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«Istorio hau gertakizun latz batean oinarrituta eta inspiratuta dago, nahiz 

eta gehiena fikzio hutsa den». Lan berria argitaratu du Iñaki Zubeldiak, 

'Siberiako neskatila ausarta' izenburuduna. Zortzi urtetik gorako 

haurrentzako sortua, Ibaizabalek plazaratu du liburua Matxinsalto 

bildumaren baitan. 



Enrique Morenteren ilustrazio zoragarri eta artistikoek osatzen dute istorioa, 

testua ulertzen lagunduz eta neskatila nondik nora dabilen adieraziz. 

Liburuan, Siberian bizi den Saglana bost urteko neskatilak, «naturarekiko 

eta ingurugiroarekiko kontzientzia itzelak dituena, amona salbatu beharko 

du, horretarako benetako heroi bihurtuz». 

Siberiako Tuva errepublikan bizi da protagonista, aitona-amonekin, etxalde 

bakarti batean. Etxerik gertukoena zortzi kilometrora dago eta hiria hogei 

kilometrora. Amak hirian lan egiten du eta asteburuetan bakarrik etortzen da 

etxaldera. 

Aitona-amonekin zoriontsu bizi da, etxaldean animaliak baitauzkate: 

zaldiak, moxalak, ahuntzak, antxumeak, oiloak, txerriak... Aitona duela 

hamar urte itsu geratu zen, baina etxeko lanak egiteko baliatzen da eta istorio, 

abesti, ipuin eta amarru asko dakizki eta neskatilari erakutsiko dizkio, basoan 

eta bakardadean baliatzeko. Amonak zaldian ibiltzen erakutsi dio, etxaldeko 

abereak gobernatzen, inguruko lurraldeak ezagutzen eta batez ere lau 

kilometrora daukaten aintzira esmeralda kolorekoa apreziatzen. 

Eta gau batean Saglana komunera jaikiko da, goizeko bostak aldera, eta 

sukaldean hots arraroa sentituko du. Sukaldera joan eta amona topatuko du 

lurrean, konorterik gabe, baina bizirik. Aitona esnatu eta honek ezin du ezer 

egin, itsua delako. Larrialdi egoera. Saglanari eskatuko dio, txanoa eta botak 

jantzi eta poxpolo kaxa batekin Popovtarren etxaldera joan dadila amona oso 

larri dagoela esatera eta haiek hirira sendagile bila joan daitezela eskatzera. 

Sendagilea eta neskatilaren ama hiritik ekarriko dituzte. 

Eta Saglana goizeko bostak aldera aterako da, poxpolo kaxa batekin, 

hartzentzako eta otsoentzako aitonak erakutsitako amarruekin eta janariekin. 

Metro beteko elur gainean eta –30 graduko tenperaturarekin joan beharko du 

zortzi kilometro auzotarren etxaldera, amona salbatzearren. 
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