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JARRAITU IRAKURTZEN
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Ta-tumen, liburu bakoitzaren irakurketa eta jarduerak kasu bihurtzen dira.  
Horiek argitzeko, irakurri eta ikaskideekin batera lan egin beharko dugu erronka berezi 
batzuetan. Kasu bakoitza honako hauek osatzen dute:

Aurkezpena. Liburuaren bitxikeria batzuk azaltzen ditu eta erreskatatu beharreko 
desagertutako pertsonaiei eta objektuei buruzko informazioa ematen du.

Ikerketak. Liburuaren irakurketarekin lotutako proba eta jarduerak biltzen ditu.  
Irakurle-detektibeek horiek gainditu beharko dituzte kasua argitu ahal izateko.  
Hiru unetan antolatzen dira: arrastoak bilatzen (irakurri aurretik), frogak biltzen 
(irakurketa garaian) eta hari muturrak lotzen (irakurri ondoren).

Sariak. Jarduera guztien bidez, puntuak, dominak eta izarrak irabazi eta pertsonaiak 
erreskatatzera irits gaitezke.

KASUEN JARRAIPENA
Irakaslea da literaturako ikerketaren burua.

detektibeek egindako aurrerapenetara sarbidea izango  
duzu uneoro.

Jarduerak programatu ahal izango dituzu epe jakin baten barruan egin ditzaten.

elkarlaneko inguruneak sortu ahal izango dituzu. 
Proba batzuek Googleren hodeiko tresnak biltzen dituzte (G Suite for Education).

aurrerapenak ebaluatu ahal izango dituzu honako 
hauekin lotutako adierazle ugaritan oinarritutako izenpekoekin: irakurmena, idazmena, 
sormena edo parte hartzea.

SORTU ZURE KASUAK
Pertsonalizatu plataforma eta ikasgela.

ikasleen irakurketa maila, helburuak, hiztegia eta jarduerak.   

tresnak eskaintzen ditu kasu berriak sortu edo lehendik daudenak 
alda ditzazun. 

 
liburutegian ez dauden liburuei buruzko jarduerak ere gehitu ahal izango 

dituzu.

 puntu eta sariak aukeratu ahal izango 

dituzu deskargagarri: ikasleen orla, detektibe txartela edo ikerlari onaren diploma.

barneratuko ditu: Avante eskola. Sei pertsonaia izango dituzte guztia zuzentzen:  
Axel, Helena, Zinca, Oto, Ciro eta Aristide. Haien izenen bidez Jules Verne omendu  
nahi izan dute; izan ere, haren lanetatik ateratakoak dira.

literaturako detektibeen elkarte bihurtuko da eta ematen dizkieten kasuak 
argitzen hartuko dute parte.

baliagarria izango da. Bertan ezagutuko duzue liburuetako pertsonaia eta objektu  
batzuk bizidun bihurtu izanaren eta munduan harat-honat ibiltzearen arrazoia.  
Horren guztiaren ondorioz, gainera, nahasmena eta harridura eragingo dute.

liburu bakoitza kasu gisa landuko dugu eta detektibeen elkarteak 
kasua argitu beharko du literaturako pertsonaia eta objektu horiek erreskatatu eta 
liburuetara itzultzeko.

puntuak, 
dominak eta izarrak eskuratuko dituzte.

Harpidedunek liburutegiko liburu guztietara izango dute sarbidea, inolako mugarik gabe.

Irakurgaien hautaketa anitza eskaintzen du ikasleentzat.

iragazki aplikatuta: hizkuntza, gaia, 
balioak eta abar.

liburuekin elkarreragin ahal izango du: hitz eta 
esaldiak azpimarratu, iruzkin eta oharrak gehitu, atzealdeko kolorea edo testuaren 
neurria aukeratu, adibidez.

DETEKTIBEEN UNIBERTSOA GAZTEENEN ARTEAN  
IRAKURKETA BULTZATZEKO
Ibaizabalek Ta-tum, irakasleei gelako irakurketa dinamizatzeko aukera ematen dien 

, sortu du. Onlineko plataformak lan ugari 
eskaintzen du bere liburutegi eleaniztunean eta detektibeen mundua birsortu du. 
Bertan, funtsezkoa izango da irakurketa ikasleek hainbat kasu argi ditzaten.

Edozein gailutatik irisgarria. Bideo jokoetako estrategiak erabiltzen ditu. 

ZER DA GAMIFIKAZIOA?
 

erabili ohi diren teknika, elementu eta dinamikak  
jolasekoak ez diren jardueretan erabiltzeari.  
Horren guztiaren helburua motibazioa bultzatzea,  
jokabidea indartzea, produktibitatea hobetzea,  
helburu bat lortzea, ikaskuntza aktibatzea eta  
banako jakin batzuk ebaluatzea da.

www.ta-tum.com



Titulua Egilea Bilduma Adina

Hortzik gabeko krokodiloa  
Sail Gorria

5 urtetik 
aurrera

Egun bat Mozar  
familiarekin Daniel Nesquens  

Sail Gorria

Iruzurbeitia zizarea Blanca Álvarez  
Sail Gorria

Santurtziko mamuak Matxinsalto

8 urtetik  
aurrera

Martetarrak Zarautzen Matxinsalto

Matxinsalto

Haragi kolorea Oihane Fernandez Matxinsalto

Siberiako neskatila ausarta Matxinsalto

Elurrezko panpinen borroka  
Sail Urdina

Norbait dabil  
nire koadernoan

David Fernández 
Sifres

 
Sail Urdina

Beldurraren etxea  
Sail Urdina

Txikia izatea  
gogaikarria da Sara Fernández  

Sail Urdina
Farrell etxeko  
mamu-gertaerak 

David Fernández 
Sifres
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Ezaggutu Ibaizabalen liburu gehiaagoo: www.ta-tuum.com 

Titulua Egilea Bilduma Adina

Bizikleta lapurtu didate Gaztetxo!

10 urtetik  
aurrera

Ilargiko zaindariak Gaztetxo!

Txopo Gaztetxo!

Ilargiko zaindariak  
arriskuan Gaztetxo!

Itsas azpiko sekretua Lur Gallastegi Gaztetxo!

Bagdadeko postaria  
Sail Berdea

Yucataneko egunak Sagrario Pinto 
Martín

 
Sail Berdea

Indiako oasia  
Sail Berdea

Bakartien elkartea Pilar Lozano  
Sail Berdea

Haizearen izena Ekin

12 urtetik  
aurrera

Ijitoen altxorra Ekin

June eta meategiko  
iheslariak Ekin

Kantu bat Alikarentzat Ekin 14 urtetik  
aurreraXirei Yoseba Peña Ekin

Trumpet Mónica Rodríguez 12 urtetik  
aurreraInkaren begia 

Joäo Paloma González 14 urtetik  
aurrera
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Mahaira!
Alice Le Hénand   

ISBNa  
978-84-9106-637-8

KODEA 162301

9

Janztera!
Alice Le Hénand   

ISBNa  
978-84-9106-736-8

KODEA 165008

10

Ez dut nahi!
Alice Le Hénand  

ISBNa  
978-84-9106-737-5

KODEA 165009

11

Anai-arrebak
Alice Le Hénand  

ISBNa  
978-84-9106-801-3

KODEA 170734
9 7 8 8 4 9 1 0 6 8 0 1 3

—Bazkaltzera, hartz 
txiki!
—Purea! zer goxoa!
—Garbitu dituzu 
eskuak?
Liburu honetako  
protagonistek ohitura 
onak ikasiko dituzte 
otorduetarako.

—Jantziko al zara, 
hartz txiki?
—Ez dakit bakarrik 
janzten.
—Nik lagunduko 
dizut, lasai.
Janzten ere ikasi 
egiten da.
Liburu honetako 
protagonistak  
bakarrik janzten 
hasi dira.

—Eman eskua.
—Ez! Nik bakarrik 
gurutzatu nahi dut.
—Errepidea oso  
arriskutsua da.
Liburu honetako  
protagonistak zerbait  
garrantzitsua ari dira 
ikasten: ezin daiteke 
beti ezetz esan.

12

Nahi gabe izan da
Alice Le Hénand  

ISBNa  
978-84-9106-802-0

KODEA 170735
9 7 8 8 4 9 1 0 6 8 0 2 0

-Zer egin duzu,  
krokodilo txiki?
-Nahi gabe izan da...
-Laguntza behar  
baduzu, eskatu  
egin behar duzu.
Sofan marraztea, 
labera gerturatzea, 
komuneko paperarekin 
jolastea...  
Liburu honetako 
protagonistek gauza 
batzuk ez direla egin 
behar ulertu behar 
dute.

—Zergatik ez zabiltza 
anaia txikiarekin 
jolasean?
—Ez dut nahi, amatxo. 
Dena gaizki egiten du.
—Pala nola erabili 
behar duen irakats 
diezaiokezu.
Ez da beti erraza 
izaten anai-arrebak 
izatea!
Liburu honetako  
protagonistek elkar-
bizitzako gatazka 
txikiak kudeatzen 
ikasi beharko dute.

Fitxa teknikoa

Marrazkilaria: Thierry Bedouet

Itzultzailea: Saretik Hizkuntza Zerbitzuak

Adina: 12 hilabetetik aurrera

Formatua: 200 x 170 mm

Koadernaketa: kartonea

Marrazkiak: koloretan

Orrialdeak: 14

HANDIA NAIZ
Txikienek lehenengoz egin behar diete aurre ulertzen ez dituzten eta 
beldurtzen edo urduri jartzen dituzten egoera batzuei. Eguneroko 
ikaskuntzan, ohitura berriak berenganatu behar dituzte.

2

Gero arte!
Thierry Bedouet   

ISBNa  
978-84-9106-402-2

KODEA 119049

3

Hitz atseginak
Alice Le Hénand  

ISBNa  
978-84-9106-465-7

KODEA 149284

4

Pixontzian!
Alice Le Hénand   

ISBNa  
978-84-9106-466-4

KODEA 149285

5

Agur txupeteari!
Alice Le Hénand   

ISBNa  
978-84-9106-555-5

KODEA 151104

6

Bainatzera!
Alice Le Hénand   

ISBNa  
978-84-9106-554-8

KODEA 151103

7

Emozioak
Alice Le Hénand   

ISBNa  
978-84-9106-636-1

KODEA 162300

Aitarengandik eta 
amarengandik  
banantzen ere ikasi 
egiten da.
Liburu honetako 
protagonistak  
gurasoei agur esaten 
ohitu behar dute 
eskolara joaten  
direnean.  

Hizketa onekoa 
eta adeitsua izaten 
ikasi egiten da.
Liburu honetako 
protagonistak  
gainerako   
haurrekin modu 
egokian  
erlazionatzen dira.

Pixontzia erabiltzen 
ikasi egiten da.
Liburu honetako 
protagonistak  
pixoihala alde batera 
utzi eta pixontzia 
erabiltzen ohituko 
dira.

Liburu honetako 
protagonistak  
txupetea uzten 
ikasi behar dute. 
Baina lehenda-
bizi prestatu egin 
behar da.

Garbitzen ere ikasi 
egiten da. 
Liburu honetako 
protagonistak  
garbitzea zein  
garrantzitsua den 
ikasi behar dute.

Batzuetan, zaila 
da zer sentitzen 
dugun adieraztea.
Liburu honetako 
protagonistak 
emozioak  
kontrolatzen  
ikasiko dute.

13

Itxaron apur bat
Alice Le Hénand  

ISBNa  
978-84-9106-934-8

KODEA 172439

Eguneroko bizitzako 
gatazkak  
konpontzeko ikasi 
beharreko jokabidea 
dute umeek eraman 
onekoa izatea eta 
une egokiaren zain 
egoten jakitea.

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

14

Partekatzea
Alice Le Hénand  

ISBNa  
978-84-9106-933-1

KODEA 172438

Jostailuak, gura-
soen arreta, janari 
gogokoena eta abar 
partekatzea  
ezinbesteko gaitasun 
emozionala da,  
eta umeek harreman 
sozialetan praktikan 
jarri behar dute.

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

AZAL- 

HEGALEKIN

LETRA  LARRIAK
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Iluntasunean

ISBNa  
978-84-9106-800-6

KODEA 170733
9 7 8 8 4 9 1 0 6 8 0 0 6

Nor dago erreka 
inguruan  
ezkutatuta?

Eta nork esnatu 
ditu saguzarrak?

7

Hegaztiak

ISBNa  
978-84-9106-799-3

KODEA 170732
9 7 8 8 4 9 1 0 6 7 9 9 3

Nor dago amilotxen 
familiari begira?

Eta nor dabil  
hipopotamoaren  
gainean?

Fitxa teknikoa

Egilea eta marrazkilaria: Natalie Marshall

Itzultzailea: Leire Mendizabal  

(Saretik Hizkuntza Zerbitzuak)

Adina: 12 hilabetetik aurrera

Formatua: 152 x 152 mm

Koadernaketa: kartonea

Marrazkiak: koloretan

Orrialdeak: 10

BILA NAZAZU
Tira egin azal-hegaletatik eta aurkitu munduan  
bizi diren animalia liluragarriak.

Elurretan

1

ISBNa  
978-84-9106-458-9

KODEA 121743

Nork uzten ditu aztarnak 
elurretan?

Eta nor dabil iceberg 
azpitik igeri?

4

Basoan

ISBNa  
978-84-9106-461-9

KODEA 121746

Nor ari da adar 
artean karranka?

Eta nor dago  
zuhaitzean  
ezkutatuta?

5

Maskotak

ISBNa  
978-84-9106-738-2

KODEA 165012

Nor ari da  
papagaitxoarekin  
hizketan?

Eta nork zaintzen du 
moxal txikia?

6

Lurpean

ISBNa  
978-84-9106-739-9

KODEA 165013

Non dago marmota 
aita?

Eta nor dago  
sabaitik zintzilik?

2

Oihanean

ISBNa  
978-84-9106-459-6

KODEA 121744

Nor dago  
harkaitzaren  
gainean orroka?

Eta nor dago  
adarretatik  
zintzilik?

3

Itsasoan

ISBNa  
978-84-9106-460-2

KODEA 121745

Nor dabil igeri algen 
artean?

Eta nor koralaren  
atzean?

10

Baserrian

ISBNa  
978-84-9106-910-2

KODEA 172063
9 7 8 8 4 9 1 0 6 9 1 0 2

Nor dabil lokatz 
artean?

Eta nor ahatetxoak 
zaintzen?

9

Animalia txikiak

ISBNa  
978-84-9106-909-6

KODEA 172062
9 7 8 8 4 9 1 0 6 9 0 9 6

Nor ari da marigorrin-
goaren gainean jauzika?

Eta nor ilargipean 
hegoei eragiten?

AZAL- 

HEGALEKIN

LETRA  LARRIAK
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Fitxa teknikoa

Egilea eta marrazkilaria:  

Guido Van Genechten

Itzultzailea: Leire Mendizabal  

(Saretik Hizkuntza Zerbitzuak)

Adina: 12 hilabetetik aurrera

Formatua: 160 x 160 mm

Koadernaketa: kartonea

Marrazkiak: koloretan

Orrialdeak: 20

BIKOTE BITXIAK
Baliteke liburu honetako animalia bikoteak ezberdinak iruditzea,  
baina elkarrengandik gertu daudela erakusten duten xehetasunak  
dituzte: lepo luzeak, antzeko kolorea edo neurria.
Txikienek animaliak eta horien arteko antzekotasunak  
ezagutzeko liburua.

Baliteke liburu  
honetako animalia 
bikoteak ezberdinak 
iruditzea, baina  
elkarrengandik gertu 
daudela erakusten 
duten xehetasunak 
dituzte: lepo luzeak, 
antzeko kolorea edo 
neurria.

1

Ezberdinak, baina berdinak

ISBNa  
978-84-9106-439-8

KODEA 119454 

Baliteke liburu  
honetako animalia 
bikoteak ezberdinak 
iruditzea, baina zerbait 
garrantzitsua  
partekatzen dute: 
espazio berean bizi 
dira, gauza berberak 
egiten dituzte edo 
neurri berbera dute.

2

Antzekoak gara

ISBNa  
978-84-9106-440-4

KODEA 119455

18  | ||| ||| || Liter

ra dute.

455

Fitxa teknikoa

Egileak: Adam eta Charlotte Guillain

Marrazkilaria: Lucia Gaggiotti

Itzultzailea: Saretik Hizkuntza Zerbitzuak

Adina: 18 hilabetetik aurrera

Formatua: 180 x 180 mm

Koadernaketa: kartonea

Marrazkiak: koloretan

Orrialdeak: 8

PIPITAKI PAPATAKI
Jarraitu pistei, asmatu animalia eta egin tira azal-hegalei  
erantzuna aurkitzeko!

4
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3

Itsas animaliak

Azalean ezkatak eta oso 
oskol gogorra ditu. 
Aurreko hegalak  
urpekariek baino hobeto 
mugitzen ditu.  
Asmatu zein den  
itsasoko animalia hau!

ISBNa  
978-84-9106-974-4

KODEA 174271

Baserriko abereak

ISBNa  
978-84-9106-975-1

KODEA 174272

Oilategitik  
arrautzak erruteko 
tokiraino doa  
korrika alanbreak 
diruditen hanken 
gainean. Lumazko 
soinekoa darama 
soinean eta  
arrautzak jartzen 
ditu. Asmatu zein 
den etxaldeko  
animalia hau!

Basoan ibiltzen da, 
gordeka eta isilean. 
Begiak erne eta 
sudurra lurrean jarrita 
ehizatzen du.  
Ezetz asmatu basoko 
zer animalia den!

1

Animalia basatiak

ISBNa  
978-84-9106-938-6

KODEA 172698
9 788491 069386

Bizar luzeak, isatsa  
eta lau hanka ditu. 
Iletsua da eta urruma 
egiten du. Atzapar  
zorrotzak ditu.  
Ezetz asmatu zer  
maskota den!

2

Maskotak

ISBNa  
978-84-9106-939-3

KODEA 172699
9 788491 069393

Txikienentzako bildumak
LETRA  LARRIAK

TESTU 

ERRIMATUA AZAL- 

HEGALEKIN
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BAPO JAUNA
Bapo jaunarekin ongi pasatuko duzu; bera errinozero maitagarria  
eta xelebrea da, lagun mordoxka bat du eta lehoiei beldur apur bat 
ere badie.

Txikienentzako bildumak

EGUNEZ EGUNFitxa teknikoa

Egilea: Pierre Delye

Marrazkilaria: Cécile Hudrisier

Itzultzailea: Saretik Hizkuntza Zerbitzuak

Adina: 18 hilabetetik aurrera

Formatua: 195 x 195 mm

Koadernaketa: kartonea

Marrazkiak: koloretan

Orrialdeak: 16

Kartoizko bi liburu, ertz borobilduekin, txikienen errutinei buruz.

Gauero gauza bera 
gertatzen da umeei 
lotara joateko  
garaia iristen zaienean, 
baina bada alderik ere: 
batzuek ez dute  
jolasten amaitu,  
beste batzuek hotza 
edo gosea nabari dute, 
eta baten batek ohea 
peluxez beteta du.

2

Goazen lotara!

ISBNa  
978-84-9106-960-7

KODEA 172951
9 788491 069607

Animalia txikiak 
haurtzaindegira doaz, 
eta egunero dute 
abentura txikiren bat 
eta gatazkaren bat 
edo beste. Baina beti 
hor dago Kanguru 
andereñoa denak 
lasaitzeko, mimatzeko 
eta zaintzeko.

1

Non duzu min?

ISBNa  
978-84-9106-959-1

KODEA 172950
9 788491 069591

Fitxa teknikoa

Egilea: David Fernández Sifres

Marrazkilaria: Claudia Ranucci

Itzultzailea: Xabier Olaso

Adina: 18 hilabetetik aurrera

Formatua: 168 x 168 mm

Koadernaketa: kartonea

Marrazkiak: koloretan

Orrialdeak: 20

Bapo Jaunak zerbait 
arraroa aurkitu du 
etxetik  
irtendakoan. Lehoi 
baten buztana ote da?
Zabaldu orrialdeak, eta 
lagun iezaiozu desku-
britzen!

1

Lehoi bat ote da?

ISBNa  
978-84-9106-970-6

KODEA 173375
9 788491 069706

Bapo Jaunak Lali  
lagunari txantxa bat 
egitea erabaki du.  
Zer ote du masailean?
Zabaldu orrialdeak,  
eta asmatuko duzu!

2

Txantxa

ISBNa  
978-84-9106-971-3

KODEA 173376
9 788491 069713

LETRA  LARRIAK
AZAL- 

HEGALEKIN
ZABALTZENDIRENORRIALDEAK



Txikienentzako bildumak
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BIKOTEKAGURPIL MAGIKOAFitxa teknikoa

Egilea: Pavla Hanáĉková

Marrazkilaria: Julie Cossette

Itzultzailea: Saretik Hizkuntza Zerbitzuak

Adina: 2 urtetik aurrera

Formatua: 170 x 170 mm

Koadernaketa: kartonea

Marrazkiak: koloretan

Orrialdeak: 14

Liburu hauen bidez, haurrek modu atsegin eta dibertigarrian 
kontzeptu berriak, zenbakiak eta formak, ikasi ahal izango dituzte. 
Irudi alai horiek eta birak ematen dituen diskoak matematikan 
barneratzen lagunduko diete gure txikiei.
Orrialde bikoitz horietako bakoitzak gurpil magikoaren bidez 
irakurleak ebatz dezakeen galdera bat du.

Liburu honen bidez, 
haurrek modu atsegin 
eta dibertigarrian seira 
arte zenbatzen ikasi 
ahal izango dute. Irudi 
alai horiek eta birak 
ematen dituen diskoak 
matematikan  
barneratzen lagunduko 
diete gure txikiei.

1

Zenbakiak

ISBNa  
978-84-9106-478-7

KODEA 149731 

Liburu honen bidez, 
haurrek modu atsegin 
eta dibertigarrian  
oinarrizko sei formak 
ikasi ahal izango 
dituzte. Irudi alai 
horiek eta birak 
ematen dituen diskoak 
matematikan  
barneratzen lagunduko 
diete gure txikiei.

2

Formak

ISBNa  
978-84-9106-479-4

KODEA 149732

Fitxa teknikoa

Egilea eta marrazkilaria: Liesbet Slegers

Itzultzailea: Leire Mendizabal  

(Saretik Hizkuntza Zerbitzuak)

Adina: 2 urtetik aurrera

Formatua: 185 x 185 mm

Koadernaketa: kartonea

Marrazkiak: koloretan

Orrialdeak: 16 (zabaltzekoak)

Animalia batzuen isatsak oso antzekoak dira. Astoarena eta zebrarena 
berdintsuak dira. Baina beste batzuen aurpegiek ia-ia berdinak dirudite. 
Zertan dira desberdinak ahatearena eta beltxargarena?
Animaliak ezagutzeko modu dibertigarria da.
Pasatu orrialdeak eta harritu egingo zara haien antzekotasunarekin!

Animalia batzuen  
aurpegiak oso  
antzekoak dira. 
Zer antzekotasun 
dute ahatearenak eta 
zisnearenak? 
Eta berdinak al dira 
untxiaren eta ardiaren 
aurpegiak?

1

Aurpegi maitagarriak

ISBNa  
978-84-9106-249-3

KODEA 117017

Animalia batzuen  
isatsak oso antzekoak 
dira. Astoarena eta 
zebrarena berdintsuak 
dira. 
Eta, ba al dakizu arrain 
txiki baten isatsak 
zeinenaren antza 
duen?

2

Isats jostalariak

ISBNa  
978-84-9106-250-9

KODEA 117018

Txikienentzako bildumak
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XABIFitxa teknikoa

Egilea eta marrazkilaria: Liesbet Slegers

Itzultzailea: Leire Mendizabal  

(Saretik Hizkuntza Zerbitzuak)

Adina: 2 urtetik aurrera

Formatua: 185 x 185 mm

Koadernaketa: kartonea

Marrazkiak: koloretan

Orrialdeak: 16 (zabaltzekoak)

Bai eguneroko errutinek, bai ospakizunek sorpresa handiak izaten 
dituzte.
Orrialdez orrialde, Xabik urtebetetze jaia prestatzea zeinen 
dibertigarria den kusiko du, eta bikain pasatuko du lotara joan 
aurretik.
Letra larrietan egindako edizioa, irakurtzen hasi berriak direnek 
errazago irakurtzeko.

Girlandak, puxikak 
eta tarta erraldoi bat 
daude.
Gonbidatuak iristerar 
daude.
Urtebetetze jairik  
dibertigarrienera etorri 
nahi al duzu?
Urtebetetze eguna 
gogoratzeko liburua.

1

Nire urtebetetzea!

ISBNa  
978-84-9106-372-8

KODEA 118222 

Egun osoa jolasean 
eman ondoren,  
neka-neka eginda 
gaude.
Pijama jantzi, ohean 
sartu eta bihar arte! 
Esateko unea da.
Gabon esateko modu 
dibertigarria da.

2

Ohera noa!

ISBNa  
978-84-9106-373-5

KODEA 118223 

SOINUAK DITUFitxa teknikoa

Egilea eta marrazkilaria:  

Guido Van Genechten

Itzultzailea: Saretik Hizkuntza Zerbitzuak

Adina: 2 urtetik aurrera

Formatua: 210 x 220 mm

Koadernaketa: kartonea

Marrazkiak: koloretan

Orrialdeak: 32

Bilduma honen bidez, txikienek baserriko, oihaneko eta itsasoko 
animalia esanguratsuenak ezagutuko dituzte, eta, bakoitzaren 
ahotsak desberdintzen ikasiko dute.

Hona hemen  
pixontziaren soinuekin 
egindako lehen
orkestra.
Bai, ondo entzun duzu: 
pixontziaren soinuak!
Liburu hau irakurtzeko 
belarriak ireki beharko 
dituzu (eta sudurra 
itxi!)

1

Pixontziaren kontzertua

Formatua: 255 x 215 mm
ISBNa  
978-84-9106-475-6

KODEA 149627 

F

Jai handia ari dira 
egiten Afrikako  
oihanean.
Errege lehoia erritmoa 
jartzen ari da,
zebra txikia danborra 
jotzen ari da eta  
tximinoa
zoriontsua da  
tam-tamaren  
soinuarekin.
Egingo al duzu bat 
animaliekin?

2

Danba-danba! Erritmoa oihanean

ISBNa  
978-84-9106-726-9

KODEA 164560

Arrain zuri txikia 
abeslari esnatu da.
Lagunek ere musika 
egiten dute.
Hau bai melodia  
berezia!
Nondik ote dator?

3

Arrain zuri txikia eta itsasoko abestia

ISBNa  
978-84-9106-727-6

KODEA 164561

Egunak argitu du 
baserrian eta  
inguruetan.
Nor ari da hain  
goizetik kukurrukuka?
Nor ari da poz-pozik 
zaunkaka?
Nor ari da euripean 
korroka?
Goazen bilatzera!

4

Baserriko soinuak

ISBNa  
978-84-9106-735-1

KODEA 164743

Hona hemen

Liburu honetako  
animaliak beren  
ibilgailuetan joan-etorrian 
dabiltza klaxona jo eta jo!
Bizikletaren txirrina, tre-
naren txilibitua,  
aspaldiko klaxon baten 
hotsa, suhiltzaileen  
kamioiaren turuta… 
Zenbat ezagutzen dituzu 
zuk? 
Ibilgailuen soinuak  
ezagutzeko liburu  
dibertigarria.

5

Nino, nino! Ibilgailuen soinuak

ISBNa  
978-84-9106-887-7

KODEA 171711
9 7 8 8 4 9 1 0 6 8 8 7 7

Oso dibertigarria da 
animalien soinuak  
egitea, baina 
Sagutxoren aitatxo  
ez da oso ona horretan. 
Eskerrak hortxe dagoen 
Sagutxo, beti  
laguntzeko prest!  
Jolas egiteko eta  
animalien ahotsak  
ezagutzeko  
soinudun liburua.

6

Aitatxo, badakizu igel batek bezala 
egiten?

ISBNa  
978-84-9106-908-9

KODEA 172061
9 7 8 8 4 9 1 0 6 9 0 8 9

Txikienentzako bildumak

LETRA  LARRIAK

LETRA  LARRIAK

SOINUEKIN



Txikienentzako bildumak
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KAIXOFitxa teknikoa

Egilea eta marrazkilaria: Nicola Slater

Itzultzailea: Imanol Salegi (Bakun)

Adina: 3 urtetik aurrera

Formatua: 185 x 185 mm

Koadernaketa: kartonea

Marrazkiak: koloretan

Orrialdeak: 18 (zabaltzekoak)

Non daude Xarparen lagunak?
Altxatu azal-hegalak eta aurkituko dituzu!
Kartoizko liburuak, xehetasunez betetako ilustrazio ederrekin.
Zabaltzen diren eta trokelatuta dauden orrialdeak dituzte. 

Baserrian jolasteko 
garaia da!
Baina non daude 
Xarparen lagunak?

Xarpa lagunekin  
jolastera irten da,
baina non demontre 
sartu dira?

Zooan jolasteko garaia 
da!
Baina non daude 
Xarparen lagunak?

Xarpa dibertitzeko 
gogoz irten da,
baina non daude haren 
lagunak?

1

Kaixo, baserria

ISBNa  
978-84-9106-569-2

KODEA 158767 

3

Kaixo, etxea

ISBNa  
978-84-9106-733-7

KODEA 164693

2

Kaixo, zooa

ISBNa  
978-84-9106-570-8

KODEA 158768 

4

Kaixo, garajea

ISBNa  
978-84-9106-734-4

KODEA 164694

KALE NAGUSIAFitxa teknikoa

Egilea eta marrazkilaria: Kate Hindley

Itzultzailea: Saretik Hizkuntza Zerbitzuak

Adina: 3 urtetik aurrera

Formatua: 175 x 190 mm

Koadernaketa: kartonea

Marrazkiak: koloretan

Orrialdeak: 12

Bildumako liburu bakoitzak Kale Nagusiako auzotar baten 
egunerokoa aurkezten digu.

Hona hemen Kale 
Nagusia, bertako 
bizilagunak eta dendak.
Egunero bezala, 
Martxel Sudurluze 
gutunak banatzen  
ari da.
Lagunduko al diogu?
Ikusi zenbat pakete 
duen banatzeko!
Eskertuko du gure 
laguntza.

1

Martxel postaria

ISBNa  
978-84-9106-741-2

KODEA 165016 

Gaur, Kale Nagusian, 
arratsalde haizetsua 
dugu eta Timek 
arropak zintzilikatu 
nahi ditu lehortzeko. 
Ene! Arropak falta dira! 
Lagunduko al diogu? 
Ea arropak aurkitzen 
ditugun…

3

Timen arropak

ISBNa  
978-84-9106-964-5

KODEA 173102
9 7 8 8 4 9 1 0 6 9 6 4 5

Kale Nagusian  
zalaparta da nagusi 
gaur:
Prima Pavlovak eta 
bere dantza eskolak
lehen emanaldia 
eskaini behar dute.
Baina…, non daude 
protagonistak?
Sartu, eta lagunduko al 
diogu aztarnaren bat  
topatzen?

2

Dantzariak falta dira

ISBNa  
978-84-9106-742-9

KODEA 165017 

AZAL- 

HEGALEKIN AZAL- 

HEGALEKIN



Txikienentzako bildumak
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AURKITU albumak

Fitxa teknikoa

Egilea eta marrazkilaria: Claudia Bielinsky

Itzultzailea: Ibaizabal

Adina: 3 urtetik aurrera

Formatua: 208 x 277 mm

Koadernaketa: kartonea

Marrazkiak: koloretan

Orrialdeak: 14

Ai ene!
Eskolako ume guztiek barizela 
dute!
Ondo-ondo sendatzeko, pikor  
guztiak aurkitu beharra dago.
Lagunduko al didazu zenbatzen?
Zenbatzen ikasteko eta barre  
egiteko!

1, 2, 3... Zenbat pikor?

ISBNa  
978-84-9106-558-6

KODEA 151228

Fitxa teknikoa

Egilea eta marrazkilaria: Claudia Bielinsky

Itzultzailea: Uxoa Iñurrieta

Adina: 3 urtetik aurrera

Formatua: 208 x 277 mm

Koadernaketa: kartonea

Marrazkiak: koloretan

Orrialdeak: 14

Itsasoan, arrain pila bat dago: 
handiak eta txikiak, luzeak eta 
biribilak, irribarretsuak eta  
kopetilunak...
Eta elkarrekin egiten dute festa!
Album dibertigarria, aniztasuna 
ospatzeko.
Sorpresa eta guzti!

Itsasoa bete arrain

ISBNa  
978-84-9106-559-3

KODEA 151227

AURKITUFitxa teknikoa

Adina: 3 urtetik aurrera

Formatua: 165 x 205 mm

Koadernaketa: kartonea

Marrazkiak: koloretan

Orrialdeak: 18

Azal hegalak dituzten liburu hauekin, txikienek jolas egin eta irudi 
bakoitzaren atzean zer dagoen begira dezakete, batzuetan gauzak ez 
baitira diruditena…

Txoritxoak, egunero, 
animalia guztiak  
esnatu behar izaten
ditu.

4

Gora mundu guztia!
Egilea eta marrazkilaria: Émile Jadoul

Itzultzailea: Uxoa Iñurrieta
ISBNa  
978-84-9106-247-9

KODEA 116983

Otso Txikik ume bat 
jan nahi du, beraz, bila 
hasi da, eta…

Itzultzailea: Ane López
ISBNa  
978-84-9106-476-3

KODEA 149657

5

Otso Txiki gose da
Egilea eta marrazkilaria: Marianne Vilcop

Zatoz ondo pasatzera 
urte osoan zehar 
urtaroen erritmora.

Itzultzailea: Ane López
ISBNa  
978-84-9106-477-0

KODEA 149658

6

Urtaroen erritmoan dantzan!
Egilea eta marrazkilaria: Claudia Bielinsky

n zehar 
erritmora.

LETRA  LARRIAK

AZAL- 

HEGALEKIN

Fitxa teknikoa

Egilea eta marrazkilaria: Claudia Bielinsky

Itzultzailea: Uxoa Iñurrieta

Adina: 3 urtetik aurrera

Formatua: 210 x 279 mm

Koadernaketa: kartonea

Marrazkiak: koloretan

Orrialdeak: 14

Zer gordetzen ote dute  
animaliek maletetan?
Altxor mordoa, jakina!
Zatoz, zatoz!
Ireki maletak eta ikusi  
zer dagoen barruan!

Maletan zer ote?

ISBNa  
978-84-9106-453-4

KODEA 119678
9 7 8 8 4 9 1 0 6 4 5 3 4
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TXOMIN eta KATALINFitxa teknikoa

Egilea eta marrazkilaria: Liesbet Slegers

Itzultzailea: Leire Mendizabal

Adina: 3 urtetik aurrera

Formatua: 215 x 225 mm

Koadernaketa: kartonea

Marrazkiak: koloretan

Orrialdeak: 28

Txomin eta Katalin hazten ari dira eta dagoeneko har ditzakete 
erantzukizun txikiak, eta aurkikuntza berriez goza dezakete.
Nahien eta kemen pertsonalari buruzko istorio zoragarri eta 
zirraragarriak dira. Ilustrazio ederrak eta garbiak, gustu estetikoa 
pizteko eta pertsonaiarekin elkarrizketa bultatzeko.

Txomin oso berezia den 
toki batera joan da
lehendabizikoz:  
liburutegira.
Bai liburu pila dagoena 
aitarekin eta amarekin.
Lehen irakurgaiei eta 
liburutegirako  
bisitaldiei
buruzko istorioa.

ISBNa  
978-84-8394-709-8

KODEA 109681

3

Txomin liburutegian

Katalin ondoezik dago 
eta sukarra du.
Amak medikuarengana 
eraman du.
Katalinek ongi pasatu 
du eta gauza asko ikasi 
ditu bertan.

ISBNa  
978-84-8394-749-4

KODEA 109682

4

Katalin medikuarenean

KATALINFitxa teknikoa

Egilea eta marrazkilaria: Liesbet Slegers

Itzultzailea: Nekane Umerez

Adina: 3 urtetik aurrera

Formatua: 170 x 140 mm

Koadernaketa: kartonea

Marrazkiak: koloretan

Orrialdeak: 28

Orrialde garbigarriak eta ertz biribilduak dituzten txikienentzako 
liburu bereziak dira. Hitzekin eta haur baten begiekin Katalinek “bere 
mundua” erakutsiko digu: bere etxeko bizimodua, zaintzailearekin 
duen harremana, nebatxo jaioberriaren etorrera… eta toki guztietan 
lagunak egingo ditu.

1

Katalin erosketak egiten

ISBNa  
978-84-8325-797-5

KODEA 070337

3

Katalin eta amaren tripatxoa

ISBNa  
978-84-8325-799-9

KODEA 070339

5

Katalin etxe berrira doa

ISBNa  
978-84-8325-870-5

KODEA 070341

4

Katalin eta nebatxoa

ISBNa  
978-84-8325-800-2

KODEA 070340

6

Katalin udan

ISBNa  
978-84-8325-871-2

KODEA 070342

LETRA  LARRIAK

LETRA  LARRIAK

ERTZ

BIRIBILAK
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9

Txomin eta Katalin

ISBNa  
978-84-8325-868-2

KODEA 070388

8

Txomin ametsetan

ISBNa  
978-84-8325-714-2

KODEA 070387

10

Txomin udazkenean

ISBNa  
978-84-8325-869-9

KODEA 070389

TXOMINFitxa teknikoa

Egilea eta marrazkilaria: Liesbet Slegers

Itzultzailea: Nekane Umerez

Adina: 3 urtetik aurrera

Formatua: 170 x 140 mm

Koadernaketa: kartonea

Marrazkiak: koloretan

Orrialdeak: 28

Orrialde garbigarriak eta ertz biribilduak dituzten txikienentzako 
liburu bereziak dira. Hitzekin eta haur baten begiekin Txominek “bere 
mundua”erakutsiko digu: etxea, kalea... eta toki guztietan lagunak 
egingo ditu.

1

Txomin eskolan

ISBNa  
978-84-8325-682-4

KODEA 070376

3

Txomin amonarekin hegazkinean

ISBNa  
978-84-8325-684-8

KODEA 070378

5

Txomin dutxan

ISBNa  
978-84-8325-711-1

KODEA 070384

2

Txomin lagunaren etxean

ISBNa  
978-84-8325-683-1

KODEA 070377

4

Txomin ospitalean

ISBNa  
978-84-8325-685-5

KODEA 070379

6

Txomin komunean

ISBNa  
978-84-8325-712-8

KODEA 070385

LETRA  LARRIAK
ERTZ

BIRIBILAK
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TXOMINen eta  
KATALINen ALBUMAKFitxa teknikoa

Egilea eta marrazkilaria: Liesbet Slegers

Adina: 3 urtetik aurrera

Formatua: 250 x 260 mm

Koadernaketa: kartonea

Marrazkiak: koloretan

Txominek zer 
sentitzen duen 
erakusten digu. 
Haserre, triste edo 
izututa dagoe-
nean, laguntzea 
edo kontsolatzea 
behar izaten du.
Eta pozik  
dagoenean, gaur, 
adibidez, edonori 
esango lioke!
Sentimenduei 
buruzko liburu 
bat, errima,  
azal-hegal eta 
ezagutzeko jolasez 
beteta, txikienekin 
dibertitzeko.

Txominen sentimenduak

Itzultzailea: Eider Mujika
Orrialdeak: 56
ISBNa  
978-84-8394-555-1

KODEA 101603

Zentzumenak oso 
garrantzitsuak 
dira Txominen 
egunerokoan.
Begiekin,  
belarriekin,  
sudurrarekin, 
mihiarekin eta 
eskuekin ingura-
tzen duen mundua 
ezagutzeko aukera 
du.
Izan ere, gauza 
pila ditu bere 
inguruan  
ezagutzeko!

Txominen 5 zentzumenak

Itzultzailea: Lierni Ugartemendia
Orrialdeak: 56
ISBNa  
978-84-8394-717-3

KODEA 102399

Txomin

Hitzekin eta haur 
baten begiekin 
Txominek bere 
mundua
erakutsiko digu: 
etxea, kalea, 
eskola… eta toki 
guztietan
lagunak egingo 
ditu.

Itzultzailea: Aitor Arana
Orrialdeak: 44
ISBNa  
978-84-8394-354-0

KODEA 072517

Txominek  
egunero-egunero 
gauza berberak 
egiten ditu: jaiki, 
gosaldu,  
komunera joan, 
hortzak garbitu, 
goizean arropak 
jantzi eta gauean 
erantzi… Jolas 
egiteko liburu 
honekin izugarri 
gozatuko duzue 
etxeko txikienekin.

Txominen ohiturak

Itzultzailea: Leire Arano
Orrialdeak: 52
ISBNa  
978-84-8394-431-8

KODEA 072498

Txomini izugarri 
gustatzen zaizkio 
ibilgailuak.
Bizkorrak:  
suhiltzaileen 
kamioia eta  
poliziaren autoa;
mantsoak:  
traktorea eta 
zabor-bilketako 
kamioia adibidez;
baina baita 
maizago ikusten 
ditugunak ere: 
autoak edo
motorrak.  
Den-denak  
gustatzen zaizkio!

Txomin eta autoen liburu handia

Itzultzailea: Leire Mendizabal
Orrialdeak: 56
ISBNa  
978-84-9106-103-8

KODEA 110121

Animaliak oso 
garrantzitsuak dira 
Katalinentzat.
Denak gustatzen 
zaizkio asko:  
etxeko animaliak 
eta baserrikoak, 
jostalariak eta 
basatiak…
Hainbat daude eta 
hain desberdinak!

Katalin eta animalien liburu handia

Itzultzailea: Lierni Ugartemendia
Orrialdeak: 56
ISBNa  
978-84-8394-840-8

KODEA 105264

Urtaroek kolorez 
bete dute urtaroak 
Txominekin!
Udaberrian, natura 
esnatu eta guztia 
berriro jaioko da.
Udan, bero 
egiten duenean, 
Txominek eguna 
aire librean  
ematen du.
Udazkenean, 
zuhaitzetatik erori 
diren hostoak  
biltzen ditu.
Eta neguan,  
elurretan  
jolasean ibiltzen 
da aitatxorekin 
eta Katalinekin.

Txomin eta urtaroen liburu handia

Itzultzailea: Leire Mendizabal
Orrialdeak: 56
ISBNa  
978-84-9106-270-7

KODEA 117526

Katalinek gogoko 
du gauzak  
zenbatzea: eskuko 
hatzak, parkean 
ikusten dituen  
animaliak, 
supermerkatuko 
gaileta kaxak…
Eta edonon ikusten 
ditu formak:  
zirkuluak, karra-
tuak, triangeluak…
Gainera, izugarri 
gustatzen zaio 
pinturak nahasi 
eta koloreekin 
jolastea.
Liburu jostagarri 
honetan galderak 
eta jolasak  
aurkituko dituzu.

Katalinen liburu handia: zenbakiak, 
koloreak eta formak

Itzultzailea: Lierni Ugartemendia
Orrialdeak: 56
ISBNa  
978-84-9106-455-8

KODEA 120225
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Bizitza osoan 
izaten dugu lagun 
gure gorputza.
Horrexegatik, oso 
garrantzitsua da 
ezagutzea,
eta zaintzen eta 
mimatzen ikastea.
Txominek berea 
erakutsiko digu 
burutik hasi
eta oinetaraino!

Txominen gorputza

Itzultzailea: Lierni Ugartemendia
Orrialdeak: 56
ISBNa  
978-84-9106-562-3

KODEA 158594

Bi letra mota: 
letra larria eta 
letra txikia  
tartekatzen dira.
Txominen eta 
Katalinen lau 
istorio berri 
txikienentzat, 
pertsonaia 
horiek baratzean, 
supermerkatuan, 
gailetak egiten 
edo Keparekin 
jolasean  izandako 
abenturak 
irakurtzeko.

Kaixo! Txomin eta Katalin gara

Itzultzailea: Leire Mendizabal
Formatua: 215 x 297
Orrialdeak: 96
ISBNa  
978-84-8394-917-7

KODEA 107195

Txomini asko  
gustatzen zaio 
eskolara joatea.
Andereñoa  
mundiala da.
Gelan eskulanak egin, 
mozorrotu, ipuinak 
entzun…  
Denetik egiten dute!
Jolastokian  
primeran pasatzen du 
Katalinekin, Alirekin 
eta Danelekin.
Egun bakoitza da 
abentura berri bat!

Txominen eskola

Itzultzailea: Saretik Hizkuntza Zerbitzuak
Orrialdeak: 56
ISBNa  
978-84-9106-789-4

KODEA 166252
9 7 8 8 4 9 1 0 6 7 8 9 4

LIBURU BEREZIAFitxa teknikoa

Egilea eta marrazkilaria: Anne Cahray

Itzultzailea: Garazi Otegi (Saretik)

Adina: 3 urtetik aurrera

Formatua: 176 x 253 mm

Koadernaketa: kartonea

Marrazkiak: koloretan

Orrialdeak: 44

Brain gym-ean oinarrituta, liburu honek txikienentzako erlaxatzeko 
lau ariketa proposatzen ditu, mugimendu eta hitzekin. Ariketa 
bakoitza bi zatitan aurkezten da, testu labur eta errazekin, irudiz 
lagunduta: lehenengo, guraso edo irakasleei ematen zaien azalpen 
bat eta, bertan, ariketa nola egin eta zertarako balio duen zehazten 
da; bigarrenik, erlaxazio bakoitzari buruzko irudiak dituen testu bat 
ematen da, umeekin irakurtzeko.

Liburu honen bidez, txikienek  
gorputza eta burua uztartu ahalko 
dituzte, lasaitasuna aurkitzeko,
ariketa erraz batzuen bidez.

Egun on, kimu txiki

ISBNa  
978-84-9106-462-6

KODEA 121936
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IPURTARGIAFitxa teknikoa

Egilea eta marrazkilaria: Émile Jadoul

Adina: 3 urtetik aurrera

Formatua: 270 x 155 mm

Koadernaketa: kartonea

Marrazkiak: koloretan

Orrialdeak: 22

Kartoian eta formatu apaisatu erakargarrian egindako liburu 
hauek istorio dibertigarriak kontatzen dituzte. Hainbat egile eta 
ilustratzaileren lanak, umorez beteak, eta familia osoak eta bereziki 
txikienek gozatzeko moduko ilustrazioekin hornituak.

6

Sua, suhiltzaileak!

Egilea eta marrazkilaria: Émile Jadoul 
Itzultzailea: Jose Antonio Sarasola
ISBNa  
978-84-8394-794-4

KODEA 102968 

É

8

Ai, krokodiloak!

Egilea eta marrazkilaria: Sylvia Dupuis  
Itzultzailea: Leire Mendizabal (Saretik)
ISBNa  
978-84-9106-565-4

KODEA 158664

9

Igel aho-handia

Egilea eta marrazkilaria: Nathalie Dieterlé 
Itzultzailea: Leire Mendizabal (Saretik)
ISBNa  
978-84-9106-566-1

KODEA 158665

IPUIN KLASIKOAKFitxa teknikoa

Marrazkilaria: Ximena Maier

Adina: 3 urtetik aurrera

Formatua: 210 x 210 mm

Koadernaketa: grapatuta

Marrazkiak: koloretan

Orrialdeak: 16

Betiko ipuinak haur txikienen eskura. Testuak laburrak eta 
adierazkorrak dira, eta marrazkiak gaur egungoak eta esanguratsuak.
Bukaeran ipuinaren bertsio luzeago bat eskaitzen da eduki eta 
xehetasun gehiagorekin.

Bremengo musikariak
Grimm anaien ipuinean oinarrituta

Itzultzailea: Ane Garmendia
ISBNa  
978-84-9106-199-1

KODEA 116443 

It lt il A G di

1 2

Ahatetxo itsusia
H. C. Andersen-en ipuinean oinarrituta

Itzultzailea: Ane Garmendia
ISBNa  
978-84-9106-200-4

KODEA 116444

It lt il A G di

4

Hiru txerrikumeak
J. Jacobs   

Itzultzailea: Iraia Yetano
ISBNa  
978-84-9106-395-7

KODEA 118986

It lt il I i Y t

6

Txitxarra eta inurria
La Fontaine   

Itzultzailea: Iraia Yetano
ISBNa  
978-84-9106-397-1

KODEA 118988

It lt il I i Y t

Aladin eta kriseilu miragarria
Egokitzailea: Eva Aubarell

Itzultzailea: Iraia Yetano
ISBNa  
978-84-9106-396-4

KODEA 118987

It lt il I i Y t

5

Landako sagua eta hiriko sagua
Isop-en fabulan oinarrituta

Itzultzailea: Ane Garmendia
ISBNa  
978-84-9106-201-1

KODEA 116445

It lt il A G di

3

LETRA  LARRIAK

LETRA  LARRIAK
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BURGIFitxa teknikoa

Egilea eta marrazkilaria: David Melling

Adina: 3 urtetik aurrera

Formatua: 165 x 165 mm

Koadernaketa: kartonea

Marrazkiak: koloretan

Orrialdeak: 30

Burgi hartza pertsonaia maite, baldar eta kankailua da, irakurlearen
begikotasuna erakartzen duena. Liburu honetan, haren eguneroko
abenturak ezagutzeko aukera izango duzu.
Ezagutu pertsonaia maitekor hau.

Zer gertatzen da  
zerbaitek kezkatzen
zaituenean?
Burgik konfiantza izan 
beharko du lagunen
eta aitaren laguntzan.

2

Lasai, Burgi

Itzultzailea: Miren Agur Meabe
ISBNa  
978-84-8394-670-1

KODEA 102261 

Gustatzen zaizkizu 
urtebetetzeak?
Burgiri bai. Baina 
badirudi lengusu bikiek
festa hondatuko  
diotela.

4

Zorionak, Burgi!

Itzultzailea: Miren Agur Meabe
ISBNa  
978-84-8394-897-2

KODEA 106167

Untxiaren etxean ez 
dago tokia sobera.
Nola egingo du lo 
Burgik?

3

Burgi eta pijama festa

Itzultzailea: Miren Agur Meabe
ISBNa  
978-84-8394-671-8

KODEA 102262

Burgi basoko animalia 
guztiak ezagutzen
ditu. Hala ere,  
gustatuko litzaioke 
lagun min bat izatea…

5

Burgi, maite zaitugu!

Itzultzailea: Miren Agur Meabe
ISBNa  
978-84-8394-898-9

KODEA 106168

a Katalogoa

7 KODEA 106168

Egun handia da 
Burgirentzat.
Hainbeste gauza dago 
egiteko eskolan...!

6

Burgi eskolara doa

Itzultzailea: Saretik Hizkuntza Zerbitzuak
ISBNa  
978-84-9106-469-5

KODEA 149740

Burgik apaintzeko 
zuhaitz perfektua 
bilatu nahi du.
Besarkadak eta  
gabonetako magia 
lortzen lagunduko 
diozu?

8

Gabon zoriontsuak, Burgi!

Itzultzailea: Saretik Hizkuntza Zerbitzuak
ISBNa  
978-84-9106-471-8

KODEA 149742

Burgik eztizko 
madalenak gogoko 
ditu.
Gozo-gozo daude!
Baina beste zerbait 
probatzera ausartuko 
al da?

7

Burgik madalenak egiten ditu

Itzultzailea: Saretik Hizkuntza Zerbitzuak
ISBNa  
978-84-9106-470-1

KODEA 149741

LETRA  LARRIAK
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BARNABE Fitxa teknikoa

Egilea: Gilles Bizouerne

Marrazkilaria: Béatrice Rodriguez

Itzultzailea: Amets Santxez (Bakun)

Adina: 4 urtetik aurrera

Formatua: 230 x 175 mm

Koadernaketa: kartonea

Marrazkiak: koloretan

Orrialdeak: 32

Planeta zaindu beharra dagoela ondo dakien azkonar abenturazalea 
da Barnabe. Bere lagunik onenak, Kasilda dortoka eta Klara satorra, 
ondoan izango ditu laguntza eta babesa emateko.

Barnabek gordelekutik ateratzea eta munduaren amaierara 
arte bidaiatzea  erabaki du. Bidean, Kasilda dortoka eta  
Klara satorra topatu ditu. Alboan izango ditu bere abentura 
handian.

1

Barnabe munduaren amaierara doa

ISBNa  
978-84-9106-987-4

KODEA 177728

Barnabek irratian entzun du planeta gaixo dagoela.  
Planeta sendatzeko erabaki irmoa du, baina bere lagun 
Kasildaren eta Klararen laguntza behar du horretarako.  
Hala, haiekin batera sendagileen talde bikaina osatuko du  
mundua bere gaixotasun beldurgarritik salbatu  
ahal izateko. 

2

Barnabek planeta sendatzen du

ISBNa  
978-84-9106-988-1

KODEA 177729

Txikienentzako bildumak

letra lotua
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PAPER TXORIAK 
Sail GorriaFitxa teknikoa

Adina: 5 urtetik aurrera

Formatua: 130 x 200 mm

Koadernaketa: rustika

Marrazkiak: koloretan

Orrialdeak: aldakorrak

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

20

Samuel eta gau amaiezina
Nono Granero   Marrazkilaria: Lluís Farré

Itzultzailea: Rosetta Testu 
Zerbitzuak
Orrialdeak: 56
ISBNa 
978-84-9106-601-9

KODEA 150933

Mundu guztiak uste du 
eguzkia irteten denean 
abesten duela oilarrak. 
Baina, egiaz, alderantziz 
gertatzen da: oilarraren 
kukurrukua izaten da  
eguzkia esnatu eta  
mugiarazten duena. 
Horregatik, Nino Oilar 
eztarria gorri eta «Ku» ere 
esan ezinik lotaratu zen 
gauean, Samuel kezkatu 
egin zen. Betirako iraungo 
ote zuen iluntasunak?

22

Mikelek ederra egin du!
Paloma Sánchez   Marrazkilaria: Jacobo Muñiz

Itzultzailea: Xabier Olaso
Orrialdeak: 32
ISBNa 
978-84-9106-917-1

KODEA 172134
9 7 8 8 4 9 1 0 6 9 1 7 1

Mikelek lorategian aurkitu 
duen hari misteriotsu bati 
tira egiteko tentazioari ezin 
dio eutsi; ilargitik zintzilik 
dagoen haria da.

Pozaren pozez munduari 
bira ematea pentsatu du.

Alabaina, gauzak  
konplikatu egiten dira, tira 
eta tira egitearen poderioz, 
ilargia poliki-poliki  
desegiten hasten denean.

15

Handia naiz amatxo!  
(Pack-a: liburua eta koadernoa)
Thierry Lenain  Marrazkilaria: Laurence de Kemmeter

Itzultzailea: Miren Agur Meabe
Liburuaren orrialdeak: 32 
Koadernoaren formatua:  
170 x 260 mm 
Koadernoaren orrialdeak: 16

KODEA 103321

Aixa lehen aldiz doa lagun 
baten etxera lo egitera.

Ama kezkatuta geratu da. 
Sentituko ote du Aixak bere 
falta?

Bainatuko ote da? Ez zaio 
batere gustatzen eta!

Ondo afalduko ote du? 
Izango ote du lotarako bere 
pelutxe kutunena?  
Eta bitartean, Aixa...

 LLF
18

Gezurrezko malkoak
Pep Molist   Marrazkilaria: Emilio Urberuaga

Itzultzailea: Mari Eli Ituarte
Orrialdeak: 48
ISBNa  
978-84-9106-204-2

KODEA 116448

Kokolikoti arreba 
Kokonutak eta aitak eta 
amak behin eta berriro 
gogorarazten zioten  
krokodiloak ausartak eta 
zirt edo zartekoak direla, 
eta ez dutela inoiz ere 
negar egiten.

Hala ere, egun batean, 
Kokolikotek ezin izan  
zion negarrari gehiago 
eutsi, eta hemen kontatzen 
da zer gertatu zen.

19

Silviarentzako oparia
Fran Pintadera   Marrazkilaria: Ximo Abadía

Itzultzailea: Mari Eli Ituarte
Orrialdeak: 40
ISBNa  
978-84-9106-392-6

KODEA 118983

Astebete baino ez da 
falta Silviaren urtebetetze 
egunerako, eta  
urduritasunak jota dago 
neskatoa. Ez du batere 
zalantzarik: berak argi eta 
garbi dauka zer opari nahi 
duen, eta banaka-banaka 
azaltzen dizkio arrazoiak 
aitatxori.

Hura izango da Silviaren 
desioak betetzeaz  
arduratuko dena; hala ere, 
amesten dugun hori ez da 
beti guk imajinatzen  
genuen bezalakoa izaten. 
Izan ere, urtebetetzeak, 
bizitza bera bezalaxe, 
ustekabez beterik daude.

21

Nola bainatu martetar bat
Franco Vaccarini   Marrazkilaria: Carlos Higuera

Itzultzailea: Xabier Olaso
Orrialdeak: 32
ISBNa  
978-84-9106-728-3

KODEA 164664

Orain dela gutxi martetar 
bat iritsi zen Luzioren  
etxera, eta badirudi  
gelditzeko etorri zela. 
Horixe esan zioten,  
behintzat. Martetarrari,  
ez dakienez berak  
bakarrik ezertxo ere egiten, 
jaten eman behar zaio, eta 
bainatu, besteak beste.

Luziok harekin partekatu 
behar du logela, eta, 
badaezpada ere, nola  
zaindu ikasten ari da, nahiz 
eta oraindik ez daukan oso 
argi ideia ona ote den  
martetar batekin bizitzea.

23

Hortzik gabeko krokodiloa
Juan Clemente Gómez  Marrazkilaria: Christian Inaraja

Itzultzailea: Xabier Olaso
Orrialdeak: 32
ISBNa 
978-84-9106-994-2

KODEA 178855

Krokodilo jatun bat bizi  
da Amalurreko ibaian,  
turistak jaten ditu guztiz 
oharkabean. Dentistari  
dio galdetu eta mesedez  
eskatu hortz-haginak ongi  
garbitzeko sekulako mina 
baitu!

Eta a zer-nolako buila  
eta algara bere aho  
beldurgarria ikustean  
bertatik bertara!

24

Egun bat Mozar familiarekin
Daniel Nesquens   Marrazkilaria: Beatriz Castro

Itzultzailea: Xabier Olaso
Orrialdeak: 40
ISBNa 
978-84-9106-995-9

KODEA 178856

Mozar jauna musikaria da, 
etxekogizona, sagitarioa 
eta ehun kilo pisatzen du.

Goiz batean, kanta berri 
batean lan egin eta haur 
txikia zaintzen duen  
bitartean, semea ez dela 
eskolara joan  
konturatzen da. Indiar tribu 
batek bahitu nahi duela dio 
Wolfranek.  
Bat-batean, txirrinak jo 
du…! Lau indiar dira!

Eta harrapatzera datoz!

25

Iruzurbeitia zizarea
Blanca Álvarez   Marrazkilaria: Tesa González

Itzultzailea: Xabier Olaso
Orrialdeak: 40
ISBNa 
978-84-9106-996-6

KODEA 178857

Iruzurbeitia ez da, ez, 
besteak bezalako zizarea: 
arrosa kolorekoa da eta 
eguzkia hartzea asko  
gustatzen zaio.  
Hori guztiori oso arraroa 
da, bere familiakoentzat, 
batez ere.

Alabaina, Jango ezagutuko 
du basoan, armiarma 
barazkijalea, eta berarekin 
ikasiko du ezberdina  
izateaz gozatzen.
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PERREXILTXOREN 
LORATEGIAFitxa teknikoa

Egilea: Sébastien Perez

Marrazkilaria: Annelore Parot

Itzultzailea: Amets Santxez (Bakun)

Adina: 5 urtetik aurrera

Formatua: 178 x 218 mm

Koadernaketa: kartonea

Marrazkiak: koloretan

Orrialdeak: 32

Perrexili asko gustatzen zaio lorategian jolasean aritzea.
Han, Azenario amonaren laguntzarekin, naturaren
ezkutuko sekretu mordoa ezagutuko du.

1

Nola egiten dute kaka zuhaitzek?

ISBNa  
978-84-1370-134-9

KODEA 180036

—Trikuek ere egiten  
al dute kaka?
—Noski; denok bezala.
—Eta zuhaitzek ere 
egiten al dute kaka?

2

Maitemintzen al dira loreak?

ISBNa  
978-84-1370-135-6

KODEA 180037

—Loreek bidaltzen 
duten maitasun  
hautsa da.
—Zer? Loreak ere  
maitemintzen  
al dira?

LETRA  LARRIAK
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TXIRRISTAFitxa teknikoa

Adina: 6 urtetik aurrera

Formatua: 200 x 200 mm

Koadernaketa: rustika

Marrazkiak: koloretan 

Orrialdeak: 24

Ipuinen bilduma hau haurren gozamen bihurtuko da.
Lehen irakurketetan modu autonomoan irakurtzen hasteko ipuinak.
Egileen eta ilustratzaileen konbinazioak bilduma aberasten du, estilo 
ugari eta istorio bereziak eskainiz.
Orrialde osoko ilustrazioak testua laguntzera eta osatzera datoz, 
horrek guztiak irakurlearen irudimena pizten du eta irakurketarekiko 
zaletasuna bultzatzen du.
Testu arinak, esaldi laburrak, letra mota argia atzealde zuriaren 
gainean arreta desbideratuko luketen interferentziak ekiditeko eta 
bakarkako irakurketarako trantsizioan lagungarri izateko.

1

Itsasoa edan dut
Leire Bilbao   Marrazkilaria: Enrique Morente

ISBNa  
978-84-8394-911-5

KODEA 106795

Maddik ez zekien zer 
aurkituko zuen itsas 
hondoan, beldur apur 
bat ere ematen zion… 
Jakin al daiteke  
nolakoa den zerbait 
probatu gabe?

3

Maddalenen usaina
Yolanda Arrieta   Marrazkilaria: Eider Eibar

ISBNa  
978-84-8394-913-9

KODEA 106797

Badakizu zer usain 
daukan haur jaio berri 
batek? Lasai, Xabierrek 
esango dizu, Xabierrek 
arreba txiki bat izan 
duelako oraintxe: 
Maddalen.

4

Izarra eta astoa
Txabi Arnal   Marrazkilaria: Jon Gil

ISBNa  
978-84-9106-125-0

KODEA 110250

Gaueko zeru ilunean 
gaizki itsatsita zegoen 
izar txiki bat askatu 
eta Lurrera jausi zen. 
Ez zuen, ordea, edonon 
lur hartu. Planetako 
toki posible guztieta-
tik... ezetz asmatu zein 
aukeratu zuen!

2

ISBNa 
978-84-8394-912-2

KODEA 106796

Galdetu dizute inoiz 
zer izan nahi duzun 
handitan? Ikerri  
galdetu zioten behin 
eta liburu honetan 
gorde zuen erantzuna.

Iker ikerlaria
Xabier Olaso   Marrazkilaria: Estibalitz Jalón

5

Begiak itxita hegan
Leire Arano   Marrazkilaria: Aitziber Alonso

ISBNa  
978-84-9106-126-7

KODEA 110251

Hondartzan nago, 
ur ertzean, itsaso 
bare-bareari begira. 
Ur-azala ispilu  
xelebrea da gero!
Ni ote naiz, ba, hor 
dagoen umea?

6

ISBNa 
978-84-9106-196-0

KODEA 116440

Badakizu zer gertatzen 
den arrain handiak 
txikiak jaten duenean?
Beñatek kontatuko 
dizu.

Txokolatezko arrainak
Karlos Santisteban   Marrazkilaria: Leire Salaberria

7

Iker ikerlariaren iratzargailua
Xabier Olaso   Marrazkilaria: Estibalitz Jalón

ISBNa  
978-84-9106-239-4

KODEA 119047

Pentsa ezazu soka bat 
duzula, eta  
baserriko hainbat 
animalia. Horiekin 
guztiekin gauza asko 
zinateke zerbait 
asmatzeko? Bada,  
ezinezkoa dirudien 
arren, Iker Ikerlariak 
iratzargailu bat asmatu 
zuen. Ikusi nahi duzu?

9

Olatuak zaintzen
Ana Urkiza   Marrazkilaria: Manu Ortega

ISBNa  
978-84-9106-623-1

KODEA 160516

Libe hondartzan galdu 
eta Iban, larri eta 
estu, bere bila hasi da. 
Bazenekien urrutira 
joan gabe ere  
abenturarik handienak 
bizi daitezkeela?

8

Gixela nire laguna da
Antton Kazabon   Marrazkilaria: Maite Mutuberria

ISBNa  
978-84-9106-445-9

KODEA 119569

Usaimen eta entzumen 
oso finak ditu Gixelak. 
Gauzak ukitzea asko 
gustatzen zaio.  
Haren liburuak  
puntutxoz beterik 
daude. Batzuetan triste 
egoten da.
Ba al dakizu zergatik?

10

Iker ikerlaria eta fantasia liburua
Xabier Olaso   Marrazkilaria: Estibalitz Jalón

ISBNa  
978-84-9106-783-2

KODEA 165607

Irakurle fin-fina da Iker 
ikerlaria.
Erraldoi ere bilaka  
daiteke, oinak lurrean,
liburua eskuetan eta 
burua… hodeietan.
Irakurriz abentura 
miresgarriak bizi izaten 
ditu.
Ezagutu nahi duzu 
horietako bat?

9 7 8 8 4 9 1 0 6 7 8 3 2

11

Izaroren izarra
Maribel Aiertza   Marrazkilaria: Aitziber Alonso

ISBNa  
978-84-9106-972-0

KODEA 173355

Itsasoa bihurria da, eta 
jostalaria. Izarori opari 
polita ekarri dio. Eta 
orain, Izarok badaki 
itsas hondoak sekretu 
asko gordetzen dituela.

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

IPUIN ILUSTRATUAK
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TXILINBUELTAFitxa teknikoa

Egilea: Vivim del Cuentu

Adina: 6 urtetik aurrera

Formatua: 240 x 240 mm

Koadernaketa: rustika

Marrazkiak: koloretan 

Orrialdeak: 32

Txilinbuelta bildumako ipuinetan, pertsonaia eta kontakizun 
klasikoak aurkituko dituzue, baina buelta bat emanda.
Argumentuak ezustez eta umorez beteta daude, eta lehen irakurleen 
irudimena hegan jarri eta garatuko dute.

1

Ahuntza eta zazpi otsoak
Marrazkilaria: Josep Torres

Itzultzailea: Saretik Hizkuntza Zerbitzuak
ISBNa  
978-84-9106-790-0

KODEA 167880
9 7 8 8 4 9 1 0 6 7 9 0 0

3

Txanogorritxo indartsua
Marrazkilaria: Albert Vitó

Itzultzailea: Saretik Hizkuntza Zerbitzuak
ISBNa  
978-84-9106-792-4

KODEA 167882
9 7 8 8 4 9 1 0 6 7 9 2 4

5

Edurnezuri eta zazpi ipotx apainak
Marrazkilaria: Anna Aparicio Català

Itzultzailea: Saretik Hizkuntza Zerbitzuak
ISBNa  
978-84-9106-798-6

KODEA 168819
9 7 8 8 4 9 1 0 6 7 9 8 6

4

Lau txerrikumeak
Marrazkilaria: Noe Bofarull

Itzultzailea: Saretik Hizkuntza Zerbitzuak
ISBNa  
978-84-9106-797-9

KODEA 168818
9 7 8 8 4 9 1 0 6 7 9 7 9

6

Errauskin
Marrazkilaria: Ona Caussa

Itzultzailea: Amets Santxez Munain (Bakun)
ISBNa  
978-84-9106-921-8

KODEA 172273
9 7 8 8 4 9 1 0 6 9 2 1 8

2

Itzultzailea: Saretik Hizkuntza Zerbitzuak
ISBNa 
978-84-9106-791-7

KODEA 167881
9 7 8 8 4 9 1 0 6 7 9 1 7

Eskaileretan irakurtzen zuen arratoitxoa
Marrazkilaria: Marta Munté

7

Esnati ederra
Marrazkilaria: Lucía Serrano

Itzultzailea: Amets Santxez Munain (Bakun)
ISBNa  
978-84-9106-922-5

KODEA 172274
9 7 8 8 4 9 1 0 6 9 2 2 5

8

Ahatetxo harroa
Marrazkilaria: Laia Ferraté

Itzultzailea: Saretik Hizkuntza Zerbitzuak
ISBNa  
978-84-9106-980-5

KODEA 176488
9 7 8 8 4 9 1 0 6 9 8 0 5

9

Pinotxoren egiak
Marrazkilaria: Marta Casals

Itzultzailea: Saretik Hizkuntza Zerbitzuak
ISBNa  
978-84-9106-981-2

KODEA 176489
9 7 8 8 4 9 1 0 6 9 8 1 2

letra lotua
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HARTZ eta UNTXIFitxa teknikoa

Egilea: Julian Gough

Marrazkilaria: Jim Field

Itzultzailea: Edu Zelaieta Anta

Adina: 6 urtetik aurrera

Formatua: 136 x 184 mm

Koadernaketa: kartonea

Marrazkiak: koloretan

Orrialdeak: 112

Hartz eta Untxi lagun bitxiak dira. Ez dirudi ezer dutenik berdin; 
ordea, biek ikusiko dute elkarrekin daudenean bizitzan hobeto 
moldatzen direla.

1

Untxiren ohitura txarrak

ISBNa  
978-84-9106-267-7

KODEA 117311

Hartzek ez du inoiz 
elurrezko panpinik 
egin. Untxik ere ez, 
baina oso argi dauka 
berea Hartzena baino 
hobea izango dela.
Elur-jausi batek eta 
otso goseti batek 
lagunduko diote 
Untxiri konturatzen 
zein ona den lagun bat 
ondoan izatea.
Laguntasuna,  
grabitatea eta kaka 
apurtxo bat bakarrik 
agertzen dituen istorio 
dibertigarria.

3

Gauza misteriotsua

ISBNa  
978-84-9106-468-8

KODEA 149287

Gauza misteriotsu 
batek lur hartu du 
Hartz eta Untxi
bainatzen ari ziren 
aintziran. Alaitu ala 
kezkatu beharko 
lukete?
Hontz txiki samurra da 
ala munstro gosetia?
Aurkitu ote du Untxik 
bereak baino ohitura 
okerragoak dituen  
izakirik? Untxik argi 
duela dirudi, baina 
bere bizitzako egunik 
onena egunik txarrena  
bihurtzen denean
Hartzen laguntza 
beharko du…
Istorio dibertigarri 
honek laguntasunaz 
eta onarpenaz hitz 
egiten digu, bai eta
ahabia-kakarekin lortu 
daitekeenaz ere.

2

Okilen matraka

ISBNa  
978-84-9106-273-8

KODEA 117572

—Nahi dudan 
bakarra da BAKE ETA 
ISILTASUN pixka bat! 
Untxik uste du erotu 
egingo dela Hartzen 
zurrungekin eta 
zuhaitzarenaldetik
datorren etengabeko 
TOK!, TOK! horiekin. 
Agian Hartzek irakatsi 
ahal dio mundua 
bestelako modu batez 
begiratzen.
Istorio dibertigarri 
honek adiskidetasunaz,
jakinduriaz eta zarata 
handiaz hitz egiten 
digu.

4

Hozkada galantak

ISBNa  
978-84-9106-779-5

KODEA 165505

Untxi Hartzen bila joan 
da korrika, izututa:
—Basoko zuhaitzak 
desagertzen ari dira!
KARRASKA ikaragarri 
bat entzun da orduan.
Izaki erraldoi baten 
hozkada erraldoi bat 
dirudi.
Izaki benetan bitxi bat 
iritsi berri da ibarrera,
eta dena aldatzen 
saiatzen ari da! 
Laguntasunari,  
aurrerabideari eta lohi 
pila bati buruzko  
istorio dibertigarria.

IPUIN TXOROAKFitxa teknikoa

Adina: 6 urtetik aurrera

Formatua: 215 x 215 mm

Koadernaketa: rustika

Marrazkiak: koloretan

Orrialdeak: 32

Umorea, ironia eta surrealismo-puntu bat uztartzen dituzten ipuinak 
dira.

1

Oilo txikia
Núria Figueras i Adell   Marrazkilaria: Teresa Martí

Itzultzailea: Edu Zelaieta Anta
ISBNa  
78-84-9106-258-5

KODEA 117055

Bazen behin oilo bat 
txiki-txiki-txiki-txikia.
Eta hain txikia zenez, 
ez zuen arrautzarik 
erruten.
Behin eta berriz 
saiatzen zen, baina ez 
zegoen modurik.
Eta, ezustean, halako 
batean…

3

Gozogilea eta eulia
Elisa Ramon   Marrazkilaria: Teresa Martí

Itzultzailea: Edu Zelaieta Anta
ISBNa  
978-84-9106-260-8

KODEA 117057

Mahats hazi baten 
neurriko euli txiki bat 
heldu zen gozogile
baten lantokira. 
Intsektua harrapatu 
nahian hastean… 
gozokiak, opilak eta 
bizkotxoak erre  
zitzaizkion, eta  
pastelak kiskali.
Hura zen hura hon-
damendia… eta libre 
zebilen hegan eulia!

2

Itzultzailea: Edu Zelaieta Anta
ISBNa 
978-84-9106-259-2

KODEA 117056

On egin!
Enric Larreula   Marrazkilaria: Daniel Jiménez

Behin batean, Gabon 
gauean, baserri bateko 
oilarrak beste animalia 
guztiak deitu zituen 
esateko oso gauza  
garrantzitsu bat  
zuelako: Eguberri 
eguna ospatzeko ez 
zuten artorik jango,
ez belarrik, ez eta 
pentsurik ere; Gizakiek 
bezala, otordu eder
bat antolatuko zuten. 
Indioilarra, oiloa,  
txerria, antzara, untxia,
zaldia, bildotsa, ahatea, 
ahuntza, behia eta 
astoa sukalderantz
abiatu ziren otordu 
eder hura antolatzeko.

4

Misterio erraldoia
Laia Massons   Marrazkilaria: Rocio Bonilla

Itzultzailea: Edu Zelaieta Anta
ISBNa  
978-84-9106-195-3

KODEA 119011

Mirenek badu arazo 
bat. Eskerrak bere 
auzokideak dituen 
laguntza emateko. 
Hala, bizi diren  
eraikina joan-etorri 
solidario batez bete 
dute denen artean, 
eskaileratan gora, 
eskaileratan behera.
Batasunak indarra 
egiten duenez, eta 
trebetasun faltarik 
ere ez dutenez, denek 
primeran pasatu dute 
konponbideak eman 
nahian arazo  
misteriotsu bati…
misterio erraldoi bati.
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ZUHAITZ-ETXEKO 
ISTORIOAK

Fitxa teknikoa

Itzultzailea: Jesús Otzerinjauregi

Adina: 3 urtetik aurrera

Formatua: 260 x 190 mm

Koadernaketa: rustika

Marrazkiak: koloretan

Orrialdeak: 48

Balioak eta irakurzaletasuna oinarri dituen bilduma ikusgarria.

1

Hipopo ipurtandia
Didier Lévy   Marrazkilaria: Marc Boutavant

ISBNa  
978-84-9106-640-8

KODEA 163531

—Ipurdi handia dut —esan zuen Hipopo
hipopotamoak.
—Erakutsi! —esan zuten oihuka beste
animalia guztiek.
Eta neurtzen hasi ziren, iritzia ematen,
eztabaidatzen, borrokatzen…

Fitxa teknikoa

Itzultzailea: Jesús Otzerinjauregi

Adina: 6 urtetik aurrera

Formatua: 190 x 260 mm

Koadernaketa: rustika

Marrazkiak: koloretan

Orrialdeak: 32

2

Dragoi aita-semeak
Alexandre Lacroix   Marrazkilaria: Ronan Badel

ISBNa  
978-84-9106-641-5

KODEA 163532

Aitari benetako dragoia dela frogatzeko, 
Strokkurrek auzoko herriko etxe batzuk erre 
behar ditu.
Tradizioak hala agintzen du!
Baina Strokkur ez dago oso pozik.  
Nekez botatzen du sua, eta garrantzi gabeko 
gauzaren bat egiteko soil-soilik, ahoratzeko 
barraskiloren bat edo beldarren bat erretzeko, 
adibidez.
Jakingo ote du bere milurteko familia zaharrari 
ohore egiten?

Fitxa teknikoa

Itzultzailea: Antton Garikano

Adina: 3 urtetik aurrera

Formatua: 190 x 260 mm

Koadernaketa: rustika

Marrazkiak: koloretan

Orrialdeak: 32

3

Emilek igeltsua nahi du
Vincent Cuvellier   Marrazkilaria: Ronan Badel

ISBNa  
978-84-9106-642-2

KODEA 163533

Gaur, Emilek igeltsua eraman nahi du.
Hala behar du. Derrigor!

Fitxa teknikoa

Itzultzailea: Antton Garikano

Adina: 6 urtetik aurrera

Formatua: 190 x 260 mm

Koadernaketa: rustika

Marrazkiak: koloretan

Orrialdeak: 32

4

Burua auzoan
Séverine Vidal   Marrazkilaria: Pauline Comis

ISBNa  
978-84-9106-643-9

KODEA 163534

«Albert, burua auzoan duzu!» Sarritan esaten 
diote. Sukaldeko mahaian eserita edo eskolan 
dagoela, Albert ametsetan galtzen da.
Kontzentratzen da, ahalegintzen da oinak  
lurrean izaten, baina buruak ihes egiten dio.
Astelehenean, ikertzaile lanetan dabil;  
asteartean, herensugearen kontra borrokan;  
eta ostegunean, hegan doa apo baten  
bizkarrean. Zer egin?
Ametsik gabeko bizitza ez da batere  
dibertigarria.

IPUIN ILUSTRATUAK
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OKERFitxa teknikoa

Adina: 6 urtetik aurrera

Formatua: 200 x 230 mm

Koadernaketa: rustika

Marrazkiak: koloretan

Orrialdeak: 24

5

ISBNa 
978-84-8394-211-6

KODEA 070345

Zoo batean ezin dena 
ikusi, ez gauez ez 
egunez?
Lapurrak ere joaten 
dira, baina ez  
animaliak ikustera,
baizik eta azerien 
antzera aritzera?

Lapurrak zooan
Patxi Zubizarreta   Marrazkilaria: Jokin Mitxelena

GARALAR-MARALARFitxa teknikoa

Egilea: Patxi Zubizarreta

Marrazkilaria: Jokin Mitxelena

Adina: 7 urtetik aurrera

Formatua: 210 x 210 mm

Koadernaketa: rustika

Marrazkiak: koloretan

Orrialdeak: 24

Aralar mendilerro handia, Aralar mendikate zabala ezin da liburu 
batean sartu.
Baina ipuinotan barneratzen bazara, mendi bat baino gehiago 
mundu bat deskubrituko duzu: itsaso zaharrak eta glaziarrak, 
leizezuloak eta amildegiak…

1

Goliat eta izarrak

ISBNa  
978-84-9106-873-0

KODEA 172052
9 7 8 8 4 9 1 0 6 8 7 3 0

Maren eta Aiert 
Txindokira joan dira 
Joanes artzainarekin.
Kasik igerian sentituko 
dira han. Kasik hegan.
Elur jausi beldurgarri 
baten berri izango dute 
bertan.
Eta pintore itsuarena.
Eta izarrak edaten 
dituen Goliat  
txakurrarena…

3

Aiert eta herensugea

ISBNa  
978-84-9106-924-9

KODEA 172276

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

Maren eta Aiert 
Aralarrera itzuli dira, 
baina oraingoan Joanes 
artzainarekin joan 
beharrean, eskolako 
lagunekin joan dira. 
Eta beldurra gertutik 
ezagutuko dute.
Eta zer den laino 
artean galtzea. Eta 
ikaratzea.
Edo kobazuloan  
herensuge bat  
agertzea…

2

ISBNa 
978-84-9106-923-2

KODEA 172275
9 7 8 8 4 9 1 0 6 9 2 3 2

Joanes eta kanpaiak

Maren eta Aiert 
Balerdiko tontorrera 
joan dira
Joanes artzainarekin.
Kasik igerian sentituko 
dira han. Kasik hegan.
Arritzagako meatzari 
desagertuaren berri 
izango dute han.
Glaziarrena eta  
pintore itsuarena.  
Eta Kirikurena…

4

Maren eta azeria

ISBNa  
978-84-9106-925-6

KODEA 172277

9 7 8 8 4 9 1 0 6 9 2 5 6

Maren eta Aiert  
oporretan joan dira 
Oiduiko txabolara. 
Ardiak eta arkumeak 
lagun. Azeriaren  
begiradapean.  
San Joan bezperetan, 
sua sentituko dute 
barrenean. Eta uraren 
hotza. Eta behingoz 
pintore itsuaren ipuina 
nola amaitzen den 
ezagutuko dute.  
Baina haiena ez da 
amaitu, hasi besterik 
ez da egin...

IPUIN ILUSTRATUAK
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XEHERLOCK 
DETEKTIBEAFitxa teknikoa

Egilea: Sébastien Perez

Marrazkilaria: Benjamin Lacombe

Itzultzailea: Amets Santxez (Bakun)

Adina: 7 urtetik aurrera

Formatua: 140 x 190 mm

Koadernaketa: kartonea

Marrazkiak: koloretan

Orrialdeak: 80

Xeherlock bizi askoko detektibe katua da. Horietako bakoitzean 
misterio berri bati egin beharko dio aurre.

1

Saguen desagerpena

ISBNa  
978-84-1370-127-1

KODEA 179624

Gertakizun beldurgarri 
bat jazo da Parisen: 
Magali sagutxoa 
desagertu egin da! Eta, 
harekin batera, auzoko 
sagu guztiak. Xeherlock 
eta bizilagunak  
ikertzen hasi dira  
buru-belarri.

2

Kroketa pozoituak

ISBNa  
978-84-1370-128-8

KODEA 179625

New York, 1917. 
Txakurren talde batek 
katuen beste bati 
aurka egin dio:  
Ed bazter-nahasleak, 
txakur belarriluze 
batek, Kattuccinitarren 
klanari haien kroketak 
pozoitu izana leporatu 
dio. Xeherlock, bien 
artean bakea jarri 
nahian, kasua ikertzen 
ari da.
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Musurik handiena Emozioak nonahi!

Ikusi-makusi zein ikusten 
duzu? -Jolaserako liburua-

Fitxa teknikoa

Egilea eta marrazkilaria: Virginie Aracil

Itzultzailea: Patxi Zubizarreta

Adina: 12 hilabetetik aurrera

Formatua: 155 x 215 mm

Koadernaketa: kartonea

Marrazkiak: koloretan

Orrialdeak: 12

Fitxa teknikoa

Egilea eta marrazkilaria: Daniel Roode

Itzultzailea: Saretik Hizkuntza 

Zerbitzuak

Adina: 12 hilabetetik aurrera

Formatua: 180 x 200 mm

Koadernaketa: kartonea

Marrazkiak: koloretan

Orrialdeak: 16

Fitxa teknikoa

Egilea eta marrazkilaria:  

Guido van Genechten

Itzultzailea: Aitor Arana

Adina: 18 hilabetetik aurrera

Formatua: 315 x 180 mm

Koadernaketa: kartonea

Marrazkiak: koloretan

Orrialdeak: 8

Maitasun musua
paaapaaagaioarena,
edo paaapogorriarena
edo pooottokarena.

Zer sentitzen duzu gaur?
Haserre nago! 
Emozioak izendatzeko eta ulertzeko liburua.
Irrist egiten duten leihoekin eta emozioen gurpilarekin!

Zein dago leihotxoetan?
Liburu bizidun hau irudi magikoz beteta dago.
Neska-mutikoek asmakizunez gozatuko dute irudietan zein 
ezkutatu den ikusiz.

ISBNa  
978-84-9106-744-3

ISBNa 
978-84-9106-743-6

ISBNa 
978-84-8394-298-7

KODEA 165019

KODEA 165018

KODEA 070271

Boskotea oheanFitxa teknikoa

Egilea: Marie-France Painset

Marrazkilaria: Atelier Saje

Itzultzailea: Patxi Zubizarreta

Adina: 12 hilabetetik aurrera

Formatua: 160 x 280 mm

Koadernaketa: kartonea

Marrazkiak: koloretan

Orrialdeak: 18

«Bost ziren, bost, ohean.
Haietako bat mugitu ostean,
geratu zen, plost!, lurrean.»

ISBNa 
978-84-9106-740-5

KODEA 165014
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Animalia asko, pila, bila Untxiño galduta? Bai zera!Fitxa teknikoa

Egilea: Alexandra Garibal

Marrazkilaria: Claudia Bielinsky

Itzultzailea: Patxi Zubizarreta

Adina: 2 urtetik aurrera

Formatua: 280 x 370 mm

Koadernaketa: kartone, barrubiguna

Marrazkiak: koloretan

Orrialdeak: 20

Fitxa teknikoa

Egilea eta marrazkilaria: John Bond

Itzultzailea: Imanol Salegi (Bakun)

Adina: 3 urtetik aurrera

Formatua: 259 x 265 mm

Koadernaketa: kartonea

Marrazkiak: koloretan

Orrialdeak: 32

Ñimiñoak edo erraldoiak, umoretsuak edo arriskutsuak,  
uretan pulunpan dabiltza, edo airean hegan.  
200 animalia ezin harrigarriagoak!

ISBNa  
978-84-9106-780-1

KODEA 165570

Untxiño tarta gozoa egiten ari da. Tarta! Tarta! Tarta!
Baina marrubirik gabe geratu dira etxean, eta, marrubirik gabe, 
tartarik ez! Tartarik ez? Ezta pentsatu ere!
Horregatik, marrubi bila irten da.
Bila eta bila, gero eta urrunago joan da, baina ez da galdu.
Bai zera! Ziur?

ISBNa 
978-84-9106-568-5

KODEA 158670

Vitoria-Gasteiz Saria 2020 
Haur Literaturako  itzulpen onena

Arrain zuri txikiak  
gauza asko dakiFitxa teknikoa

Egilea eta marrazkilaria:  

Guido Van Genechten

Itzultzailea: Saretik Hizkuntza 

Zerbitzuak

Adina: 2 urtetik aurrera

Formatua: 250 x 260 mm

Koadernaketa: kartonea

Marrazkiak: koloretan

Orrialdeak: 72

Arrain zuri txikiak gauza mordoa daki: koloreak ezagutzen ditu, 
hamar arte zenbatzen daki, goian eta behean, aurrean eta atzean 
bereizten daki... Eta, gainera, emozioak ere identifikatzeko  
gai da.

ISBNa 
978-84-9106-966-9

KODEA 173160
9 7 8 8 4 9 1 0 6 9 6 6 9

Untxiño laguntzaile apartaFitxa teknikoa

Egilea eta marrazkilaria: John Bond

Itzultzailea: Bakun

Adina: 3 urtetik aurrera

Formatua: 259 x 265 mm

Koadernaketa: kartonea

Marrazkiak: koloretan

Orrialdeak: 32

Untxamak gutuna idatzi dio amama Untxiñeri, askaltzera 
gonbidatzeko. Untxiñok, amari lagundu nahi dionez, gutuna 
botatzeaz arduratu nahi du.  
Baina postontzirainoko bidea ez da batere erraza izango.

ISBNa 
978-84-9106-963-8

KODEA 173074
9 7 8 8 4 9 1 0 6 9 6 3 8
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TxominFitxa teknikoa

Egilea eta marrazkilaria: Liesbet Slegers

Itzultzailea: Aitor Arana

Adina: txikienentzako

Formatua: 257 x 266 mm

Koadernaketa: kartonea

Marrazkiak: koloretan

Orrialdeak: 44

Hitzekin eta haur baten begiekin Txominek bere mundua erakutsiko 
digu: etxea, kalea, eskola… eta toki guztietan lagunak egingo ditu.

ISBNa  
978-84-8394-354-0

KODEA 072517

Txominen ohiturakFitxa teknikoa

Egilea eta marrazkilaria: Liesbet Slegers

Itzultzailea: Leire Arano

Adina: 3 urtetik aurrera

Formatua: 257 x 266 mm

Koadernaketa: kartonea

Marrazkiak: koloretan

Orrialdeak: 52

Txominek egunero-egunero gauza berberak egiten ditu: jaiki, 
gosaldu, komunera joan, hortzak garbitu, goizean arropak jantzi  
eta gauean erantzi…
Jolas egiteko liburu honekin izugarri gozatuko duzue etxeko 
txikienekin.

ISBNa 
978-84-8394-431-8

KODEA 072498

Fitxa teknikoa

Egilea: Mandy Archer

Marrazkilaria: Chris Jevons

Itzultzailea: Antton Olano  

(Rosetta Testu Zerbitzuak)

Adina: 3 urtetik aurrera

Formatua: 210 x 210 mm

Koadernaketa: kartonea

Marrazkiak: koloretan

Orrialdeak: 12

Ez naiz beldur!
Xarpa katua ez da ezeren beldur. Ziur ezetz?
Xarpak ez die beldurrik ez gaueko zaratei, ez itzal izugarriei.
Liburuak 40 azal-hegal misteriotsu baino gehiago ditu.
Aurkitu zer ezkutatzen den bakoitzaren atzean!

ISBNa 
978-84-9106-564-7

KODEA 158631

Tomaxitaren etxe koxkorraFitxa teknikoa

Egilea: Phyllis Root

Marrazkilaria: Delphine Durand

Itzultzailea: Juan Kruz Igerabide

Adina: 3 urtetik aurrera

Formatua: 255 x 255 mm

Koadernaketa: kartonea

Marrazkiak: koloretan

Orrialdeak: 18

Tomaxitaren etxea, txikia baina erosoa katuarekin bizitzeko 
txukun eta gozoa. Tomaxitak, ordea, lagun asko hartzen 
ditu etxean bakoitzari gela bat egiten dio ziztu batean eta, 
azkenean, berak utzi behar auzoa.

ISBNa 
978-84-8325-932-0

KODEA 072501
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Txominen sentimenduak

Txominen 5 zentzumenak

Fitxa teknikoa

Egilea eta marrazkilaria: Liesbet Slegers

Itzultzailea: Eider Mujika

Adina: 3 urtetik aurrera

Formatua: 257 x 266 mm

Koadernaketa: kartonea

Marrazkiak: koloretan

Orrialdeak: 56

Fitxa teknikoa

Egilea eta marrazkilaria: Liesbet Slegers

Itzultzailea: Lierni Ugartemendia

Adina: 3 urtetik aurrera

Formatua: 257 x 266 mm

Koadernaketa: kartonea

Marrazkiak: koloretan

Orrialdeak: 56

Txominek zer sentitzen duen erakusten digu. Haserre, triste
edo izututa dagoenean, laguntzea edo kontsolatzea behar
izaten du.
Eta pozik dagoenean, gaur, adibidez, edonori esango lioke!
Sentimenduei buruzko liburu bat, errima, azal-hegal eta  
ezagutzeko jolasez beteta, txikienekin dibertitzeko.

Zentzumenak oso garrantzitsuak dira Txominen egunerokoan.
Begiekin, belarriekin, sudurrarekin, mihiarekin eta eskuekin 
inguratzen duen mundua ezagutzeko aukera du.
Izan ere, gauza pila ditu bere inguruan ezagutzeko!

ISBNa 
978-84-8394-555-1

ISBNa 
978-84-8394-717-3

KODEA 101603

KODEA 102399

Kaixo!  
Txomin eta Katalin garaFitxa teknikoa

Egilea eta marrazkilaria: Liesbet Slegers

Itzultzailea: Leire Mendizabal

Adina: 3 urtetik aurrera

Formatua: 210 x 290 mm

Koadernaketa: kartonea

Marrazkiak: koloretan

Orrialdeak: 96

Txominen eta Katalinen lau istorio berri txikienentzat, pertsonaia 
horiek baratzean, supermerkatuan, gailetak egiten edo Keparekin 
jolasean izandako abenturak irakurtzeko.
Kontakizun bakoitzaren amaieran, irakurleak jarduerak eta  
jolas-proposamenak ditu primeran pasatzeko. 
Bi letra mota: letra larria eta letra txikia tartekatzen dira. 

Txomin eta autoen  
liburu handiaFitxa teknikoa

Egilea eta marrazkilaria: Liesbet Slegers

Itzultzailea: Leire Mendizabal

Adina: 3 urtetik aurrera

Formatua: 257 x 266 mm

Koadernaketa: kartonea

Marrazkiak: koloretan

Orrialdeak: 56

Txomini izugarri gustatzen zaizkio ibilgailuak. Bizkorrak: suhiltzaileen 
kamioia eta poliziaren autoa; mantsoak: traktorea eta  
zabor-bilketako kamioia adibidez; baina baita maizago ikusten 
ditugunak ere: autoak edo motorrak. Den-denak gustatzen zaizkio!
Bruuum!
Liburua gurpilez beteta dago!

ISBNa 
978-84-9106-103-8

KODEA 110121

ISBNa 
978-84-8394-917-7

KODEA 107195
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Txomin eta urtaroen  
liburu handia

Katalin eta animalien  
liburu handia

Fitxa teknikoa

Egilea eta marrazkilaria: Liesbet Slegers

Itzultzailea: Leire Mendizabal

Formatua: 257 x 266 mm

Koadernaketa: kartonea

Marrazkiak: koloretan

Orrialdeak: 56

Adina: 3 urtetik aurrera

Fitxa teknikoa

Egilea eta marrazkilaria: Liesbet Slegers

Itzultzailea: Lierni Ugartemendia

Adina: 3 urtetik aurrera

Formatua: 257 x 266 mm

Koadernaketa: kartonea

Marrazkiak: koloretan

Orrialdeak: 56

Urtaroek kolorez bete dute urtaroak Txominekin!
Udaberrian, natura esnatu eta guztia berriro jaioko da.
Udan, bero egiten duenean, Txominek eguna aire librean
ematen du.
Udazkenean, zuhaitzetatik erori diren hostoak biltzen ditu.
Eta neguan, elurretan jolasean ibiltzen da aitatxorekin eta
Katalinekin.

Animaliak oso garrantzitsuak dira Katalinentzat.
Denak gustatzen zaizkio asko: etxeko animaliak eta
baserrikoak, jostalariak eta basatiak…
Hainbat daude eta hain desberdinak!

ISBNa 
978-84-9106-270-7

ISBNa 
978-84-8394-840-8

KODEA 117526

KODEA 105264

Katalinen liburu handia: 
zenbakiak, koloreak eta formakFitxa teknikoa

Egilea eta marrazkilaria: Liesbet Slegers

Itzultzailea: Lierni Ugartemendia

Adina: 3 urtetik aurrera

Formatua: 257 x 266 mm

Koadernaketa: kartonea

Marrazkiak: koloretan

Orrialdeak: 56

Katalinek gogoko du gauzak zenbatzea: eskuko hatzak, parkean 
ikusten dituen animaliak, supermerkatuko gaileta kaxak…
Eta edonon ikusten ditu formak: zirkuluak, karratuak, triangeluak…
Gainera, izugarri gustatzen zaio pinturak nahasi eta koloreekin 
jolastea.
Liburu jostagarri honetan galderak eta jolasak aurkituko
dituzu.

Txominen gorputzaFitxa teknikoa

Egilea eta marrazkilaria: Liesbet Slegers

Itzultzailea: Lierni Ugartemendia

Adina: 3 urtetik aurrera

Formatua: 257 x 266 mm

Koadernaketa: kartonea

Marrazkiak: koloretan

Orrialdeak: 56

Bizitza osoan izaten dugu lagun gure gorputza.
Horrexegatik, oso garrantzitsua da ezagutzea, eta zaintzen eta 
mimatzen ikastea.
Txominek berea erakutsiko digu burutik hasi eta oinetaraino!
Liburu honekin, txikienek beren gorputza eta emozioak ezagutuko 
dituzte.

ISBNa 
978-84-9106-562-3

KODEA 158594

ISBNa 
978-84-9106-455-8

KODEA 120225
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Txominen eskolaFitxa teknikoa

Egilea eta marrazkilaria: Liesbet Slegers

Itzultzailea: Saretik Hizkuntza 

Zerbitzuak

Adina: 3 urtetik aurrera

Formatua: 257 x 266 mm

Koadernaketa: kartonea

Marrazkiak: koloretan

Orrialdeak: 56

Txomini asko gustatzen zaio eskolara joatea.
Andereñoa mundiala da.
Gelan eskulanak egin, mozorrotu, ipuinak entzun…  
Denetik egiten dute!
Jolastokian primeran pasatzen du Katalinekin,  
Alirekin eta Danelekin.
Egun bakoitza da abentura berri bat!

ISBNa 
978-84-9106-789-4

KODEA 166252

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

Zu eta biokFitxa teknikoa

Egilea: Karl Newson

Marrazkilaria: Kate Hindley

Itzultzailea: Saretik Hizkuntza 

Zerbitzuak

Adina: 3 urtetik aurrera

Formatua: 270 x 270 mm

Koadernaketa: kartonea

Marrazkiak: koloretan

Orrialdeak: 32

Hauxe naiz ni, hauxe zara zu.
Berdinak zu eta ni, desberdinak ni eta zu.  
Gutako bakoitzak geure-geureak ditugun  
ezaugarri ezin dibertigarriagoen ospakizun alaia.

ISBNa 
978-84-9106-782-5

KODEA 165603

9 7 8 8 4 9 1 0 6 7 8 2 5

Txomin eta dinosauroen 
liburu handiaFitxa teknikoa

Egilea eta marrazkilaria: Liesbet Slegers

Itzultzailea: Saretik Hizkuntza 

Zerbitzuak

Adina: 3 urtetik aurrera

Formatua: 257 x 266 mm

Koadernaketa: kartonea

Marrazkiak: koloretan

Orrialdeak: 56

Gaur, Txominek Dinosauroen Museoa bisitatuko du gurasoekin. 
Dinosauroei buruz den-dena jakin nahi du! 
Han, arkeologoen lana eta animalia zirraragarri haiek  
nolakoak ziren ikusiko du. Etxean, Katalinekin eta  
Alirekin batera egingo du jolas benetako dinosauroak  
balira bezala. Grrr!

ISBNa 
978-84-1370-131-8

KODEA 179814

Fitxa teknikoa

Egilea eta marrazkilaria: David Melling

Itzultzailea: Amets Santxez (Bakun)

Adina: 3 urtetik aurrera

Formatua: 220 x 220 mm

Koadernaketa: kartonea, telazko bizkarra

Marrazkiak: koloretan

Orrialdeak: 32

Xaxi eta jaka gorri-gorria
Xaxiri ez zaio batere gustatzen bere jaka berria.
Ez, ez, ez, ez! Baina bere lagunik onenarekin, Xutekin,
jolas egitera kalera ateratzen denean, agian jabetuko da
jaka soinean izatea ez dela horren txarra.

ISBNa 
978-84-9106-984-3

KODEA 177211
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Izan zu zeu, KosmeFitxa teknikoa

Egilea: Simon Philip

Marrazkilaria: Kate Hindley

Itzultzailea: Amets Santxez Munain 

(Bakun)

Adina: 4 urtetik aurrera

Formatua: 260 x 260 mm

Koadernaketa: kartonea

Marrazkiak: koloretan

Orrialdeak: 32

Kosmek erabaki du ez dela beste untxiak bezalakoa izango.
Pixkanaka hasi da, baina berehala bilakatu da dantzaldiko
izarra. Izango al da gai besteei erakusteko zu zeu izatea
dela egin dezakezun gauzarik onena?

Badatoz piratak!Fitxa teknikoa

Egilea eta marrazkilaria: John Condon 

eta Matt Hunt

Itzultzailea: Amets Santxez Munain 

(Bakun)

Adina: 4 urtetik aurrera

Formatua: 250 x 290 mm

Koadernaketa: kartonea

Marrazkiak: koloretan

Orrialdeak: 32

BADATOZ PIRATAK!
AZKAR! EZKUTATU DENOK!
Tom zelatan dago. Itsasontzi bat ikustean, alarma jotzen du,  
baina han ez da agertzen piratarik.
Denak daude Tomen abisuekin asper-asper eginik!
Baina zer gertatuko da piratak BENETAN agertzen badira?

ISBNa 
978-84-9106-788-7

KODEA 165814

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

ISBNa 
978-84-9106-804-4

KODEA 170980
9 7 8 8 4 9 1 0 6 8 0 4 4

Lorea doktorearen 
botika-kutxaFitxa teknikoa

Egilea: Miriam Moss

Marrazkilaria: Deborah Allwright

Itzultzailea: Amets Santxez Munain 

(Bakun)

Adina: 3 urtetik aurrera

Formatua: 257 x 267 mm

Koadernaketa: kartonea

Marrazkiak: koloretan

Orrialdeak: 26, zabalgarri bat barne

Loreak biziki atsegin du mozorrotzea, eta gaur Lorea
doktore bihurtzea erabaki du! Botika-kutxa magikoarekin,
gaixo guztiak sendatuko ditu: Hartz Zuriaren hotzeria,
Krokodiloren zartadakoa eta Pelikanoren eztarriko mina.
Baina nork sendatuko die sabelean duten orroa?
Lorea doktoreak piknik zoragarria ere prestatuko die!

Xarlik badaki 
aukeratzenFitxa teknikoa

Egilea: Lou Peacock

Marrazkilaria: Nicola Slater

Itzultzailea: Amets Santxez (Bakun)

Adina: 3 urtetik aurrera

Formatua: 256 x 296 mm

Koadernaketa: kartonea

Marrazkiak: koloretan

Orrialdeak: 40

Xarliri ez zaio aukeratzea gustatzen.
Inoiz ez daki zer jan, zer arropa jantzi,
edo oheratzeko garaian argia itzalita edo
piztuta utzi. Horregatik, bere urtebetetze
egunean, oparia aukeratzeko arazo
berbera du.

ISBNa 
978-84-9106-990-4

KODEA 178843

ISBNa 
978-84-9106-935-5

KODEA 172567
9 788491 069355
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Barruko lehoia

Koala ahaltsua

Fitxa teknikoa

Egilea: Rachel Bright

Marrazkilaria: Jim Field

Itzultzailea: Edu Zelaieta Anta

Adina: 4 urtetik aurrera

Formatua: 245 x 305 mm

Koadernaketa: kartonea

Marrazkiak: koloretan

Orrialdeak: 40

Fitxa teknikoa

Egilea: Rachel Bright

Marrazkilaria: Jim Field

Itzultzailea: Aitor Arana

Adina: 4 urtetik aurrera

Formatua: 245 x 305 mm

Koadernaketa: kartonea

Marrazkiak: koloretan

Orrialdeak: 40

Txikia izatea ez da beti erraza.
Baina Saguk ekin dio bere ORROA aurkitzeko bidaiari.
Horrela deskubrituko du izakirik txikienak ere izan dezakeela
LEHOI baten bihotza.

Kevin koalak dena beti berdin egotea nahi du, GUZTIZ berdin.
Baina egun batean ustekabea izan eta Kevinek ikusiko du
bizitza DESBERDINA eta ZORAGARRIA izan daitekeela.

ISBNa 
978-84-9106-441-1

ISBNa 
978-84-9106-467-1

KODEA 119456

KODEA 149289

Katagorri kaskagogorrakFitxa teknikoa

Egilea: Rachel Bright

Marrazkilaria: Jim Field

Itzultzailea: Uxoa Iñurrieta

Adina: 4 urtetik aurrera

Formatua: 245 x 305 mm

Koadernaketa: kartonea

Marrazkiak: koloretan

Orrialdeak: 40

Bi katagorri KASKAGOGOR dira Zirilo eta Brux,
eta lehian ari dira, sari berezi-berezi bat nork lortuko:
sasoiko azken pinaburua.
EDOZERTARAKO PREST DAUDE!

Otsoko eta etxerako bideaFitxa teknikoa

Egilea: Rachel Bright

Marrazkilaria: Jim Field

Itzultzailea: Amets Santxez (Bakun)

Adina: 4 urtetik aurrera

Formatua: 245 x 305 mm

Koadernaketa: kartonea

Marrazkiak: koloretan

Orrialdeak: 32

Otsokok ez du nahi INORK laguntzerik.
Nagusia da, eta gai da dena egiteko BAKARRIK.
Baina Artikoko gau hotzean galtzen denean, konturatzen da
denok behar dugula lagun bat aldamenean.

ISBNa 
978-84-9106-632-3

KODEA 160551

ISBNa 
978-84-9106-556-2

KODEA 151180
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Ilartxo

Ilartxoren bidaia handia

Fitxa teknikoa

Egilea: Davide Cali

Marrazkilaria: Sébastien Mourrain

Itzultzailea: Uxoa Iñurrieta

Adina: 4 urtetik aurrera

Formatua: 180 X 230 mm

Koadernaketa: kartonea

Marrazkiak: koloretan

Orrialdeak: 40

Fitxa teknikoa

Egilea: Davide Cali

Marrazkilaria: Sébastien Mourrain

Itzultzailea: Uxoa Iñurrieta

Adina: 4 urtetik aurrera

Formatua: 180 X 230 mm

Koadernaketa: kartonea

Marrazkiak: koloretan

Orrialdeak: 40

Jaio zenean, Ilartxo txikia zen. Txiki-txikia!
Denborak aurrera egin ahala, eskolara joan zen eta oraindik ere 
bere aulkirako, flauta jotzeko, gimnasia egiteko eta jangelarako ere 
txikiegia zela ohartu zen.

Ilartxok aldaketa beharra du, eta hegazkin bat eraiki du munduan 
zehar bidaiatzeko. Batzuetan, ordea, ez dago oso urrutira joan 
beharrik, bidaia handi bat egiteko.

ISBNa 
978-84-9106-269-1

ISBNa 
978-84-9106-472-5

KODEA 117454

KODEA 149659

Dinosauroei buruzko egiaFitxa teknikoa

Egilea eta marrazkilaria:  

Guido Van Genechten

Itzultzailea: Edu Zelaieta Anta

Adina: 4 urtetik aurrera

Formatua: 235 x 325 mm

Koadernaketa: kartonea

Marrazkiak: koloretan

Orrialdeak: 32

Istorio hau dinosauroei buruzkoa da.
Beraz, zergatik agertzen da oilo bat azalean?
Laster jakingo duzu...
Ibilaldi dibertigarria eta argigarria dinosauroen mundu zoragarriari 
buruz. 4 eta 250 milioi urte bitarteko edonorentzat.

Lehiaketako munstrorik 
okerrenaFitxa teknikoa

Egilea: William Bee

Marrazkilaria: Kate Hindley

Itzultzailea: Amets Santxez (Bakun)

Adina: 4 urtetik aurrera

Formatua: 250 x 260 mm

Koadernaketa: kartonea

Marrazkiak: koloretan

Orrialdeak: 44

Albertek lehiaketa batean sartu du Sidney, bere munstro
maskota.
Hain zuzen ere, «MUNDUKO MUNSTRO MASKOTA
ONENAREN LEHIAKETAN!».

ISBNa 
978-84-9106-639-2

KODEA 163584

ISBNa 
978-84-9106-561-6

KODEA 157909



Haurrentzako albumak

  IBAIZABAL || 2021  | ||| ||| ||  8382  | ||| ||| ||  Literatura Katalogoa

Nolakoak diren aitak!

Animalien ikasturte hasiera

Fitxa teknikoa

Egilea eta marrazkilaria:  

Guido Van Genechten

Itzultzailea: Uxoa Iñurrieta

Adina: 4 urtetik aurrera

Formatua: 210 x 290 mm

Koadernaketa: kartonea

Marrazkiak: koloretan

Orrialdeak: 40

Fitxa teknikoa

Egilea: Noé Carlain

Marrazkilaria: Hervé Le Goff

Itzultzailea: Patxi Zubizarreta

Adina: 4 urtetik aurrera

Formatua: 225 x 225 mm

Koadernaketa: kartonea

Marrazkiak: koloretan

Orrialdeak: 32

Superheroiak izan ez arren, beren akats txiki eta guzti...
AITAK BETI MAITAGARRIAK DIRA! 
Gaur egungo aitak nolakoak diren adierazten digun albuma, 
umorez eta maitasunez osatua.

Ikasturte berriarekin, animaliak berriro elkarrekin.
Atarian, hainbat barraskilo jostakin.
Gelan, txerriak pintatzen ari dira, bazeneki zerekin…!
Jantokian, noski, saguek gazta dute atsegin.
Zatoz barraskilo, kirikino eta krokodiloekin!

ISBNa 
978-84-9106-787-0

ISBNa 
978-84-9106-795-5

KODEA 165693

KODEA 168693
9 7 8 8 4 9 1 0 6 7 9 5 5

Grizzly birusaFitxa teknikoa

Egilea: Émilie Chazerand

Marrazkilaria: Amandine Piu

Itzultzailea: Amets Santxez (Bakun)

Adina: 4 urtetik aurrera

Formatua: 230 x 290 mm

Koadernaketa: kartonea

Marrazkiak: koloretan

Orrialdeak: 30

A... AAA... Atxis!
Lore Musutxok doministiku egiten duenean, denak ateratzen dira 
ihesean. Zergatik?, jakin nahiko duzue ziurrenik.
Bada, doministiku egiten duen bakoitzean, Loreri GRIZZLY bat 
ateratzen zaiolako sudurretik.
A... AAA... Azkar, zoazte ihesi hemendik!

ISBNa 
978-84-9106-796-2

KODEA 168694
9 7 8 8 4 9 1 0 6 7 9 6 2

«EZ!» esan zuen zaldunaFitxa teknikoa

Egilea: Lucy Rowland

Marrazkilaria: Kate Hindley

Itzultzailea: Amets Santxez (Bakun)

Adina: 4 urtetik aurrera

Formatua: 250 x 290 mm

Koadernaketa: kartonea

Marrazkiak: koloretan

Orrialdeak: 32

Ned zalduntxoa oso jatorra da, eta beti esaten du
«BAI» irribarrez.
Harik eta egun batean esaten duen arte... «EZ!»
Baina herensuge bakarti batek bere laguna izateko
eskatzean, Ned ez da berehalakoan erabakitzeko gai.
Zer egingo du? «EZ» esango du? Ala agian esango du...
«BAI»?

ISBNa 
978-84-9106-638-5

KODEA 163402
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Wandari hitzak  
trabatu zaizkio

Ez deitu niri Ttotto ttiki!

Fitxa teknikoa

Egilea: Lucy Rowland

Marrazkilaria: Paula Bowles

Itzultzailea: Bakun

Adina: 4 urtetik aurrera

Formatua: 250 x 290 mm

Koadernaketa: kartonea

Marrazkiak: koloretan

Orrialdeak: 32

Fitxa teknikoa

Egilea: Sean Taylor

Marrazkilaria: Kate Hindley

Itzultzailea: Bakun

Adina: 4 urtetik aurrera

Formatua: 270 x 240 mm

Koadernaketa: kartonea

Marrazkiak: koloretan

Orrialdeak: 32

Wandari ez zaio ateratzen hitzik!
Ez dago hura baino lotsatiagorik!
Baina egun batean, Wandaren ikasgelara etortzen da Lea izeneko 
sorgin bat urduri samarra, eta Wanda konturatzen da lagunak 
egiteko ez duela hitzen beharra. Orduan, magia lehiaketaren 
egunean, ezbeharra gertatzen da gutxien espero dutenean...
Lortuko al du Wandak hitz magikoak esatea eta, horrela,  
Lea salbatzea?

Baliteke txikia izatea, baina ez naiz txakur inozo horietako bat.
BENETAKO txakur arrunt bat izan nahi dut, lokatzetan saltoka
eta makilen atzetik korrika ibiltzen diren horietakoa.
Eta batez ere, ez dut nahi TTOTTO TTIKI deitzea!

ISBNa 
978-84-9106-936-2

KODEA 172696
9 7 8 8 4 9 1 0 6 9 3 6 2

ISBNa 
978-84-9106-926-3

KODEA 172272
9 7 8 8 4 9 1 0 6 9 2 6 3

Bat baino ez da!Fitxa teknikoa

Egilea: Tracey Corderoy

Marrazkilaria: Tony Neal

Itzultzailea: Bakun

Adina: 4 urtetik aurrera

Formatua: 245 x 280

Koadernaketa: kartonea

Marrazkiak: koloretan

Orrialdeak: 32

Eguzkibar hiri ezin hobea zen, adeitasuna eta poza nagusi ziren lekua. 
Egun batean biztanle batek bilgarri bat lurrera bota zuen arte. «Bat 
baino ez da!», pentsatu zuen.
Baina, pixkanaka, biztanleek jokabidea aldatu zuten, gainerakoekiko 
axolarik gabe jokatzen hasi ziren.
Zer egin zezakeen Saguak adeitasuna eta errespetua berreskuratzeko?

Arkakuso txakur bilaFitxa teknikoa

Egilea: Will Mabbitt

Marrazkilaria: Nathan Reed

Itzultzailea: Amets Santxez (Bakun)

Adina: 4 urtetik aurrera

Formatua: 257 x 282 mm

Koadernaketa: kartonea

Marrazkiak: koloretan

Orrialdeak: 40

Arkakuso aspertuta dago txakur zahar baten ile artean bizitzeaz  
eta etxe deituko liokeen beste zerbaiten bila atera da.
Dena den, denetan topatzen ditu gabeziak.
Aurkituko al du Arkakusok bere txakur egokia?

ISBNa 
978-84-9106-985-0

KODEA 177212

ISBNa 
978-84-9106-937-9

KODEA 172697
9 7 8 8 4 9 1 0 6 9 3 7 9
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Bazen behin  
baso magiko batFitxa teknikoa

Egilea eta marrazkilaria: Chris Riddell

Itzultzailea: Aitor Arana

Adina: 5 urtetik aurrera

Formatua: 235 x 300 mm

Koadernaketa: kartonea

Marrazkiak: koloretan

Orrialdeak: 32

Kapa Orlegitxok basoa zeharkatu behar du, Rapunzelen jaira  
iritsiko bada. Baina pertsonaia asko eta asko agertuko zaizkio 
bidean:  Piztia iletsua eta betiluna, hiru txerritxo arkitektogai 
harroputz,  abarmenkeriaz jotzen duen harpa sorgindua...  
Helburua duen dantzaldira heltzea lortuko ote du?

ISBNa 
978-84-9106-560-9

KODEA 151268

EzkutalekuaFitxa teknikoa

Egilea: Susanna Mattiangeli

Marrazkilaria: Felicita Sala

Itzultzailea: Amets Santxez Munain 

(Bakun)

Adina: 5 urtetik aurrera

Formatua: 229 x 279 mm

Koadernaketa: kartonea

Marrazkiak: koloretan

Orrialdeak: 48

Joateko ordua da, baina inork ez du Hannah topatzen.
Benetan entretenituta dabil parkean, makila eta beldar
bila… Hostotzaren artean, babesleku sekretua eraiki du
Izaki Iletsu Bitxiarentzat eta beretzat.

ISBNa 
978-84-9106-886-0

KODEA 171708
9 7 8 8 4 9 1 0 6 8 8 6 0

Nork itzali ditu  
nire kandelak?Fitxa teknikoa

Egilea: Ilan Brenman

Marrazkilaria: Magali Le Huche

Itzultzailea: Patxi Zubizarreta

Adina: 5 urtetik aurrera

Formatua: 205 x 250 mm

Koadernaketa: kartonea

Marrazkiak: koloretan

Orrialdeak: 32

Hau bai urtebetetze festa!
Markel jolastu eta jolastu dabil, jan eta jan, barre eta barre.
Baina tartako kandelei putz egiteko orduan…, a zer-nolako  
nahaste-borrastea. Nork itzali ditu kandelak Markelen ordez?
Norbait txantxetan ote dabil? Urtebetetze festa ezin txarragoa  
une maitagarri eta ahaztezin bihur daiteke.

ISBNa 
978-84-9106-563-0

KODEA 158632

Jak txikiena  Fitxa teknikoa

Egilea: Lu Fraser

Marrazkilaria: Kate Hindley

Itzultzailea: Amets Santxez (Bakun)

Adina: 4 urtetik aurrera

Formatua: 266 x 266 mm

Koadernaketa: kartonea

Marrazkiak: koloretan

Orrialdeak: 32

Hain handia den talde baten erdian txikia izateak buruko min 
handiak eragin ditzake. Nahiz eta hazteko pazientzia izan behar 
duzula behin eta berriro errepikatu!
Baina, batzuetan, egoera zailenek sorpresa izugarria izaten dute 
atzean. Nork esan du jak txiki batek heroi handi bihurtu ezin duenik?

ISBNa 
978-84-9106-968-3

KODEA 173228
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Nire Biblia txikiaFitxa teknikoa

Egilea: Sarah Toulmin

Marrazkilaria: Kristina Stephenson

Itzultzailea: Patxi Ezkiaga

Adina: 6 urtetik aurrera

Formatua: 195 x 245 mm

Koadernaketa: kartonea

Marrazkiak: koloretan

Orrialdeak: 160

Bibliako kontakizunik ederrenak, hizkera samurrean
haurrentzat egokituak.

ISBNa 
978-84-8325-551-3

KODEA 070503

BizitzaFitxa teknikoa

Egilea: Cynthia Rylant

Marrazkilaria: Brendan Wenzel

Itzultzailea: Bakun

Adina: 6 urtetik aurrera

Formatua: 226 x 276 mm

Koadernaketa: kartonea

Marrazkiak: koloretan

Orrialdeak: 48

Bizitza txiki-txiki hasten da, baina berehala hazten da,
eta batzuetan erraza ez bada ere, beti eskaintzen dizkigu
gauza miresgarriak eta bide berriak.

ISBNa 
978-84-9106-962-1

KODEA 173073
9 7 8 8 4 9 1 0 6 9 6 2 1

Doroteo eta Eliseo  
bilaketa zoro bateanFitxa teknikoa

Egilea eta marrazkilaria: Lomp

Itzultzailea: Saretik Hizkuntza 

Zerbitzuak

Adina: 6 urtetik aurrera

Formatua: 258 x 330 mm

Koadernaketa: kartonea

Marrazkiak: koloretan

Orrialdeak: 32

Doroteo eta Eliseo esploratzaileak dira eta edozertarako prest
daude, tximeleta espezie berria ezagutzeko. Jantzi botak eta
batu beren bidaia basati eta zorora, koralezko arrezife, desertu edo 
oihan tropikaletatik! Bidean, jolasak, igarkizunak eta animalia
ikaragarriak ikusiko dituzu, lagun abenturazale hauekin.

ISBNa 
978-84-9106-452-7

KODEA 119668

Adur, haizearen beldurFitxa teknikoa

Egilea: Pamela Butchart

Marrazkilaria: Kate Hindley

Itzultzailea: Bakun

Adina: 5 urtetik aurrera

Formatua: 270 x 270 mm

Koadernaketa: kartonea

Marrazkiak: koloretan

Orrialdeak: 32

Adur BETI zegoen kezkatuta.
Kezka eragiten zioten lagunik gabeko galtzerdiek, katagorri gaiztoek, 
askatutako lokarriek… Baina kezkarik handiena HAIZEAK eragiten 
zion.
Adurrek Maia ezagutu zuen, eta lagunak egin ziren.
Maiak ez zion beldurra EZERI.
Egun haizetsu batean, Maiak kanpora joan nahi izan zuen jolastera, 
eta haizeak airean eraman zuen Adur!
Itzuli zenean, Adur guztiz aldatuta zegoen…

ISBNa 
978-84-9106-965-2

KODEA 173103
9 7 8 8 4 9 1 0 6 9 6 5 2
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Nils Holgerssonen  
bidaia miresgarriaFitxa teknikoa

Egilea: Selma Lagerlöf

Egokitzailea: Kochka

Marrazkilaria: Olivier Latyk

Itzultzailea: Uxoa Iñurrieta

Adina: 6 urtetik aurrera

Formatua: 225 x 245 mm

Koadernaketa: kartonea

Marrazkiak: koloretan

Orrialdeak: 64

Iratxo bati burla egin eta gero, Nils bihurria begi gaiztoaz jo
dute, eta txiki-txiki bihurtu da. Horri esker, hegan hasiko
da Martin antzara gaztearen bizkar gainean, eta abenturaz eta 
bizipenez beteriko bidaia miresgarria hasiko du.

ISBNa 
978-84-9106-264-6

KODEA 117072

OZeko AZTIAFitxa teknikoa

Egilea: L. Frank Baum

Egokitzailea: Michel Laporte

Marrazkilaria: Olivier Latyk

Itzultzailea: Uxoa Iñurrieta

Adina: 6 urtetik aurrera

Formatua: 225 x 245 mm

Koadernaketa: kartonea

Marrazkiak: koloretan

Orrialdeak: 60

Dorothy eta Ttotto txakurra haize-zirimola batek eraman
ditu, eta Oz-eko lurretara heldu dira. Herrialde bitxi hartan,
sorginek maitagarrien antza dute, zuhaitzek hitz egiten
dakite, eta desiorik zoroenak ere egi bihurtzen dira.
Beti ere, Ozko Azti Handiaren aurrean eskatuz gero...

ISBNa 
978-84-9106-444-2

KODEA 119459

Azken otsoaFitxa teknikoa

Egilea: Sébastien Perez

Marrazkilaria: Justine Brax

Itzultzailea: Patxi Zubizarreta

Adina: 6 urtetik aurrera

Formatua: 286 x 361 mm

Koadernaketa: kartonea

Marrazkiak: koloretan

Orrialdeak: 40

Otso eta gizaki gosetien arteko Gerra Handiaren ondoren,
azken otso baten presentziak Miloren herria izutu du.
Izan ere, gerra hark bi alderdietan sarraskia eragin zuen.
Ehiztari gaztea otsoaren bila aterako da, arkua beste
armarik gabe, herrikideak babesteko borondate irmoz.
Hala ere, jazarpen horrek ulertaraziko dio gerrak zeinen
zentzugabeak diren; sarri, etsaia ez da izaten geure
buruaren isla besterik.

ISBNa 
978-84-9106-940-9

KODEA 172695
9 7 8 8 4 9 1 0 6 9 4 0 9

Doroteo eta Eliseo 
historiaurreko abentura  
epikoanFitxa teknikoa

Egilea eta marrazkilaria: Lomp

Itzultzailea: Lierni Ugartemendia  

(Saretik Hizkuntza Zerbitzuak)

Adina: 6 urtetik aurrera

Formatua: 258 x 330 mm

Koadernaketa: kartonea

Marrazkiak: koloretan

Orrialdeak: 32

DOROTEO ETA ELISEO urrun-urruneko iraganera joan dira
denboraren makinari esker.
Izarren jaiotza ikusiko dute eta dinosauroak, mamutak, sable
horzdun tigreak eta gisa guztietako historiaurreko izakiak
ezagutuko dituzte.

ISBNa 
978-84-9106-571-5

KODEA 158769

IRUDITROKELATUEKIN

IRUDITROKELATUEKIN
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RapunzelFitxa teknikoa

Egilea: Jacob eta Wilhelm Grimm

Egokitzailea: Cecil Kim

Marrazkilaria: Francesca Dell´Orto

Itzultzailea: Amets Santxez Munain 

(Bakun)

Adina: 6 urtetik aurrera

Formatua: 220 X 300 mm

Koadernaketa: kartonea

Marrazkiak: koloretan

Orrialdeak: 48

Rapunzelek hamabi urte bete zituenean, sorginak dorre garai 
batean giltzapetu zuen, basoaren erdian. Dorrean, leiho bat 
bakarrik zegoen; solairu garaienean, hain zuzen. Rapunzelek ihes 
egin ez zuela ziurtatzeko, sorgina egunero joaten zen dorrera, eta 
oihukatzen zuen:
—Rapunzel, Rapunzel. Utzi zure adatsa leihotik behera erortzen.

ISBNa 
978-84-9106-622-4

KODEA 160548

Herensugeen semeaFitxa teknikoa

Egilea: Sébastien Perez
Zuzendaritza artistikoa:  
Benjamin Lacombe

Marrazkilaria: Justine Brax

Itzultzailea: Patxi Zubizarreta

Adina: 7 urtetik aurrera

Formatua: 285 x 355 mm

Koadernaketa: kartonea

Marrazkiak: koloretan

Orrialdeak: 40

Hura bai hegaldi miresgarria!
Haiek bai letagin zorrotzak: tigre zuriarenak baino zorrotzagoak.
Haien atzaparrak gai ziren edozein arbola sustraitik ateratzeko.
Bakar baten orroak nahikoa ziren isiltasun guztiak apurtzeko.
Eta eztarritik jaurtitzen zuten sua bezalakorik ez.
Herensugeei begira, Yomon liluratuta egoten zen.
Irrikaz zegoen haietako bat izateko.

ISBNa 
978-84-9106-442-8

KODEA 119457

Pirata bihotzaFitxa teknikoa

Egilea: Sébastien Perez

Marrazkilaria: Justine Brax

Itzultzailea: Patxi Zubizarreta

Adina: 6 urtetik aurrera

Formatua: 285 x 355 mm

Koadernaketa: kartonea

Marrazkiak: koloretan

Orrialdeak: 40

Louis ausarta piraten semea eta biloba da. Etorkizunaren bila, bere 
ontzia hartu eta itsasoratzeko unea iritsi zaio. Pixkanaka-pixkanaka 
heltzen joango da pirata bikain eta beldurgarri bilakatu arte, baina 
beti izango du bihotza ukabil batean sartuta…
Bere adinekoa den arrantzale oso txiro bat ezagutu duen unean 
bakarrik lortuko du bere bihotzak aldaketak sumatzea.

ISBNa 
978-84-9106-745-0

KODEA 165020

Amatxoren jertseaFitxa teknikoa

Egilea eta marrazkilaria: Jayde Perkin

Itzultzailea: Amets Santxez (Bakun)

Adina: 6 urtetik aurrera

Formatua: 217 x 286 mm

Koadernaketa: kartonea

Marrazkiak: koloretan

Orrialdeak: 32

Amatxok alde egin zuenean, guztia betiko aldatu zen.  
Amaren hutsunea sentitzea etengabe buru gainean hodei  
beltz bat izatearen edo itsaso erdian igerian aritu eta itsasertzera 
iristea sekula ez lortzearen parekoa da. Nola jarraitu aurrera?
Oroitzapenak lagungarriak dira eta amaren jertsearen antza dute; 
izan ere, jantzi eta haren besarkada senti dezakezu. Baliteke bere 
jertsea izatea amatxo gertu izateko modua.

ISBNa 
978-84-1370-126-4

KODEA 179623



8 urtetik aurrera
 MATXINSALTO
 PAPER TXORIAK - Sail Urdina
 ADA GOTH
 LIBURU BEREZIA 
 Marrazki bat egunero
 AVANTE ESKOLA
 VLAD, MUNDUKO BANPIROTXO BALDARRENA
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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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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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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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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.
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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
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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
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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



12-14 urtetik aurrera
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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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29

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.
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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
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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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HizkirimiriFitxa teknikoa

Egilea: Miren Artetxe Hormaetxe

Marrazkilaria: Monika Conde Ortiz

Adina: 3 urtetik aurrera

Formatua: 210 x 148 mm

Koadernaketa: rustika

Marrazkiak: koloretan

Orrialdeak: 24

Ipuin bilduma hau egiterakoan, irakurzaletasuna bultzatzea izan da 
helburu nagusia. Irakurketaren porrota ekidin nahian, testu laburrak 
eta errazak aukeratu ditugu. Kontuan hartuz umea irakurtzen 
hasi berria dela, erraztu egin behar zaio lana, gustura irakurtzeko 
gogotsu senti dadin.
Euskal kultura hurbila egitea ere izan da proiektuaren xedea. 
Horrela, Euskal Herriko zenbait toki aztertuko ditugu. Irakurketa 
konstruktibismo ikuspegitik jorratu dugunez, ipuinak letra larriz egin 
dira, umeen lana errazagoa egiteko.
Istorioak laburrak eta dibertigarriak dira, pertsonaia ugariekin. Zehar 
lerroak eta gaur egungo legediko curriculumaren konpetentziak 
kontuan hartu dira.

1

ISBNa  
978-84-8394-228-4

KODEA 071475

5

ISBNa  
978-84-8394-232-1

KODEA 071479

3

ISBNa  
978-84-8394-230-7

KODEA 071477

7

ISBNa  
978-84-8394-234-5

KODEA 071481

9

ISBNa  
978-84-8394-236-9

KODEA 071483

2

ISBNa  
978-84-8394-229-1

KODEA 071476

6

ISBNa  
978-84-8394-233-8

KODEA 071480

4

ISBNa  
978-84-8394-231-4

KODEA 071478

8

ISBNa  
978-84-8394-235-2

KODEA 071482

10

ISBNa  
978-84-8394-237-6

KODEA 071484
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13

ISBNa  
978-84-8394-240-6

KODEA 071487

11

ISBNa  
978-84-8394-238-3

KODEA 071485

17

ISBNa  
978-84-8394-244-4

KODEA 071491

15

ISBNa  
978-84-8394-242-0

KODEA 071489

19

ISBNa  
978-84-8394-246-8

KODEA 071493

21

ISBNa  
978-84-8394-248-2

KODEA 071495

14

ISBNa  
978-84-8394-241-3

KODEA 071488

12

ISBNa  
978-84-8394-239-0

KODEA 071486

18

ISBNa  
978-84-8394-245-1

KODEA 071492

16

ISBNa  
978-84-8394-243-7

KODEA 071490

20

ISBNa  
978-84-8394-247-5

KODEA 071494

22

ISBNa  
978-84-8394-249-9

KODEA 071496
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25

ISBNa  
978-84-8394-375-5

KODEA 071500

23

ISBNa  
978-84-8394-250-5

KODEA 071497

29

ISBNa  
978-84-8394-379-3

KODEA 071472

27

ISBNa  
978-84-8394-377-9

KODEA 071470

31

ISBNa  
978-84-8394-381-6

KODEA 071474

26

ISBNa  
978-84-8394-376-2

KODEA 071469

24

ISBNa  
978-84-8394-251-2

KODEA 071498

30

ISBNa  
978-84-8394-380-9

KODEA 071473

28

ISBNa  
978-84-8394-378-6

KODEA 071471
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IKAS-IRAKATSFitxa teknikoa

Egilea: Maite Garaigordobil

Marrazkilaria: Diego Jiménez

Adina: 4-12 urte

Formatua: 170 x 240 mm

Koadernaketa: rustika

Orrialdeak: 320

Liburu honetan 4-12 urte bitarteko haurrentzako kooperazio 
eta sormen jolasetan oinarritutako lau programaren laburpena 
aurkezten da. Lan horiek era esperimentalean ebaluatu dira, haurren 
garapenean duten eragina neurtzeko helburuarekin.

Lan honetan 4 eta 12 urte bitarteko haurrekin egiteko 72 jolas 
biltzen dira. Jolas horiek bi jolas kategoria handitan daude sartuta:

1)  Komunikazio eta jarrera prosozialeko jolasak (komunikazio-
kohesio jolasak, laguntza-konfiantza jolasak, kooperazio jolasak).

2)  Sormen jolas kooperatiboak (hitzezkoak, dramatikoak, grafiko-
figuratiboak, plastiko-eraikitzaileak).

ISBNa  
978-84-8325-872-9

KODEA 075462

4-12 urte bitarteko haurren garapenerako 
kooperazio eta sormen jolasak



IBAIZABAL

Tel.: 94 453 20 09
Faxa: 94 453 20 91
E-maila: bilbao@ibaizabal.com
www.ibaizabal.com
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