ere 
badira ur artean.
Intzak eta haren lagunek 
uda ahaztezina igaroko 
dute Donostiako Kontxako 
badian biziko dituzten 
abenturei esker.

9 7 8 8 4 9 1 0 6 9 8 3 6

Ilargiko zaindariak arriskuan
Aitor Arana   Marrazkilaria: Manu Ortega

37

Orrialdeak: 88
ISBNa  
978-84-9106-982-9

KODEA 176490

A8 androidea naiz eta ilargira 
eraman nahi zaituztet.
Ilargiko Beta hirian Amaia, 
Meri, Dorian eta Anghelo  
neska-mutikoak nirekin bizi 
dira, eta zeregin garrantzitsu 
bat daukagu bertan: Lurra 
espaziotik etor daitezkeen 
arriskuetatik babestea. 
Horretarako, Patxi zientzia-
lariaren laguntza ere izango 
dugu. Oraingoan haitzuloko 
momia aurkituko dugu, eta 
espazioko bikingoei aurre egin 
beharko diegu. Arriskuan jar-
riko gaituzten mamuak eta  
aintzirako munstroa kontuan 
izan gabe!

9 788491 069829
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5

Askatu eizuez pottokak!
Iñaki Friera   Marrazkilaria: Andoni Odriozola

Orrialdeak: 184
ISBNa  
978-84-8394-308-3

KODEA 070365

Argia biztu eta mahaiara 
itzuli zan Garazi. Orduan, 
Ane, Patxo eta Joseba  
geldi-geldirik egozala 
ohartu zan, zirkinik  
txikiena ere egiten  
ausartzen ez zirala, 
mahaiari artez begiratzen. 
Orduan, Garazik ere beste 
mundu haretatik etorritako 
harek itzitako mezua ikusi 
eta ozen irakurri eban:
LIBRA POT0KA!

7

Max eta lehengusina txikia
Laida Martinez   Marrazkilaria: Manu Ortega

Orrialdeak: 128
ISBNa  
978-84-8394-926-9

KODEA 107384

A zer bizimodu gogorra 
daroan Maxek! Bederatzi 
urte daukaz, eta amak eta 
amamak ez deutsie begia 
gainetik kentzen, ondo 
portetan dala bermatzeko. 
Baina Max bazterrak 
nahasten ibilten da beti, 
eta jostailuak han-hemen-
ka sakabanatuta daukaz 
logelan, eskolako beharrak 
egitea ahazten jako, jale 
eskasa da... Horrexegaitik 
erabagi dabe amak eta 
amamak diziplinea behar 
dauala gure protago-
nisteak. Kezkatuta gelditu 
da Max eta, orduan, mira-
ria gertatu da: bisitan 
etorriko da Mirentxu, 
lehengusina txikia. 

GAZTETXO! 
BIZKAIERAZFitxa teknikoa

Adina: 10 urtetik aurrera

Formatua: 130 x 195 mm

Koadernaketa: rustika

Marrazkiak: zuri beltzez

1

Ondarroako piratak
Ana Urkiza   Marrazkilaria: Jokin Mitxelena

Orrialdeak: 176
ISBNa  
978-84-8394-165-2

KODEA 070395

Andonik ez dau Ondarroara 
joan gura. Aspertu egingo 
dala uste dau. Ezin dau 
igarri, ostera, Ondarroan 
zelango abenturak biziko
dauzan. Filmetan besterik 
ikusten ez diran piratak 
ezagutuko dauz, hazur eta 
mamizkoak. Eta piraten 
lagun egingo da.

3

Txarrikumeen abenturak
Iñaki Zubeldia   Marrazkilaria: Estibalitz Jalón

Orrialdeak: 96
ISBNa  
978-84-8394-110-2

KODEA 070390

Manuelak zortzi txarri-
kume daukaz eta egunero 
arazo handi bateri aurre 
egin behar deutso: zelan 
ase bere kumeen gosea 
eta berea ere bai, jakina. 
Jabeek ez deutsie janik 
emoten eta goizero janari 
bila abiatu behar dau  
herrian barruan, okerkeria 
eta pikardia harrigarriak 
eginez. Herri osoa naz-
katuta dago, baina ez dakie 
arazoa zelan konpondu. 
Azkenean, umeek askatuko 
dabe korapiloa, urtenbide 
irudimentsu eta bitxia 
emonez.

9 7 8 8 4 8 3 9 4 1 1 0 2

7 0 3 9 0

2

Mirari hegalari
Iñaki Zubeldia   Marrazkilaria: Jabier Erostarbe

Orrialdeak: 104
ISBNa  
978-84-8394-166-9

KODEA 070396

Mirarik, hamar urteko nes-
katila jatorrak, makina bat 
iseka eta mesprezu pairatu 
behar izan dau txikia dala-
ko. Ikaskideek nahigabea ren 
eta tristurearen pozoina 
sartu deutsie bihotzean.
Egoera horretatik aterateko 
ideia bat handitzen eta 
puzten joan jako barruan. 
Bere ausardia erakutsiko 
deutsie ahobero guztiei, 
hegaldi harrigarri bat  
eginez.

4

Izaroko altxorra
Iñaki Friera   Marrazkilaria: Andoni Odriozola

Orrialdeak: 200
ISBNa  
978-84-8394-256-7

KODEA 070364

XVI. mendearen amaieran 
Drake piratak eraso eutsen 
Izaron bizi ziran frantzis-
kotarrei, eta han lurperatu 
ei eben euren altxorra. 
Lau mende geroago, beste 
lapur batzuek ordura arte 
artxibo zaharretan gordeta 
izan dan sekretua ezagutu, 
eta plan bat prestatu dabe 
altxorra lehorrera ekarteko 
eta haren jabe egiteko.
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PAPER TXORIAK
Sail BerdeaFitxa teknikoa

Adina: 10 urtetik aurrera

Formatua: 130 x 200 mm

Koadernaketa: rustika

Marrazkiak: zuri beltzez

Orrialdeak: aldakorrak

PAPER TXORIAK bildumarako munduko literaturako perlak aukeratu  
eta adinaren arabera sailkatu ditugu 5 urtetik 12 urtera bitarteko  
neska-mutilentzat.

4

Ikastetxe sorginduko misterioa
Ulises Cabal   Marrazkilaria: Gabriel Hernández Walta

Itzultzailea: Aitor Arana
Orrialdeak: 152
ISBNa  
978-84-8325-737-1

KODEA 073803

Salamancako ikastetxe 
zahar batean fantasma bat 
dabilen susmoa  
sorrarazten dute gertaera 
harrigarri batzuek. Ulises 
Cabal detektibe aztiak 
aztertu beharko du  
hasierako susmo bitxi 
horiek egiazkoak diren  
ala ez.

3

Maíto Panduro (Pack-a: liburua eta koadernoa)
Gonzalo Moure   Marrazkilaria: Fernando Martín Godoy

KODEA 102269

Maíto mutiko ijitoa da. 
Maítoren aita, Panduro, 
kartzelan dago eta
analfabetoa da. Gutunen 
bidez elkarrekin
komunikatzeko beren kode 
sekretua daukate: txori, 
zaldi, mendi, urmaelen 
bidez, askatasun ametsak 
adierazten dituzte.

 LLF
Itzultzailea: Jose Antonio Sarasola
Liburuaren orrialdeak: 104 
Koadernoaren formatua:  
170 x 260 mm 
Koadernoaren orrialdeak: 16

XII. Ala Delta Saria

21

Enolaren sekretua
Daniel Hernández Chambers    Marrazkilaria: David 

de las Heras

Itzultzailea:  
Rosetta Testu Zerbitzuak
Orrialdeak: 152
ISBNa  
978-84-9106-603-3

KODEA 150935

Bizilagun batek bere  
tximinia garbitzeko  
eskatzen dio Galtzerdiri, 
eta, horretan ari dela, 
izugarrizko ezustekoa 
hartzen du mutikoak: uso 
baten eskeletoa aurkitzen 
du, eta haren hankari lotu-
ta, kodean idatzitako mezu 
bat. Une horretatik aurrera, 
bai berak bai bere lagun 
minak ahalegin guztiak 
egiten dituzte enigma hura 
eta ia mende erdia  
ezkutaturik daraman  
istorioa argitara  
ateratzeko.

XXVII. Ala Delta Saria

14

Medellingo lokatza
Alfredo Gómez Cerdá    Marrazkilaria: Xan López 

Domínguez

Itzultzailea: Aitor Arana
Orrialdeak: 152
ISBNa  
978-84-8394-364-9

KODEA 073813

Camilok eta Andresek 
egunak kalez kale gora 
eta behera ibiliz ematen 
dituzte Medellingo beren 
auzoan, hau da, munduko
lekurik onenean. Camilok 
argi ikusten du, handiak 
direnean, lapur talde bat 
zuzenduko dutela. Baina 
Andresek ez du lapurra 
izan nahi. Hori bai, beti 
egongo dira elkarrekin. Ez 
dakitena da liburutegian 
halabeharrez sartzeak 
beharbada bizitza aldatuko 
diela.

Espainiako Sari Nazionala, 2009 
XIX. Ala Delta Saria

20

Gilen eta Kakapirri taldea
Manuel J. Rodríguez   Marrazkilaria: Santy Gutiérrez

Itzultzailea: Aitor Arana
Orrialdeak: 152
ISBNa  
978-84-9106-394-0

KODEA 118985

Gilenen gurasoek etxez 
aldatzea erabakitzean, 
haren bizitza zeharo  
aldatuko da egoera berrira 
egokitu beharko duelako,
ikastetxe desberdinean 
eta beste lagun batzuekin. 
Hala ere, gutxien espero 
duena da Fede,  
ikasgelako harroputza, 
beraren aurka hastea. Eta 
gelako ikaskideek haren 
irainak etsipenez onartuko 
zituztenik ere ez zuen 
pentsatzen. Baina denak du
muga, eta Gilenek plan bat 
martxan jarriko du.

23

Iluneko Argi
Juan Kruz Igerabide   Marrazkilaria: Raquel Catalina

Orrialdeak: 144
ISBNa  
978-84-9106-785-6

KODEA 165609

Argi, egunero, parkean 
zehar igarotzen da, 
eskolara bidean,  
bederatziko taula esanez. 
Hermenegildo, erretiroa 
hartua duen gizon bat, beti 
ordu berean esertzen da 
parkean, neskatoaren  
ibilerari begira.  
Gaizki-ulertu batengatik,  
susmagarri bihurtzen da 
gizon hori, denek  
zelatatzen dute, batik bat 
eskolako atezainak.

22

Besteak ez bezalakoa
Ricardo Gómez   Marrazkilaria: Jordi Vila Delclòs

Itzultzailea:  
Rosetta Testu Zerbitzuak
Orrialdeak: 168
ISBNa  
978-84-9106-730-6

KODEA 164666

Samuelek 3.653 egun eta 
ordu pare bat bete ditu 
9:32an. Bere bizitzaren 
etapa berri bat hasi du, 
eta gertatzen zaizkion edo 
pentsatzen dituen gauzak 
idazten hasi da koaderno 
batean. Samuelentzat 
bazter guztietan daude
zenbakiak eta geometria: 
argi-hariak, inurri ilarak,
xaboi-burbuilak…  
Eta beldur handia ematen 
dion zerbait: MuNa, bere 
gelan bizi den Munstro 
Nazkagarria.

24

Leihoko neska
Xavier Estévez   Marrazkilaria: Fernando Llorente

Itzultzailea:  
Aitor Arana
Orrialdeak: 128
ISBNa  
978-84-9106-919-5

KODEA 172136

Lucasek bere urtebetetzean 
gurasoek oparitutako  
teleskopioa probatzea  
erabaki zuenean, ezin zuen
imajinatu nolako ezustea 
izango zuen leihoaz 
bestalde.
Lantegi hondatu bateko 
kristal hautsien atzean, 
neska bat ikusiko du eta 
harekin harremanetan 
hasiko da, kartoietan
idatzitako mezuen bidez. 
Denborarekin ulertuko du 
neska giltzapean dagoela, 
eta itxura batean ezin 
diola lagundu.9 7 8 8 4 9 1 0 6 9 1 9 5
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5

Jokoz kanpo! 
Arlote metodoa, aparteko futbolaria 
izateko

Orrialdeak: 232
ISBNa  
978-84-9106-243-1

KODEA 116926

Gure ikasgelaren historian 
lehenbiziko aldiz, gu baino
zaharragoak garaitu 
 genituen futbolean. Ez 
nekien oso ondo zer 
 gertatzen zen, baina, bat-
batean, ikaskide guztiak 
jauzika eta oihuka ikusi 
nituen nigana etortzen. 
Neskek gainera salto egin 
eta musu eman zidaten. 
«Aupa! AUPA!
ONENA ZARA!!!», oihuka-
tzen zuten. Lisek ere musu 
eta besarkada bana eman 
zizkidan, eta ikaskideek 
bizkarrean hartu eta jolas-
toki osotik eraman nin-
duten, oihu artean:
«PIN, PAN, PUN, 
BELARRILUZE TXAPELDUN!»

ORIOL ARLOTEFitxa teknikoa

Egilea: Eva Santana

Marrazkilaria: Jaume Bosch

Itzultzailea: Maialen Garagarza

Adina: 10 urtetik aurrera

Formatua: 140 x 205 mm

Koadernaketa: flexibook

Marrazkiak: zuri beltzez

1

Aberastu naiz azkenean! 
Arlote metodoa, dirudun bihurtzeko

Orrialdeak: 208
ISBNa  
978-84-8394-666-4

KODEA 108734

Oriol dut izena, baina  
etxean «mukitsu»,  
«buruhandi», «aizak! », 
«arrautza oskol» eta «zure 
seme hori» esaten didate. 
Hori gutxi balitz, sekula ez 
dut zentimorik izaten.
Arlote bat naiz, ez dakit 
ulertzen nauzuen, baina 
ez naiz gehiago izango. 
Nire lagun Lisekin nagoe-
nean, ez dago oztopo gain-
diezinik! Nire familia pixka 
bat eramanerrazagoa
izango balitz, zeruan egon-
go nintzateke!
ESKERRAK PLAN BAT 
BURURATU ZAIDAN…

3

Erreskate operazioa 
Arlote metodoa, heroia izateko

Orrialdeak: 264 

ISBNa  
978-84-9106-037-6

KODEA 110068

Aita agurtzean, pozaren 
pozez esan dit: «Asteburu 
bat zu gabe, azkenean! 
Jaio zinenetik, ez duzu 
behin ere huts egin!». Ama 
agurtzean, esan dit:  
«Ez zikindu familia txina-
tarraren etxea. Ez nazazu 
haien aurrean gaizki utzi, 
ikus dezatela hemengoak 
jatorrak garela. Ez jan ahoa 
irekita eta ez egin  
korrokadarik mahaian. 
Puzkerrik ere ez bota». 
Anaia agurtzean, esan 
dit: «Ez itzuli, arrautza 
oskol!». Eta hala, famili-
aren maitasunaz beteta, 
poz-pozik noa Anselmekin 
eta Lisekin, gure abentura 
handiari ekitera.
HEROIAK IZANGO GARA!

2

Bukatu dira aitzakiak! 
Arlote metodoa, etxeko lanak egiteko

Orrialdeak: 232
ISBN  
978-84-8394-708-1

KODEA 108735

Berriz ere zigortuta, 
Gizarteko etxeko lanak ez 
egiteagatik!
Hau amorrua! Marrazki 
bizidun bat izango banintz, 
hodei beltz bat izango nuke 
buru gainean; begietatik, 
tximista gorriak aterako 
litzaizkidake; belarrietatik, 
txinpartak; eta sudurzulo-
etatik, sufre koloreko  
lurruna, denak zur eta lur
uzteko modukoa.
MUNDUAN EZ DAGO 
EZ ESKUBIDERIK EZ 
JUSTIZIARIK!

4

Paradisu itsasontzia 
Arlote metodoa, ametsezko itsas bidaia 
bat egiteko

Orrialdeak: 256 

ISBNa  
978-84-9106-203-5

KODEA 116447

Amak itsas bidaia bat 
irabazi du gure familiaren 
osasuna arriskuan jarri 
ostean: oso zaila da eska-
betxeko berberetxoen
patearen 500 etiketa 
biltzea, baina are meritu
handiagoa du hori jateak, 
benetan! Eta amak dio-
enez ez dela janaririk bota 
behar… Ozta-ozta atera 
gara bizirik, eta, ospatzeko, 
Paradisu itsasontzian  
bidaia bat egingo dugu.
Luxuzko sei egun, DENA 
BARNE! Guztia prest 
dugu…
... AMETSEZKO ITSAS 
BIDAIARA JOATEKO!!!
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ARTE 
IKERTZAILEAK

LAGUNIK ONENEN 
GOZOTEGIAFitxa teknikoa

Egilea: Bjørn Sortland

Marrazkilaria: Trond Bredesen

Adina: 10 urtetik aurrera

Formatua: 155 x 220 mm

Koadernaketa: kartonea

Marrazkiak: koloretan

Fitxa teknikoa

Egilea: Linda Chapman

Marrazkilaria: Kate Hindley

Itzultzailea: Aitor Arana

Adina: 10 urtetik aurrera

Formatua: 129 x 198 mm

Koadernaketa: rustika

Marrazkiak: zuri beltzez

Daviden ama artearen zale amorratua da, bere aita familientzako bidaia 
gida batzuk idazten ari da, bere anaia txikia, Thor, nahiko argia da, eta 
Sissel, batzuetan, nerabe jasanezina da. Davidek hamar urte ditu, eta 
bere familiarekin munduko hainbat lekutatik egindako bidaiak kontatzen 
dizkigu; monumentu eta museo garrantzitsuenak bisitatzen dituzte bertan. 
Joaten diren lekuetan artelanen lapurreta arraroak gertatzen dira.

Hannahren bizitza zeharo aldatu zen bere ama berriro ezkondu zenean 
eta Azukrea eta Kanela izeneko gozotegia irekitzeko ametsa bete 
zuenean. Orain beste hiri batean bizi da, beste ikastetxe batera doa, bi 
ahizpa txiki dauzka eta lagun talde berria. Ez da egoera makala!

1

Azukrea eta Kanela

Orrialdeak: 192
ISBNa  
978-84-9106-456-5

KODEA 120709

Hannah gozotegiaz kez-
katuta dago: ez dirudi 
negozioa martxan jartzen 
denik! Gainera, neskaren 
ama beti lanean dago 
eta orain ez dira askotan 
elkarrekin egoten. Baina 
Hannah ez da ezer egin 
gabe geratuko: publizitate 
kanpaina eder bat bururatu 
zaio eta, hura martxan 
jartzeko, bere lagun berrien 
laguntza izango du.

3

Urtebetetzea eta lehiaketa

Orrialdeak: 184
ISBNa  
978-84-9106-473-2

KODEA 149655

Zerbait benetan nahi 
baduzu, ez geratu lo. Ekin 
lanari berehala! Hori da 
Hannahk pentsatzen duena 
eta, beraz, ‘Gozogintzako
junior nagusia’ izeneko 
telebistako bere saio gogo-
koenean lehiakide bila 
dabiltzala ikustean, auke-
ratu dezaten prestatuko da 
eta, gainera, bere gurasoen 
bi ezagun maitemintzen
laguntzeko denbora izango 
du. Txarrena da gauza gar-
rantzitsu batzuk pixka bat 
baztertu dituela, lagunak, 
adibidez.

5

Sydneyko misterioa

Itzultzailea: Iraitz Urkulo
Orrialdeak: 180
ISBNa  
978-84-9106-403-9

KODEA 119051

Davidek eta haren  familiak 
heriotza-mehatxuak jaso 
dituzte. Hori dela eta, 
ahalik eta lekurik urrune-
nera ihes egitea erabaki 
dute. Sydneyra joan dira, 
Australiara. Jakin gabe, 
ordea, erabaki okerra hartu 
dute. Gutxien espero zuten 
tokian, arrisku larriak 
izango dituzte zain.

2

Koilarakada bete sekretu

Orrialdeak: 192
ISBNa  
978-84-9106-457-2

KODEA 120710

Hannah oso pozik dago 
bere lagunekin, batez ere 
Miarekin, biak gozogintza-
zale amorratuak direlako. 
Baina Miaren lotsak eta 
besteekin beti atsegina izan 
beharrak bi lagunek gaizki 
pasatzea ekarriko dute. 
Bestalde, Hannahk Georgeri 
erabaki garrantzitsua
hartzen lagunduko dio.

4

Txakurrak eta gailetak

Orrialdeak: 192
ISBNa  
978-84-9106-474-9

KODEA 149656

Hannah eta Mia lagunek 
euren hiriko txakurtegiko 
Ateak Zabalik eguneko 
ospakizunean laguntzea 
erabaki dute. Izan ere, 
txakurtegiak diru arazoak 
dauzka eta beharbada itxi 
egingo dute. Horretarako 
ekintza asko antolatu 
dituzte eta, pixkanaka,
laguntzaileak inguratuko 
dituzte. Baina Abi izeneko 
neska bat ezagutu dute, 
eta gaizki pasatzen ari 
dela dirudi. Bi lagunek ez 
dute lortzen hark bihotza 
zabaltzea, harengana hur-
biltzeko ahalegina eginda 
ere.
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STELLA MONTGOMERYren 
misterioakFitxa teknikoa

Egilea eta marrazkilaria: Judith Rossel

Adina: 10 urtetik aurrera

Formatua: 135 x 205 mm

Koadernaketa: rustika

Marrazkiak: zuri beltzez

Stella Montgomery hamaika urteko neska umezurtza 
bere hiru izeba gogaikarriekin bizi da. Bizimodu ilun eta 
aspergarria du, viktoriar heziketa zorrotzaren mende. 
Hala ere, abentura zirraragarri eta zoragarrietan
nahastuta dabil beti Stella, eta horien bidez argituz doa 
bere jatorriaren misterioa, familiarengandik jasotako 
dohain magiko baten misterioa.

3

Mendiko Erregea

Itzultzailea: Aitor Arana
Orrialdeak: 288
ISBNa  
978-84-9106-803-7

KODEA 170724

Stellaren hiru izebek 
Wakestone hirian  
ikastera bidali dute  
neskatoa. Gainera,  
neskentzako barnetegi ilun 
eta zorrotz batera bidali 
dute. Ikasturtea aurrera 
doala, Stellaren lagun  
berrietako bat desagertuko 
da, eta neskatoa haren bila 
hasiko da. Abentura  
arriskutsua biziko du eta, 
hartan, hiriak ezkutatzen 
duen misterio ahaltsu 
baten berri izango du eta 
bere familiaren jatorria 
ezagutuko du.

9 7 8 8 4 9 1 0 6 8 0 3 7

1

Grimpeneko aztia

Itzultzailea: Miren Arratibel 
(Rosetta Testu Zerbitzuak)
Orrialdeak: 288
ISBNa  
978-84-9106-746-7

KODEA 165055

Stella bainuetxe hotel 
batean egonaldia egiten 
ari da, Withering-by-Sea 
izeneko kostaldeko herrian.
Hiru izebek eta neskameak 
ez diote begirik gainetik
kentzen, eta aspertuta eta 
apur bat etsita bizi da.
Gau batean, ordea, sekretu 
arriskutsu baten berri
izango du: bere bizia eta 
lagun batzuena arriskuan
jarriko duen sekretu baten 
berri.

2

Baso debekatua

Itzultzailea: Miren Arratibel 
(Rosetta Testu Zerbitzuak)
Orrialdeak: 312
ISBNa  
978-84-9106-747-4

KODEA 165056

Stella ebere arbaso baten 
etxaldera bidali dute 
bizitzera: Wilberforce 
Montgomery esplora-
tzailearena izandako
etxaldera. Toki exotikoa, 
animalia eta landare 
 bitxien bizitokia. Han, bere 
lehengusu-lehengusinen 
laguna egiten da Stella: 
Strideforth bere adineko 
mutikoaren eta Hortense 
haren arreba gaztearen 
laguna. Hiru haurrek
arrisku latzak biziko 
dituzte, ordea, inguruko 
basoetan bizi den munstro 
bat eta Flint jaun bitxiaren 
bisita direla-eta.



12-14 urtetik aurrera
 EKIN
 AMESLARI

14 urtetik aurrera
 LIBURU BEREZIA 
 Baltzolako ipuinak

16 urtetik aurrera
 GAILURREAN
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15

Kaliforniako neskak
Joxemari Iturralde   Marrazkilaria: Marcos San Blas

Orrialdeak: 222
ISBNa  
978-84-8325-200-0

KODEA 075514

Kaliforniara joan da 
Anuxka, Risky eta Ainhoa 
bere lagunekin batera. 
Han, jende mota askotakoa 
dago, gauzak oso diferente 
ikusten dituena bai maita-
sun kontutan, bai dirua
irabazteko moduan, baita 
jendea menperatzeko 
orduan edota etxetik ihes 
egitekoan…

16

Amodioaren gazi-gozoak
Aitor Arana   Marrazkilaria: Alberto Campos

Adina: 14 urtetik aurrera 
Orrialdeak: 256
ISBNa  
978-84-8325-403-5

KODEA 075515

XX. mendearen hasieran 
lanerako saldu zuten Miren 
neskatoa. Gezurra badirudi 
ere, horrelako gauzak 
egiten ziren gure  herrian 
bertan.  Gora-behera 
 handiko bizimodua izan 
zuen Mirenek base rrian 
beti zerbitzari, beti lanean. 
Maitasunez beteriko urte 
samurrak ere  ezagutu 
 zituen, urte luzeetan 
 gartzela izandako base-
rria paradisu bihurtu 
 zitzaionean.

20

Dorretxe zaharreko misterioa
Fernando Morillo   Marrazkilaria: Ima Mendiola

Orrialdeak: 160
ISBNa  
978-84-8325-653-4

KODEA 075519

Abandonaturiko dorretxe 
misteriotsu bat, burutik 
egindako marinel zahar 
eta kondairazalea, San 
Joan suaren magia, mamu 
uluak... Andonik eta bere 
lagunek ikaragarrizko
abentura izango dute.

22

Arriskupean!
Fernando Morillo   Marrazkilaria: Andoni Odriozola

Orrialdeak: 192
ISBNa  
978-84-8325-731-9

KODEA 075521

Peñaflorida institutuko 
bedela hiltzen denean, 
inork espero ez zuen mis-
terio bat agertzen da ezus-
tean. Bedelaren iraganean 
enigma ikaragarria ezku-
tatzen zen, II. Mundu
Gerran murgilduriko Europa 
erdiko armada eta polizia 
atzetik segika ibili zitzaiz-
kionetik. Orain, hil ondoren, 
bere benetako nortasuna 
zein den zabaltzen da.

17

Bihotz nahasiak
Fernando Morillo   Marrazkilaria: Andoni Odriozola

Orrialdeak: 176
ISBNa  
978-84-8325-500-1

KODEA 075516

Ikasturteko lehendabiziko 
eguna. Nerea ikastolara 
joateko irrikitan dago,  
bai baitaki Maitane, lagun 
minena, han aurkituko 
duela. Neskak berehala 
susmatzen du, ordea,
zerbait ezohikoa. Zer 
demontre ari da gertatzen? 
Aireak abentura usain  
bortitza dakarkio.

18

Azken urtea Lizeoan
Joxemari Iturralde   Marrazkilaria: Javier Erostarbe

Orrialdeak: 256
ISBNa  
978-84-8325-652-7

KODEA 075517

RAF ezizena duen 18 
urteko neska da historia 
honetako protagonista eta 
Leroux Ikastetxean bere 
azken urtea egin behar 
du. Mutil talde bat bere 
aurka dago baina RAF ez 
da kikiltzen den horietakoa. 
Gainera, Lizeoan gauza ezin
arraroagoak hasi dira ger-
tatzen: amodio bitxiak, 
hildakoak, desagertuak… 
Baina zer ari da gertatzen?

EKINFitxa teknikoa

Adina: 12-14 urtetik aurrera

Formatua: 130 x 190 mm

Koadernaketa: rustika

Marrazkiak: zuri beltzez

4

Nire aita ezin izan nuen salbatu
Iñaki Zubeldia   Marrazkilaria: Andoni Odriozola

Orrialdeak: 88
ISBNa  
978-84-8325-081-5

KODEA 075503

Bi ipuin biltzen ditu libu-
ruak. Nire aita ezin izan 
nuen salbatu izenekoan, 
garai batean Euskal Herriko 
mendietan eta basoetan
bizi ziren bidelapurren 
gorabeherak kontatzen 
zaizkigu. Monika da mutil 
guztiek inoiz desiratu eta 
maitatu duten neska, gero 
ametsen munduan galduta 
geratu dena.

10

Coca-Cola Erdi Aroan
M. A. Mintegi Larraza   Marrazkilaria: Ima Mendiola

Orrialdeak: 160
ISBNa  
978-84-8325-234-5

KODEA 075509

Mikel eta Aitor denboran 
seiehun urte atzera eginda 
ibiliko dira, Erdi Aroan.
Gorabehera eta estualdi 
askori egin beharko diote 
aurre, besteak beste, gaur 
egun arruntak baina sasoi 
hartan tresna harrigarriak
ziruditen Coca-Cola pote 
baten edota aspirina baten 
laguntzarekin.

14

A zer gaupasa!
M. A. Mintegi Larraza   Marrazkilaria: Ima Mendiola

Orrialdeak: 146
ISBNa  
978-84-8325-358-8

KODEA 075513

Udako gau bat da. Sei 
gazte kostaldeko herri 
batean ospatuko den rock 
kontzertura joango dira 
gaupasa ahaztezin bat 
egiteko asmoz. Eta halaxe 
gertatuko zaie, bai horixe!

23

Afrikako semea
Aitor Arana   Marrazkilaria: Alberto Campos

Orrialdeak: 240
ISBNa  
978-84-8325-818-7

KODEA 075522

XVIII. mendean europarrak 
izenik gabeko bidegabeke-
ria bat egiten ari ziren: 
gizaki afrikarrak hartu eta 
Amerikara eraman, han 
plantazioen jabeek lane-
rako esklabo moduan eros 
zitzaten. Osanbo gaztearen 
emaztea ere bahituko dute. 
Osanbok, ordea, ez du 
onartuko inork bere mai-
teagandik bereizterik.
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33

Leonardoren hegoak
Fernando Morillo   Marrazkilaria: Ima Mendiola

Orrialdeak: 208
ISBNa  
978-84-8394-219-2

KODEA 075532

Haritzek garbi dauka: gaz-
tea izatea lanbide krudela 
da. Zergatik da dena hain 
nahasia? Eta zergatik ezku-
tatu nahi diote gurasoek 
elkar maite ez dutela?
Zorionez, Florentzia gera-
tzen zaio. Han, osaba 
Karlos bizi da, apur bat 
jenioa, apur bat eroa eta 
oso gizon misteriotsua…

34

Jack Destripatzailearen arrastoa
Joxemari Iturralde   Marrazkilaria: Jose Manuel Mata

Orrialdeak: 216
ISBNa  
978-84-8394-349-6

KODEA 075533

Patrizio Dagerrezahar 
mutilak zorte txarra izan 
du orain arte.
Osabak Ameriketatik deitu 
du berarekin bizitzera 
joateko, baina Londresera 
iritsi baino lehen, itsason-
tzian, dena lapurtu diote. 
Dirurik gabe, agiririk gabe, 
Londresen hasi beharko du
lan bila. Bertan ez du inor 
ezagutzen, eta, nahi gabe, 
auzo ilun eta zatar batean 
erori da, Whitechapel auzo
arriskutsuan, hain zuzen 
ere. 1888ko udan gaude, 
eta auzo horretan gauza 
ikaragarriak hasi dira 
 gertatzen.

36

Heriotza zuriz jantzita
Migel Anjel Mintegi   Marrazkilaria: Ivan Mata

Orrialdeak: 168
ISBNa  
978-84-8394-351-9

KODEA 100295

“Gasolindegiko neska zen. 
Gorputza manta zahar 
batean bilduta zeukan, 
dardara bizian. Hotzak ez 
ezik beldurrak eraginda, nik 
uste. Manta azpitik haren 
hanka biluziak agertzen 
ziren, Helenaren txapinak 
bistan geratuz. —Ajudar-
me far favor —esan zigun, 
aurreko eguneko hitzak 
errepikatuz, eta negarrez 
hasi zen.”......

27

Santiago Bidean
Joxemari Iturralde  Marrazkilaria: Jose Manuel Mata

Orrialdeak: 280
ISBNa  
978-84-8394-075-4

KODEA 075526

Liburu honetako protago-
nista Santiago Bidea 
egitera doa. Bidean jende 
ezberdin ugari aurkituko du 
eta bisitak izango
ditu noizbehinka: ia 
ahaztuta zeukan neska-
lagunarena, koadrilako 
lagunak…
Santiago Bidean danetik 
aurki dezakezu, gauza onak 
eta baita arazo larri sama-
rrak ere. Baina Santiago 
Bidea eguneroko bizitzaren 
eredu da, aurrera jo behar 
da beti, ezin da atzera egin.

30

Iratiko sorgin basatia
Fernando Morillo   Marrazkilaria: Ima Mendiola

Orrialdeak: 216
ISBNa  
978-84-8394-094-5

KODEA 075529

Zerbait gertatzen da Iratiko 
oihanean. Eguraldia guz-
tiz zoro dabil, eta behi 
baten gorpua azaldu da, 
erraiak irekita eta txiki-
txiki eginda. Are okerragoa 
izango da laster, emakume 
zahar bat ere agertuko 
baita, biluzik, hilda eta 
odoletan blai. Ikasle-talde 
bat Iratiko oihanera iristen 
denean, egun eder batzuk 
igarotzeko asmoa baino ez 
daukate gazteek. Ez dute 
inola ere espero leku harta-
ko misterioaren erdi-erdian 
amaituko dutenik.

Fitxa teknikoa

Adina: 12-14 urtetik aurrera

Formatua: 130 x 205 mm

Koadernaketa: rustika

Marrazkiak: zuri beltzez

39

Kilimanjaroko diamantea
Yoseba Peña   Marrazkilaria: Amaia Ballesteros

Orrialdeak: 216
ISBNa  
978-84-8394-786-9

KODEA 102388

Berainek udaleku bereziak 
bizi nahi ditu aurten,
non eta Afrikan. Tanzanian 
bertan bilduko da
arduradunarekin: Johann 
Von Silk, Arka Beltza aurki-
tu zuen espedizio mitikoko 
kidea. Safariaren partai-
deen artean bere alaba 
Emmy dago, Londreseko 
harribitxi zoragarria, eta 
Berain lehenengo begirada-
tik seko maiteminduko da 
arrakasta handirik gabe.
Kilimanjaroko diamantea-
ren bila odisea arriskutsu
batean murgilduko dira, 
kontinenterik enigmatikoen
ilunpeetara eta, aldi 
be rean, beren bihotzetara,
egiazko bidaiak kanpoan 
zein barruan gertatzen
direlako.

EKIN
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47

Banpiroen hiria
Aitor Arana   Marrazkilaria: Ima Mendiola

Adina: 14 urtetik aurrera 
Orrialdeak: 112
ISBNa  
978-84-9106-628-6

KODEA 160521

Mendebaldeko Europan 
gaude, nonbaiteko ospitale 
psikiatriko batean. Han 
sartu dute Selene, bere 
burua banpirotzat jotzen 
duten neska gaztea. Selene 
ez da ezertaz oroitzen, ez 
nor den, ez zer lanbide 
zuen, ez nongoa den, baina 
banpiroa dela sentitzen du; 
hori oso garbi dauka, egun 
argitan inongo arazorik 
gabe ibil daitekeen arren.

41

Haizearen izena
Antton Kazabon   Marrazkilaria: Jon Zabaleta

Orrialdeak: 128
ISBNa  
978-84-8394-788-3

KODEA 106654

—Nolanahi ere, Argiñe, 
badakit gauza hauek kon-
tuz esatekoak direla, baina 
nik entzun dut zure aita 
ote den ama utzi duena, 
edo, horrelako zerbait.  
Zure aita bere lantegiko 
neskaren batekin liatu 
ote den edo, esaten dute 
kalean...

42

Ijitoen altxorra
Aitor Arana   Marrazkilaria: Amaia Ballesteros

Adina: 14 urtetik aurrera 
Orrialdeak: 152
ISBNa  
978-84-9106-124-3

KODEA 110249

Teresa aldaketa handiak 
bizi izaten ari den neska 
ijitoa da. Ikastetxez aldatu 
da, amona hil berri zaio, 
gustatzen zaion mutilak 
ez dio kasurik egiten... eta 
Tomas ikaskide jatorra
ondora etortzen hasi zaio, 
neskak halakorik eskatu ez
dionean.
Amonaren heriotzak  etxean 
erdi ahazturik zegoen 
kontu bat bizituko du.....

45

Zatoz nirekin Santiago de Compostelara
Joxemari Iturralde   Marrazkilaria: Amaia Ballesteros

Orrialdeak: 288
ISBNa  
978-84-9106-449-7

KODEA 119573

Irudika ezazu egoera hau: 
gaztea zara eta arazoak 
dituzu etxean, gurasoekin, 
ikastetxeko lagunekin; 
benetan denboraldi kaxka-
rra ari zara pasatzen…
Zer egin egoera larri horri 
buelta emateko?
Hilabeteko atsedena hartu 
eta bidean hasi ibiltzen.
Orreagatik Santiago de 
Compostelaraino 800 kilo-
metro dituzu zeure burua 
lasaitzeko, ideiak argitzeko, 
arazoei konponbidea 
aurkitzeko…

46

Kantu bat Alikarentzat
Antton Kazabon   Marrazkilaria: Ima Mendiola

Orrialdeak: 112
ISBNa  
978-84-9106-627-9

KODEA 160520

Gartxotek itsasoari konta-
tzen dizkio Alikari kontatu 
nahi baina ezin dizkion 
sentimendu eta emozioak. 
Kresal-usain gaziak goza-
tzen ditu Gartxoten barru-
ko samin eta ezinak, asmo 
on eta tartekako tristurazko 
une etsipenezkoak.
Gartxot musikaria da 
ordea, eta beharbada musi-
karen laguntza beharko 
du, itsasoari kontatzen 
dizkio nak, behingoz, Alikari 
 aurrez aurre kantatzeko.

43

Xirei
Yoseba Peña   Marrazkilaria: Alai Zubimendi

Adina: 14 urtetik aurrera 
Orrialdeak: 152
ISBNa  
978-84-9106-265-3

KODEA 117309

Bizitza osorako gurpil-
aulki batera kondenatuta, 
Oierren bizitza kakaren 
hurrengoa da. Eta benetan 
zoratzen hasiko da amets 
erreal samar batzuetan 
Xirei izeneko neska puska
ezagutu ondoren.
Ametsak amets, zaila baino 
zailagoa izango du Xireiren
ondoan geratzea: hamaika 
oztopo gaindituta ere, 
maitasuna ez omen da beti 
nahikoa.

44

June eta meategiko iheslariak
Migel Anjel Mintegi   Marrazkilaria: Jabier Erostarbe

Orrialdeak: 204
ISBNa  
978-84-9106-448-0

KODEA 119572

Abuztua da, eta June 
 oporretan dago Nafarroan.
Arazoak ditu Alexekin, eta 
lagunen arteko giroa ere 
ez da aurreko urtekoa. Eta, 
gainera, meategi abando-
natu batean mutil batekin 
topo egingo du.
Gaizkile batzuk dabiltza 
haren bila eta meategian 
dago ezkutatuta aitona-
rekin.
Junek laguntzea erabaki-
tzen du, eta nahi gabe, 
nahaste-borraste ikaraga-
rrian sartzen da.
Onik aterako al da?

40

Maitasun sua
Aitor Arana   Marrazkilaria: Alberto Campos

Orrialdeak: 128
ISBNa  
978-84-8394-787-6

KODEA 103540

Ekain mutil bakartia da. 
Ikaskideekin harremanak 
izateko zailtasunak dauzka, 
eta, gainera, oporretan 
eskolako idazlan nekagarri 
bat egin behar du, ikas-
turtea ondo bukatuko 
badu. Idazlana egiteko 
dokumentazio bila dabilela, 
antzinako eskuizkribu bat 
aurkituko du, eta bere 
 bizitzarekin antzekotasunak 
dituen abentura zirraragarri 
eta hunkigarri batean 
 murgilduko da…

48

Shan eta Shen edo bidean ikasia
Xabier Olaso   Marrazkilaria: Ima Mendiola

Adina: 14 urtetik aurrera 
Orrialdeak: 112
ISBNa  
978-84-9106-794-8

KODEA 167884

Tibeteko monastegi budista 
batean bizi den lama edo 
maisu espirituala da Shan. 
Jakintsua esan nahi du bere 
izenak.
Gau ilunean monastegi 
horretara iritsi den hamabi 
urteko mutiko umezurtza 
da Shen. Pentsalari handia 
esan nahi du bere izenak. 
Hainbat egunez, zedro 
 tantai baten abaroan
elkartuko dira Shan eta 
Shen, maisua eta dizipulua. 
Elkarrekin ibiliko dituzten 
bideak izango dira  ikasbide.



12-14 urtetik aurrera
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Neska baten hitza
Alfredo Gómez Cerdá   Itzultzailea: Aitor Arana

Adina: 12 urtetik aurrera 
Orrialdeak: 184
ISBNa  
978-84-8394-785-2

KODEA 102846

“Inorrez” batxilergoko 
lehen mailako neska bat da, 
eta institutuko lagun duen 
Teresaren historia kon-
tatzea erabaki du. Lagunak 
dauzkan loditasun arazoen 
berri emango du, eta baita 
lagun taldean sortuko diren 
nahaste-borraste senti-
mentalen berri ere. Egoerak 
ezusteko ondorioak izan 
ditzake, lagunek uste baino 
askoz handiagoak.
Inorrez ezizeneko nes-
kak eleberri bat idazten 
ikasteko ahalegina egingo 
du eta, gainera, kontaki-
zuneko beste pertsonaien
ikuspegia ulertzen saiatu 
beharko du.

26

Efektu bereziak
Jordi Sierra i Fabra   Itzultzailea: Iraitz Urkulo

Adina: 14 urtetik aurrera  
Orrialdeak: 216
ISBNa  
978-84-9106-237-0

KODEA 119012

Antonio talentu handiko 
atletatzat jotzen dute 
denek. Izan ere,  
17 urte baino ez zituela, 
Bartzelonako gazte honek 
bi marka garrantzitsu 
lortu zituen 1.500 metroko 
proban. Azken urtean, 
ordea, ez du bere denbora 
hobetzerik izan. Orain, 
Olinpiar Jokoetan parte 
hartzeko aukera ematen 
duen lasterketari aurre
egin behar dio, baina 
familiaren, lagunen eta 
gainerako atleten presioa 
dela eta, porrot egiteko 
beldurrak jota dago.

AMESLARIFitxa teknikoa

Adina: 12-14 urtetik aurrera

Formatua: 130 x 215 mm

Koadernaketa: rustika

3

Oroimenaren azala
Jordi Sierra i Fabra   Itzultzailea: Aitor Arana

Adina: 14 urtetik aurrera 
Orrialdeak: 208
ISBNa  
978-84-8325-664-0

KODEA 075802

Kalil Mtube hamaika urteko 
mutiko afrikarra da. Bere 
bizitza errotik aldatuko 
da bere aitak saldu, eta 
kakao plantazio batean 
esklabo moduan lan egi-
tera behartzen dutenean. 
Adiskidetasuna eta mai-
tasuna ezagutuko ditu 
han, baina baita gizakien 
bihozgabekeria ere. Ihes 
egitea lortu arren, bide 
luzea egin beharko du 
askatasuna eskuratu arte.
Oroimenaren azala liburuak 
munduko biztanle askok 
bizi dituzten babesik eza 
eta esplotazioa erakusten 
ditu.

4

Gerrateko ogia
Deborah Ellis   Itzultzailea: Aitor Arana

Adina: 12 urtetik aurrera 
Orrialdeak: 152
ISBNa  
978-84-8325-738-8

KODEA 075803

Parvana hamaika urteko 
neska da eta Kabulen bizi 
da, Afganistango hiriburu-
an, talibanen gobernuaren 
garaian. Parvanak, neska 
izateagatik, debekatua 
du dirua irabaztea eta, 
horregatik, mutil bihurtu 
beharko du.
Gerrateko ogia liburu  
gogorra eta errealista 
da, eta gizatasunez eta 
indarrez hitz egiten du 
bizirauteaz, familiaz,  
adiskidetasunaz,
intolerantziaz eta gerraz.

19

Gatazka gela
Jordi Sierra i Fabra   Itzultzailea: Aitor Arana

Adina: 12 urtetik aurrera 
Orrialdeak: 168
ISBNa  
978-84-8394-149-2

KODEA 075818

Hogeita hamar ikasle beren 
institutuko Gatazka gelako 
bilera batean izango dira. 
Haietako hiruk «epaima-
haia» osatuko dute, bi 
mutilen arteko istiluan 
bitarteko lana egiteko. 
Arrazoia puskatutako 
sakelako telefono bat da. 
Helduek parte hartu gabe,
gazteek arazoa konpondu 
beharko dute. Bakoitzak 
gertatu denaren bere ikus-
pegia emango du bileran, 
eta bere hitzen ondorioak 
onartu beharko ditu. 
Jardunaldiak bizikidetzako 
arazoak, irainak eta beldur
ezkutuak azaleratuko ditu, 
eta, lehenago edo geroago,
egia nagusitzen dela 
frogatuko du.

21

Hilketa Liburutegi Nazionalean
Luisa Villar   Itzultzailea: Patxi Ezkiaga

Adina: 12 urtetik aurrera 
Orrialdeak: 152
ISBNa  
978-84-8394-546-9

KODEA 101163

Detektibe Nobelaren 
Adiskideen Klubak Maria 
Mayo kontratatzen du 
Liburutegi Nazionalean 
“Topaketak krimenarekin” 
izenarekin egingo den 
hitzaldi zikloaren berri 
emateko. Baina jardunaldi 
batean hizlari baten hilketa 
saioa gertatzen da, Ernest 
Buck idazlearena. Aretoan 
dagoen komisario batek 
argituko ditu kasuaren  
inkognitak. Baina Mariak 
ere egingo ditu bere iker-
ketak.

25

Tximeletaren oihua
Jordi Sierra i Fabra   Itzultzailea: Aitor Arana

Adina: 14 urtetik aurrera 
Orrialdeak: 152
ISBNa  
978-84-9106-207-3

KODEA 116465

Bishrrek eta Mussyk hama-
lau urte dituzte, eta lubaki 
bateko zuloan bizi dira. 
Goizero, janaria aurkitzeko 
asmoz, hildakoz betetako 
euren hiri hustuan zehar 
ibili behar dute, hondakin
artean. Hiriaz bestalde zain 
dute Jawhar, lehen maisua 
zena eta orain mugimendu 
armatu baten burua dena. 
Hark janaria emango die 
eta euren misioa gogorara-
ziko die, hamabi urteko
Abbasekin bete beharko 
dutena: euren lagunak 
hiltzen ari den frankotira-
tzailea aurkitzea.

Vitoria-Gasteiz Saria 2017  
Gazte Literaturako Itzulpen onena

24

Kalte gabeko jokoak
Ricardo Gómez Gil   Itzultzailea: Aitor Arana

Adina: 14 urtetik aurrera 
Orrialdeak: 184
ISBNa  
978-84-9106-116-8

KODEA 110161

Egiazko munduan, 
Sebastian mutil arrunta da.
Bere amarekin bizi da eta 
egunero institutura joaten 
da. Hala ere, mundu birtua-
lean, Hiltzaile ezizenaz 
ezagutzen dute. Arma 
sofistikatuetan aditua da 
eta drone eskuadroiak
zuzentzen ditu. Eta horre-
gatik ordaindu egiten diote.
Itxuraz, elkar ukitzen ez 
duten bi mundu des-
berdin dira, Sebastianek 
ondo bereizten dituen bi 
errealitate. Baina, zen-
baitetan, errealitatearen 
eta gai birtualen arteko 
mugak lausoak izaten dira. 
Pantailako biktimen odolak 
jokalari baten eskua zikin 
dezakete?

27

Isiltasun-harrapariak
Daniel Bautista   Itzultzailea: Aitor Arana

Adina: 14 urtetik aurrera 
Orrialdeak: 208
ISBNa  
978-84-9106-604-0

KODEA 150936

Armiarmak arazotan 
 sartzeko ohitura txarra du. 
Ausartegia da eta, borroka 
baten ondoren, institututik 
kanporatu dute. Horregatik 
parkour izeneko kirol 
diziplinatsuan —beti orekan
egotea ezinbestekoa den 
kirolean— babesa aurki-
tuko du. Burugabekeria 
bat egingo du, eta horrek 
andre detektibe batekin lan 
egitera eramango du; hura 
garai batean neska bezain 
oldartsua izan zen.

28

Ez naiz isilduko!
Manuel J. Rodríguez   Itzultzailea: Aitor Arana

Adina: 14 urtetik aurrera 
Orrialdeak: 216
ISBNa  
978-84-9106-731-3

KODEA 164667

Laura marrazkigile gazteak 
bost urte lehenago itxi gabe 
geratutako zauria sendatu 
beharra dauka. Dena bere 
izebaren opari bitxi bat jaso 
zuenean hasi zen: marrazki 
blok bat, itxuraz, etorki-
zuneko gertaerak iragartze-
ko ahalmena zuena.  
Haren orrietan bere hiru 
lagunik onenekin egindako 
argazkia  marraztean, pro-
tagonista erne jarriko da 
lagunetako bat nabarmen 
aldatuko delako. 

XXVIII. Alandar  
Gazte Literatura Saria
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Inkaren begia
Natalia Alonso   Itzultzailea: Aitor Arana

Adina: 12 urtetik aurrera 
Orrialdeak: 216
ISBNa  
978-84-9106-920-1

KODEA 172137

Castell anai-arrebak euren 
aita Germanekin Boliviara
joan dira. Aita antzi-
nako huatacachi kulturari 
bu ruzko egia jakin nahi 
duen antropologo ospetsua 
da. Hala ere, haien  
oporrak hondatu egingo 
dira, German bahitzen 
dutenean. Aita aurkitzeko, 
anai-arrebek herriko 
xamanaren eta kearen 
laguntza izango dute.
Boliviako bazter  
ederrenetan eta ezkutuene-
tan gertatzen den egiazko 
abentura bizia, milaka 
urteko kultura bati buruzko 
egia jakiteko balio izango 
duena.

9 7 8 8 4 9 1 0 6 9 2 0 1

Fitxa teknikoa

Egilea: Rafa Ugalde

Marrazkilaria: Ima Mendiola

Formatua: 150 x 210

Adina: 14 urtetik aurrera

Koadernaketa: rustika

Orrialdeak: 112

LIBURU BEREZIA
Liburu mitologikoa da honako hau eta bi atal nagusitan banatuta dago: 
Sorrera eta Baltzolako seme-alabak.
Liburu honek euskaldunon jatorria eta ondarea ezagutzeko aukera  
ematen digu.
Guztira hamabost kontakizun; poetikotasunez eta xamurtasunez  
idatzitako hamabost ipuin, hain zuzen ere.

Baltzolako ipuinak

ISBNa  
978-84-9106-463-3

KODEA 121938

Eguzki Amandreak beilegitik gorrixkarantz egin du, eta
emeki makurtuz Urriko atxaren ostetik apalduz doa. Ez
da haizearen laztanik, ez hegaztien kanturik, ez ezelako
piztiaren ufadarik sastraka artean; ez dago inongo loreren
lurrinik, ez zomorro urduririk. Ezinegonez dago lurra, Ama.
Egunak daroaz dardarka, ikara baten; oihu barik, matrailak
estutuz erditu guran. Eguzkiaren gorriak biziagorantz egin
du, eta zain sendoren bat lehertuta odolez tindatu du
ortzimuga, guztiz ostendu aurretik. Odol jario horrekin
batera bota du oihua, orroa!... eta erditu egin da Ama,
arrakalatu Lurra erraietako barren bideetatik, Baltzolatik,
bizia erne dadin.

12-14 urtetik aurrera
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14 urtetik aurrera

GAILURREANFitxa teknikoa

Adina: 16 urtetik aurrera

Formatua: 135 x 210 mm

Koadernaketa: rustika

1

Ipuin-entzulea
Aitor Arana

Orrialdeak: 144
ISBNa  
978-84-8325-463-9

KODEA 076621

Itziarrek bere bizitzako 
ametsa betea du: idazlea 
da eta gazteek gogoko 
dituzten liburuak argitara-
tzen ditu. Gazteak ez dira, 
ordea, irakurtzen dioten 
bakarrak. Nahikoa izango 
da Fermin bezalako gizon 
heldu batengan piztutako 
miresmena,  idazlearen 
ametsa amesgaizto 
bihurtzeko.

7

Denak du bere prezioa
Migel Anjel Mintegi

Orrialdeak: 288
ISBNa  
978-84-8325-655-8

KODEA 076627

Jaime Ostolazari ez zitzaion 
burutik pasa emakume 
eder hark bere apartamen-
tura igotzeko gonbit egin 
behar zionik. Are gutxiago, 
txora-txora eginik etxera 
itzuli zenean, emaztea hilik 
aurkitu behar zuenik.
Istant batean zerutik 
infernura igaro zen. 
Guztiarekin ere, gizajoari 
ahaztu zitzaion mundu 
honetan denak duela bere
prezioa.

9

Bost ahizpa
Aitor Arana

Orrialdeak: 176
ISBNa  
978-84-8325-882-8

KODEA 076629

Polizi eleberri klasikoen 
munduan sartuko gaitu 
egileak eleberri honetan. 
Elkarrekin ongi molda-
tzen ez diren bost ahizpa 
etxetzar batean elkartuko 
dira aitaren oinordekotza 
jasotzeko asmoz. Ustekabez 
ustekabe ibiliko da 
irakurlea gertakarien hariak 
harrapatuta, eta bukaera 
jakiteko irrika sortuko da 
beragan, hiltzailea nor den 
asmatzea baino enigma 
handiagoak dituen eleberri 
hau irakurtzean.



Albumak
 Egin zeure komikiak! 
 Alizia Herrialde Miresgarrian
 Lurra
 Sumendiak
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Egin zeure komikiak! Fitxa teknikoa

Egilea eta marrazkilaria:  

Jess Smart Smiley

Itzultzailea: Imanol Salegi (Bakun)

Adina: 8 urtetik aurrera

Formatua: 215 x 279 mm

Koadernaketa: rustika

Marrazkiak: koloretan

Orrialdeak: 96

Masusta hartza eta haren lagun Kakahuete dortoka protagonista 
dituen komiki dibertigarria. Urratsez urrats, guk geuk komikiak 
sortzen, gidoia egiten eta marrazten ikasteko trikimailu guztiak 
erakutsiko dizkigute.
Jess Smart Smiley marrazkilaria eta narrazio grafikoaren zale sutsua 
da. Orain arte, ehunka ume, nerabe eta helduri erakutsi die lehen 
komikiak sortzen.

ISBNa  
978-84-9106-732-0

KODEA 164668

Alizia Herrialde Miresgarrian Fitxa teknikoa

Egilea: Lewis Carroll

Marrazkilaria: Chris Riddell

Itzultzailea: Aitor Arana

Adina: 8 urtetik aurrera

Formatua: 190 x 245 mm

Koadernaketa: kartonea

Marrazkiak: koloretan

Orrialdeak: 328

Beste asko bezain aspergarria den egun batean, Aliziak lo hartu du 
eta Herrialde Miresgarrian sartuko da Untxi Zuriaren eskutik.  
Han, Sasidortoka, Bihotzetako Erregina, Cheshireko katua, Dukesa,
Kapelagilea eta Martxoko Erbia ezagutuko ditu, beste hainbat 
fantasiazko pertsonaiaren artean.
Haiekin askotariko abenturak biziko ditu.

ISBNa  
978-84-9106-961-4

KODEA 173072

  IBAIZAZZZZAAAAAAAZAZAZAAAAAAAAAZAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA ALBAALBAALAAAAALAALALLABAALBBBBBBBAAAAALBALBBBBAAAAAAALALALBBBAAAAAAAAALALBBBBBBBAAALBBBBBBBAAAAALAALBBBBBAAABBBBBBALAALAALBBBABBAABBAABBAAALLBBBBALL |||||||||||||||||||||||||||||||| 2020202020202002020202220202202020020020002220200020000002020202200020000222002020202020202002020202222222000020200202000020220220220202222002022222000000 |||||||||||| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 114114414414141414414114141441414411144444411411444444144144414114414444441144433333333333333333333333333333333333333333333333333333

KODEA 173072

141441444141444442222222 ||||||| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| ||||||||||||||||||||||||||||||||| ||||||||| || ||||||||||||||||||||||||| ||||||||| || || LiLitLLiLitLittLitLitttL tLitttLitLLiiitititititttLL tLittLLititttL teeeraeeraerraeraraeraraaarararaereeeeeeraererraeraaraeraeeeeeerarraaeeeeeerraraaaaeeeeraaaeraeeeeraaeereeeraee ttutttuururttuttuuuutttuututuuuurtttutuuuuuttuuuuuuurtttuuuuuuuruuutuuuuuutuutttuuuuuuttura a KKa KKa atatttaatatttatttaaaaaatttaaattaaaaataaaaattaaaaattaaattaatttatattallllllllogllooloooooogoggoggggloglolloooogoogoggglogloglogoogggglogllogoologoggloooogooggggloogloggoooggoologooggggggoooaoaoaoaoaaaoooooooaoooooaoooooooaaaoooooaooooooo

978 84 9106 732 0

KODEA 164668



Albumak

Lurra Fitxa teknikoa

Egilea: Anne Jankéliowitch

Marrazkilaria: Annabelle Buxton

Paper ingeniaritza: Olivier Charbonnel

Itzultzailea: Saretik

Adina: 8 urtetik aurrera

Formatua: 230 x 300 mm

Koadernaketa: kartonea 

Marrazkiak: koloretan

Orrialdeak: 24

Ireki liburua eta barnera zaitez gure planetaren edertasunean!  
Ikusi Lurra nola sortu zen, zer metamorfosi izan duen eta 
ingurumenak gaur egun zer erronka dituen; guztia ikuspegi  
original batekin.

ISBNa  
978-84-9106-967-6

KODEA 173230

Sumendiak

Kontuz liburu hau zabaltzen duzunean!
Sumendiek orro egiten dute eta eztanda egitear daude!
Sekulako erupzioak ikusi ahalko dituzu, denboran atzera joan eta 
Ponpeia bisitatu, bolkanologoek zer egiten duten jakin eta Lurraren 
haserreari buruzko Hawaiiko eta Japoniako elezaharren berri ikasi.

POP-UP  LIBURUA

ISBNa  
978-84-9106-781-8

KODEA 165569

POP-UP  LIBURUA

Fitxa teknikoa

Egilea: Fleur Daugey

Paper ingeniaritza: Bernard Duisit

Marrazkilaria: Tom Vaillant

Itzultzailea: Amets Santxez Munain 

(Bakun)

Adina: 8 urtetik aurrera

Formatua: 230 x 300 mm

Koadernaketa: kartonea 

Marrazkiak: koloretan

Orrialdeak: 24
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