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Xamuk esan du  
Nirea da!
Gaur, Xamuk zerbait aurkitu du...  
Bai biguna! 
Bai polita! 
Bai goxoa! 
Puntxi deituko dizut. 
Eta Puntxi beste norbaitena bada?

Fitxa teknikoa:
• Egilea: Caryl Hart
• Marrazkilaria: Zachariah Ohora
• Itzultzailea: Bakun (Amets Santxez)
• Adina: 3 urtetik aurrera
• Formatua: 250 x 250 mm
• Koadernaketa: kartonea
• Marrazkiak: koloretan
• Orrialdeak: 32
• BEZ gabe: 11,06 € / BEZ barne: 11,50 €

1. Xamuk esan du Nirea da!
• ISBNa: 978-84-1370-308-4
• Kodea: 190441

2. Xamuk esan du Barkatu!
• ISBNa: 978-84-1370-309-1
• Kodea: 190442

Xamuk esan du 
Barkatu!
Gaur, Xamuk kutxa bat aurkitu du. Zer ote da?  
Opari bat!Hau da oparia irekitzeko irrika!  
Eta beste norbaintentzat bada?

Dibertitu, eta ikasi zer den partekatzea 
eta elkarrekin jolastea, zure lagun berrien 
eskutik: Xamu, Ezti, Txiki eta Bubu

Txikienentzako bildumak 
XAMUK ESAN DU bilduma

URRIA
BILDUMA

BERRIA

LETRA  LARRIAK

LETRA  LARRIAK

IKUSI BIDEOA

https://www.ibaizabal.com/190441_Xamuk_Nirea
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URRIA

Lotara, Potxolo
Ohera joan aurretik, Aitotsok Potxolori tapakia 
ondo-ondo jarri dio ohean, baina gaur gauean, 
Potxolok ez du lo egiteko asmorik.  
Aitotso nekatuta dago, gaur lan asko egin baitu. 
Baina horrela jarraitzen badu… otso basatiari 
deitu beharko dio!

Aitatasunaren kontzeptu 
berriak jasotzen ditu  
eta haur baten bizitzako 
eguneroko egoeretan 
barneratzen da bilduma 
dibertigarri eta maitagarri hau

Jateko modukoa!
Gau batean, Otso jaunak bere ate aurrean 
saski batean abandonatuta utzi duten 
untxia topatu du. Hurrengo egunean 
bazkaltzeko ezin hobea... baina… ene! 
Txikia da eta oso argal dago! Otso jaunak 
gizendu, zaindu eta arreta eman beharko 
dio kosk egin aurretik.

Txikienentzako bildumak 
POTXOLO ETA AITOTSO bilduma

Fitxa teknikoa:
• Egilea: Alexandra Garibal
• Marrazkilaria: Marianne Vilcoq
• Itzultzailea: Patxi Zubizarreta
• Adina: 3 urtetik aurrera
• Formatua: 166 x 210 mm
• Koadernaketa: kartonea
• Marrazkiak: koloretan
• Orrialdeak: 32
• BEZ gabe: 9,13 € / BEZ barne: 9,50 €

1. Jateko modukoa!
• ISBNa: 978-84-1370-347-3
• Kodea: 193558

2. Lotara, Potxolo
• ISBNa: 978-84-1370-348-0
• Kodea: 193559

BILDUMA

BERRIA

4

IKUSI BIDEOA

https://www.ibaizabal.com/193558_Jateko


 7

Haserresauroa
Haserresauroa ezin alaiago esnatu da,  
baina eguna okertzen joan zaio.  
Eta HASERRE jarri da, gero eta 
HASERREAGO…

Liburu honek argi erakusten 
digunez, zenbaitetan 
nahikoa da geure ikuspuntua 
aldatzea, egoerei buelta 
emateko

Haurrentzako albumak
IRAILA

Nirea da!
Behin batean ZERBAIT bitxia agertu zen basoan,  
saguak, igelak, azeriak eta hartzak «NIREA DA!» esan zuten.  
Baina NORENA DA benetan?

Irakurri eta argitu MISTERIOA! 

Nirea da! 
• ISBNa: 978-84-1370-302-2
• Kodea: 190054

Fitxa teknikoa: 
• Egilea eta marrazkilaria: Emma Yarlett
• Itzultzailea: Bakun (Imanol Salegi 

Urbieta)
• Adina: 3 urtetik aurrera
• Formatua: 265 x 265 mm
• Koadernaketa: kartonea
• Marrazkiak: koloretan
• Orrialdeak: 32
• BEZ gabe: 14,33 € / BEZ barne: 14,90 €

IRAILA

Haserresauroa 
• ISBNa: 978-84-1370-298-8
• Kodea: 189648

Fitxa teknikoa: 
• Egilea: Rachel Bright
• Marrazkilaria: Chris Chatterton
• Itzulpena: Bakun (Amets Santxez)
• Adina: 3 urtetik aurrera
• Formatua: 255 x 280 mm
• Koadernaketa: kartonea
• Marrazkiak: koloretan
• Orrialdeak: 32
• BEZ gabe: 14,33 € / BEZ barne: 14,90 €

TESTU 

ERRIMATUA

TROKELEKIN

Bildumaren 
beste liburu 
batzuk: 

Besarkadasauroa
ISBNa: 978-84-9106-992-8
Kodea: 178845

Kezkasauroa
ISBNa: 978-84-9106-993-5
Kodea: 178846

6

IKUSI BIDEOA IKUSI BIDEOA

https://youtu.be/MZVKn0wctiY
https://youtu.be/lSa3PJ1Lbok


Elefante bilatzaileak
NON DAGO NIRE ELEFANTEA?

Alainen elefantea ez da inon ageri!  
Zorionez, Eli betidanik izan da elefante bilatzaile aparta,  
eta argi du non bilatu behar duten.

Hiriko txoko guztiak miatu dituzte elkarrekin; izan ere, 
gutxien espero dugun lekuan aurkitu ditzakegu elefanteak, 
baita lagun onak ere..

Desagertuta dauden elefanteei eta 
lagunen bilaketari buruzko abentura 
dibertigarria eta zirraragarria

Elefante bilatzaileak
• ISBNa: 978-84-1370-303-9
• Kodea: 190055

Fitxa teknikoa: 
• Egilea eta marrazkilaria: Ged Adamson
• Itzultzailea: Bakun (Imanol Salegi 

Urbieta)
• Adina: 4 urtetik aurrera
• Formatua: 255 x 275 mm
• Koadernaketa: kartonea
• Marrazkiak: koloretan
• Orrialdeak: 40
• BEZ gabe: 13,94 € / BEZ barne: 14,50 €

Haurrentzako albumak
IRAILA

Munstroa al zara?
Hemen, oso-oso haserre dagoen  
eta oso gaiztoa den munstro bat dago.  
Edo hori esaten du behintzat!  
Eta zu… zu ere munstroa al zara? 
Erakutsi egin beharko duzu orduan! 
Baina baliteke gero zu proban jarri 
izanagatik damutzea…

Munstro gisa dituzun 
dohain izugarriak 
kanporatuko dituen 
liburu dibertigarria

Munstroa al zara?
• ISBNa: 978-84-1370-305-3
• Kodea: 190370

Fitxa teknikoa: 
• Egilea eta marrazkilaria:  

Guilherme Karsten
• Itzultzailea: Bakun (Imanol Salegi 

Urbieta)
• Adina: 3 urtetik aurrera
• Formatua: 230 x 230 mm
• Koadernaketa: kartonea
• Marrazkiak: koloretan
• Orrialdeak: 44
• BEZ gabe: 12,98€ / BEZ barne: 13,50 €

URRIA

8

IKUSI BIDEOA
IKUSI BIDEOA

https://youtu.be/4BYFx4Rlf4w
https://www.ibaizabal.com/190370_Munstroa


Sanson detektibea
Sanson hiriko detektibe ospetsuena da, eta gaurko honetan, 
badirudi bere kemen eta ikerketarako trebetasun guztia 
beharko dituela bezeroek galdutako gauzen eta familiako 
kideen arrastoari jarraitzeko.

Bila eta bila ibiliko da lurpean, urpean, baso ilunetan, mendi 
garaietan... Ikus dezagun nora daraman bere ikertzaile 
senak, eta bide batez, lagundu diezaiogun apur bat!

Lagundu Sansoni, hiriko txakur 
detektibe ospetsuenari, galdutako 
pertsonaia eta objektu batzuk topatzen

Sanson detektibea 
• ISBNa: 978-84-1370-324-4
• Kodea: 190689

Fitxa teknikoa: 
• Egilea eta marrazkilaria:  

Katerina Gorelik
• Itzultzailea: Bakun (Imanol Salegi 

Urbieta)
• Adina: 4 urtetik aurrera
• Formatua: 240 x 300 mm
• Koadernaketa: kartonea
• Marrazkiak: koloretan
• Orrialdeak: 40
• BEZ gabe: 14,33 € / BEZ barne: 14,90 €

Haurrentzako albumak
AZAROA

Mamuta ikusi dut!
Ongi etorri Antartikara. Hemen, pinguinoak 
ikertuko ditugu, zehatz eta zorrotz, esploratzaile 
ausarten talde baten eskutik.

Pinguinoak hemen, pinguinoak han... 
Pinguinoak nonahi! 

Alabaina, halako batean, esploratzaile 
gazte batek zerbait oso bitxia ikusiko du. 
Zerbait ezohikoa, paregabea eta... ASPALDI 
DESAGERTUA.

Baina inork ez dio sinesten. Eta zuk?

Errealitatearen eta 
irudimenaren arteko mugak 
zalantzan jartzen dituen 
istorio dibertigarria

Mamuta ikusi dut!
• ISBNa: 978-84-1370-306-0
• Kodea: 190371

Fitxa teknikoa: 
• Egilea eta marrazkilaria: Alex Willmore
• Itzultzailea: Bakun (Imanol Salegi 

Urbieta)
• Adina: 4 urtetik aurrera
• Formatua: 245 x 275 mm
• Koadernaketa: kartonea
• Marrazkiak: koloretan
• Orrialdeak: 32
• BEZ gabe: 13,94 € / BEZ barne: 14,50 €

IRAILA
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IKUSI BIDEOA
IKUSI BIDEOA

https://youtu.be/QsLI_nP-_mQ
https://www.ibaizabal.com/190689_Sanson


Abereen etxaldea
Manor etxaldean matxinada piztear dago.  
Gizakiak dira haien etsaiak!  
Animalia guztiak berdinak dira!

Egun batean, txerriek, azkenean, etxaldeko  
kontrola eskuratu eta funtzionatzeko  
ordena berria ekarri dute. Animalia guztiak  
berdin-berdinak dira horren arabera, baina...  
azkenean, animalia batzuk beste batzuk  
baino berdinagoak dira itxuraz.

George Orwellen eleberri  
satiriko ospetsua,  
Quentin Grébanen esku  
zoragarriarekin ilustratuta

Abereen etxaldea
• ISBNa: 978-84-1370-304-6
• Kodea: 190237

Fitxa teknikoa: 
• Egilea: George Orwell
• Marrazkilaria: Quentin Gréban
• Itzultzailea: Juan Martin Elexpuru
• Adina: 8 urtetik aurrera
• Formatua: 240 x 320 mm
• Koadernaketa: kartonea
• Marrazkiak: koloretan
• Orrialdeak: 158
• BEZ gabe: 23,56 € / BEZ barne: 24,50 €

Haurrentzako albumak
URRIA

Totem printzesa
June mundu errealetik isolatuta hazi da 
eta bere heziketa argi dagoen patuaren 
araberakoa izan da: Totem printzesa 
bihurtzea, betiko bere Animaliari 
lotutakoa. Baina besteek bere aldetik  
zer espero duten jakiten duenean,  
Junek bere intuizioak esaten dionari 
jarraitzea erabakiko du…

Sébastien Perez eta 
Justine Brax heroi 
sentsible eta boteretsu 
honekin itzuli dira; 
emantzipazioa eta 
askatasuna oinarri dituen 
mezua erakusten du 
heroiak

Totem printzesa
• ISBNa: 978-84-1370-307-7
• Kodea: 190372

Fitxa teknikoa: 
• Egilea: Sébastien Perez
• Marrazkilaria: Justine Brax
• Itzultzailea: Patxi Zubizarreta
• Adina: 6 urtetik aurrera
• Formatua: 280 x 355 mm
• Koadernaketa: kartonea
• Marrazkiak: koloretan
• Orrialdeak: 40
• BEZ gabe: 16,83 € / BEZ barne: 17,50 €

AZAROA
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IKUSI BIDEOA IKUSI BIDEOA

https://www.ibaizabal.com/190372_Totem
https://youtu.be/7Z16vSigRA4
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Olentzero Ipuinen 
herrialdean
Horra, horra, gure Olentzero!  
Eta horra, Napo, bere asto kutuna. Gabon gau 
magikoa iritsita, hainbat gertakari biziko dituzte 
biek. Ipuinen herrialdean hasiko dira, eta Euskal 
Herrian amaitu.  
Bidaia horretan, ipuinetako pertsonaia ezagunak 
izango dituzte lagun.

Zatoz gurekin eta ipuinetako 
pertsonaia ezagunak 
izango dituzu lagun

Lehen irakurleak 
ZIRIMIRI bilduma

2. Olentzero Ipuinen herrialdean
• ISBNa: 978-84-1370-328-2
• Kodea: 191179

Fitxa teknikoa: 
• Egilea: Vivim del Cuentu
• Marrazkilaria: Maitane Bautista
• Itzultzailea: Xabier Olaso
• Adina: 6 urtetik aurrera
• Formatua: 210 x 230 mm  
• Koadernaketa: rustika
• Marrazkiak: koloretan
• Orrialdeak: 24
• BEZ gabe: 9,90 € / BEZ barne: 10,30 €

IRAILA

ZIRIMIRI 
bildumako  
beste liburua:

1. Ilusioaren indarra 
ISBNa: 978-84-1370-213-1 
Kodea: 188488

IKUSI BIDEOA

https://www.ibaizabal.com/191179_Olentzero
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Mateo eta 
txikitasuna
Mateok ez daki zer duen, 
baina bat-batean 
txikitu egiten da, eta urritu. 
Batez ere kale egiten duenean, 
huts egiten duenean.

Superbotere mota bat
izango ote da?

Mateo eta zapoak
Mateo haserre dabil eta muturluze doa: 
ahoa zabaltzen duenean, ateratzen zaio apoa, 
orroka eta korroka.

Superbotere bat
ote da?

Lehen irakurleak 
MATEOREN SUPERBOTEREAK bilduma

1. Mateo eta zapoak
• ISBNa: 978-84-1370-310-7
• Kodea: 190547

Fitxa teknikoa: 
• Egilea: Daniel Monedero
• Marrazkilaria: Anna Laura Cantone
• Itzultzailea: Patxi Zubizarreta
• Adina: 6 urtetik aurrera
• Formatua: 215 x 215 mm  
• Koadernaketa: rustika
• Marrazkiak: koloretan
• Orrialdeak: 32
• BEZ gabe: 8,56 € / BEZ barne: 8,90 €

2. Mateo eta txikitasuna
• ISBNa: 978-84-1370-311-4
• Kodea: 190548

IRAILA

3. Mateo eta desagerketak
• ISBNa: 978-84-1370-312-1
• Kodea: 190549

4. Mateo eta kameleoiak
• ISBNa: 978-84-1370-313-8
• Kodea: 190550

5. Mateo eta malkoak
• ISBNa: 978-84-1370-314-5
• Kodea: 190551

6. Mateo eta hodeiak
• ISBNa: 978-84-1370-315-2
• Kodea: 190552

BILDUMA

BERRIA

IKUSI BIDEOA

https://www.ibaizabal.com/190547_Mateo
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Mateo eta 
kameleoiak
Mateo arraro sentitzen da.  
Lagunak ez dira 
berarekin gogoratzen. 
Ez da erraza besteak nola 
sentitzen diren imajinatzea.

Beharbada horretarako
superbotereak
behar dira…

Mateo eta 
desagerketak
Beldurrak hilik dagoenean,  
Mateo desagertu egiten da: brixt! 
Baina superbotere hau 
beldurgarri samarra da….

Superbotere hau ere
arriskutsua
ote da?

Lehen irakurleak 
MATEOREN SUPERBOTEREAK bilduma

IRAILA
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Mateo eta hodeiak
Mateoren egun batzuk primerakoak eta 
mundialak dira. 
Eta kasik hegan hasten da, 
brixt!, baina noraino…?

Superbotereek
hegoak ote dauzkate?

Mateo eta malkoak
Mateok hanka sartu du 
Perurekin, Robinsonekin… 
Eta negar egin du gero, 
eta itsasoa sortu du bere malkoekin…

Superbotereak beti
lagungarriak ote dira?

Lehen irakurleak 
MATEOREN SUPERBOTEREAK bilduma

IRAILA



8 urtetik aurrera 
MATXINSALTO bilduma

IRAILA

MATXINSALTO BILDUMA 

BERRITUTA,  

EZIN APROPOSAGOA  

GAUR EGUNGO 

IRAKURLEENTZAT!

62. Koloretako ipuinak
• ISBNa: 978-84-1370-344-2
• Kodea: 193004

Fitxa teknikoa: 
• Egilea: Antton Irusta
• Marrazkilaria: Enrique Morente
• Adina: 8 urtetik aurrera
• Formatua: 130 x 200 mm
• Koadernaketa: rustika
• Marrazkiak: koloretan
• Orrialdeak: 72
• BEZ gabe: 12,64 € / BEZ barne: 13,15 €

Galtzagorriak dabiltza 
etxean
Ordu txikitan idazten ari zela, lo seko gelditu zen 
Xabier. Ahots batzuek esnatu zuten bat-batean. 
Begiak ireki, eta galtzagorri batzuk ikusi zituen 

ingurumarian. Lau ziren guztira, bihurriak eta 
jostariak. Langile prestuak ere baziren,  

eta buru-belarri lagundu zioten Xabierri. 
Hauxe duzue beraien kontakizuna, guztiz 
dibertigarria. Ezagutu nahi duzue?

Tximeletak  
eta gozokiak
Bero egiten du, baina Kimuk nahiago du tximeleten 
atzetik korrika eta haiekin jolasean ibili lagunekin 
uretara sartu baino. Iseka egiten diote lagunek, baina 
berdin dio; Kimuk ez du haien beharrik, aski baitu 
tximeletekin.

Mattin ez da tximeleten atzetik ibiltzen, baina bai 
barraskiloen atzetik. Badaki euria egin ondoren 
ezkutalekuetatik irteten direla barraskiloak.  
Eta zain egoten da; euriaren osteko eguzkiaren zain. 
Eguzkia maite baitu, eta gozokiak; aitonak ematen 
dizkion gozokiak.

Tximeletak eta gozokiak. Gozokiak eta tximeletak. 
Kendu bilgarria gozokiari, eta utzi tximeletei hegan 
egiten.

AZAROA

Koloretako ipuinak
Liburutxo honetan agertzen diren ipuin hauek bost 
kontinenteetako herri kontakizunak dira, gaur arte 
iraun dutenak. 

Mundua ipuinez osatuta dago. Pertsonak eta gauza 
guztiek kontatzeko istorioak dituzte. Ipuin batzuetara 
kontalarien bidez heltzen gara, eta hauek, gaur egun, 
kontu kontari ari dira galdu ez daitezen.

Espero dut, irakurle, ipuin hauek zure gogokoak izatea, 
eta irakurritakoan, zure munduaren parte izatea.

61. Tximeletak eta gozokiak
• ISBNa: 978-84-1370-330-5
• Kodea: 191181

Fitxa teknikoa: 
• Egilea: Nahikari Gabilondo
• Marrazkilaria: Maitane Bautista
• Adina: 8 urtetik aurrera
• Formatua: 130 x 200 mm
• Koadernaketa: rustika
• Marrazkiak: koloretan
• Orrialdeak: 64
• BEZ gabe: 12,64 € / BEZ barne: 13,15 €

60. Galtzagorriak dabiltza etxean 
• ISBNa: 978-84-1370-329-9
• Kodea: 191180

Fitxa teknikoa: 
• Egilea: Xabier Olaso
• Marrazkilaria: Manu Ortega
• Adina: 8 urtetik aurrera
• Formatua: 130 x 200 mm
• Koadernaketa: rustika
• Marrazkiak: koloretan
• Orrialdeak: 72
• BEZ gabe: 12,64 € / BEZ barne: 13,15 €

 2322

IKUSI BIDEOA

https://www.ibaizabal.com/191180_Galtzagorriak


8 urtetik aurrera 
ASTROJOKOAK bilduma

URRIA

3. Uretako misterioa
• ISBNa: 978-84-1370-255-1
• Kodea: 188966

Fitxa teknikoa: 
• Egilea: Leo Bican
• Marrazkilaria: Pablo Broseta
• Itzultzailea: Aitor Arana
• Adina: 8 urtetik aurrera
• Formatua: 140 x 210 mm
• Koadernaketa: rustika
• Marrazkiak: koloretan
• Orrialdeak: 152
• BEZ gabe: 11,06 € / BEZ barne: 11,50 €

Uretako misterioa
Harrikoskorreko taldea oso ausart iritsi da  
lehen arerioei irabazi ondoren. Baina baliteke orain 
guztia zapuztea; izan ere, urpeko lehian,  
itsastarren eskuadra izango dute aurrean.  
Ur lasterraren aurka egin beharko dute igerian 
Astrojokoetan aurrera jarraitu nahi badute.

Astrobola du izena moda-modan 
dagoen kirolak.  
Gizakiek, martetarrek eta 
minotauroek ere jokatzen dute.  
Zu bakarrik falta zara!  
Taldeko izarra!

ASTROJOKOAK  
bildumako beste  
izenburu batzuk:

1. Partida txatarra artean
ISBNa: 978-84-1370-217-9 
Kodea: 188605

2.  Minotauroen misterioa
ISBNa: 978-84-1370-218-6 
Kodea: 188606

24

IKUSI BIDEOA

https://www.youtube.com/watch?v=d2G-SIfmmfs
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40. Kaleko artista
• ISBNa: 978-84-1370-345-9
• Kodea: 193005

AZAROA

Txirolo
Urko ez da etxe normal batean bizi; 
belaontzi batean bizi da gurasoekin. 
Pozez hartu zuen aldaketa, oporretan 
bezala biziko zelakoan beti.  
Baina eskolako mutil berriak,  
Aitzol harroputzak, zerbait jakin zuenean, 
iseka eta irain gerra gordina hasi 
zuen haren aurka. Denetik egin zion 
izorratzeko! Ezizen itsusi bat ere jarri 
zion: Txirolo. Eta horrek bai ematen ziola 
min. Urkok skatearen gainean grindatzen 
eta jauzika ahazten zituen penak eta 
minak. Probintziako skater onena zen 
eta Aitzol eta haren lagunen jazarpenen 
gainetik nazioarteko lehiaketa irabaztea 
lortu zuen. Sariaren poza mikaztu zioten, 
halere. Eta zer egin zuen Urkok?  
Berak ere ezagutzen zuen Aitzolen 
familia sekretu bat; irainka eta mundu 
guztiari esaten hasiko zen? 

39. Txirolo
• ISBNa: 978-84-1370-331-2
• Kodea: 191182

10 urtetik aurrera 
GAZTETXO! bilduma

Fitxa teknikoa: 
• Egilea: Maribel Aiertza
• Marrazkilaria: Manu Ortega
• Adina: 10 urtetik aurrera
• Formatua: 130 x 195 mm
• Koadernaketa: rustika
• Marrazkiak: zuri beltzez
• Orrialdeak: 80
• BEZ gabe: 12,79 € / BEZ barne: 13,30 €

Fitxa teknikoa: 
• Egilea: Irati Bediaga
• Adina: 10 urtetik aurrera
• Formatua: 130 x 195 mm
• Koadernaketa: rustika
• Marrazkiak: zuri beltzez
• Orrialdeak: 96
• BEZ gabe: 12,79 € / BEZ barne: 13,30 €

IRAILA

GAZTETXO!  
bildumako  
beste izenburu batzuk:

36. Sekretuen hamaika 
zaporeak 
ISBNa: 978-84-9106-626-2
Kodea: 160519

37. Ilargiko zaindariak 
arriskuan
ISBNa: 978-84-9106-982-9
Kodea: 176490

38. Itsas azpiko sekretua
ISBNa: 978-84-9106-983-6
Kodea: 177079

Kaleko artista
Paulek kale izkinan ezagutu duen 
mimo bati lagundu nahi dio artista 
sentiarazten, aurpegiko kolore  
zuri-beltz eta sudur gorritik 
haratago, bizitzak eskaintzen dituen 
mila koloretara zabaltzen.  
Helburu horrekin, oparitxoak 
eskainiko dizkio artistari eta 
abentura ezberdinetan  
murgilduko da.  
Bide horretan, artistari ez ezik, 
bere buruari ere lagunduko dio: 
barruko beldurrei aurre egiten, bere 
buruarengan ziurtasuna irabazten. 
Azkenerako, bi txori habiatik hegaka, 
edo agian bi zuhaitz sustraiak 
indartzen.
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Maitagarriak
Mundu osoko eta garai askotako 
maitagarrietarako hurbilketa modukoa da. 
Maitagarri moten arabera sailkatuta daude: 
Japoniako kappak, meigak, hiru Parkak  
edo basoko Loti ederraren zazpigarren 
maitagarria, esate baterako. 

Ezagutu eskaintzen dituzten dohainei, 
gorroto dituzten objektuei, erabiltzen dituzten 
apaingarriei, haien botere magikoei eta haien 
bihurrikeriei buruzko datu zoragarriak.

Maitagarriei buruzko 
entziklopedia bikain hau  
oso modu ederrean  
ilustratu du Bluebirdyk

URRIA

Sorginak
Izaki miragarrien entziklopedia bildumako ale 
honek alegiazko izakietatik errealitatera arteko 
bidea egiten du. Sorginak antzinako gau haietatik 
gaur egunera arte zabaldu diren istorioetako 
izakiak dira, baina aldi berean, baita benetako 
pertsonak ere, existitu ziren eta, askotan, 
jazarpena jasan zuten eta zigortu egin zituzten 
emakumeak. Lanaren eskutik, etxe bitxi honetako 
ateak zabalduko dizkigute mago, igarle, sendalari, 
sorgin... haiek guztiak ezagutzeko aukera izan 
dezagun. Zalantzarik gabe, emakume ezberdinak, 
menderakaitzak dira.

Emakumearen rolarekiko  
eta gizarteen garapenean  
eta kultur tradizioan 
emakumeek duten 
garrantziarekiko sentsibilizazio 
handia duen ilustratzaile 
baten begietatik ikusitako 
sorginen istorio laburra da

10 urtetik aurrera 
IZAKI MIRAGARRIEN ENTZIKLOPEDIA bilduma

1. Sorginak
• ISBNa: 978-84-1370-326-8
• Kodea: 190691

Fitxa teknikoa: 
• Egilea: Cécile Roumiguière
• Marrazkilaria: Benjamin Lacombe
• Itzultzailea: Bakun (Amets Santxez 

Munain)
• Adina: 10 urtetik aurrera
• Formatua: 260 x 350 mm
• Koadernaketa: kartonea
• Marrazkiak: koloretan
• Orrialdeak: 88
• BEZ gabe: 22,98 € / BEZ barne: 23,90 €

2. Maitagarriak
• ISBNa: 978-84-1370-327-5
• Kodea: 190692

Fitxa teknikoa: 
• Egilea: Sébastien Perez
• Marrazkilaria: Bluebirdy
• Itzultzailea: Bakun (Amets Santxez 

Munain)
• Adina: 10 urtetik aurrera
• Formatua: 260 x 350 mm
• Koadernaketa: kartonea
• Marrazkiak: koloretan
• Orrialdeak: 72
• BEZ gabe: 22,98 € / BEZ barne: 23,90 €

BILDUMA

BERRIA

IKUSI BIDEOA

https://www.ibaizabal.com/190691_Sorginak
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Beldurrak airean
Beldurrezko ipuinotan irakurleak 
 lauso ikusiko du naturaren eta 
naturaz  gaindikoaren arteko muga. 
 Zer ari da gertatzen?  Amesgaiztoa 
ote da? Erokeria? Hilketa?

Pertsonaiek egiazko nortasuna dute. 
 Iragana dute. Traumak bizi izan 
dituzte. 

Gizakiak dira, kontraesan eta guzti.  
Irakurleari askotariko sentimenduak 
sortuko dizkiote.

EKIN 
bildumako  
beste izenburu 
batzuk:

49. Antipodak
ISBNa: 978-84-1370-178-3 
Kodea: 182547

50. Ezberdina  
bezain gozoa
ISBNa: 978-84-1370-179-0
Kodea: 182548

47. Banpiroen hiria
ISBNa: 978-84-9106-628-6 
Kodea: 160521

48. Shan eta Shen edo 
bidean ikasia
ISBNa: 978-84-9106-794-8 
Kodea: 167884

12-14 urtetik aurrera 
EKIN bilduma

IRAILA

51. Beldurrak airean
• ISBNa: 978-84-1370-346-6
• Kodea: 193006

Fitxa teknikoa: 
• Egilea: Aitor Arana
• Marrazkilaria: Ima Mendiola
• Adina: 12 urtetik aurrera
• Formatua: 130 x 190 mm
• Koadernaketa: rustika
• Orrialdeak: 152
• BEZ gabe: 14,33 € / BEZ barne: 14,90 €



ETENGABE HAZTEN ARI DEN 
IRAKURKETA PLATAFORMA

ta-tum.com

Aukeratu zure gelarako 
irakurgaiak eta ikusi 
ikasleen irakurketarako 
gaitasuna denbora 
errealean.

FUNTZIO
BERRIAK

PLATAFORMAN!
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