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Gure errekan
Haritz handi baten ondotik igarotzen da 
gure erreka. Arretaz begiratuz gero,  
ikusiko duzu hamaika sekretu daudela 
erreka polit honetan.

Lagundu iratxoei  
mendian zehar paseo ederra 
egiten, eta ezagutu haien 
ezkutalekuak! 

Txikienentzako bildumak 
EZKUTAKETAN bilduma

AZAL- 

HEGALEKIN

BILDUMA

BERRIA MAIATZA
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Fitxa teknikoa:
• Egilea eta marrazkilaria:  

Marianne Dubuc
• Itzultzailea: Amets Santxez (Bakun)
• Adina: 2 urtetik aurrera
• Formatua: 180  x 180 mm
• Koadernaketa: kartonea azal-hegalekin
• Marrazkiak: koloretan
• Orrialdeak: 26
• BEZ gabe: 10,48 € / BEZ barne: 10,90 €

1. Gure errekan
• ISBNa: 978-84-1370-183-7
• Kodea: 188386

2. Gure zuhaitzean
• ISBNa: 978-84-1370-184-4
• Kodea: 188387

Gure zuhaitzean
Zelai handi baten erdian dago gure zuhaitza. 
Arretaz begiratuz gero, ikusiko duzu hamaika 
sekretu daudela zuhaitz honetan.

LETRA  LARRIAK

MAIATZA

IKUSI BIDEOA

https://youtu.be/uGksKrup58M


Lehoitxoa umore 
txarrez dago
Gaur, dena gaizki ateratzen ari zaio 
Lehoitxoari! Haserre dago eta, dirudienez, 
inork ezin dio lagundu. Edo bera da 
laguntzen uzten ez dena?

BILDUMA

BERRIA
Txikienentzako bildumak 
BIHOTZEZ bilduma

MAIATZA
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MAIATZA

Fitxa teknikoa: 
• Egilea eta marrazkilaria: Jedda Robaard
• Itzultzailea: Amets Santxez (Bakun)
• Adina: 2 urtetik aurrera
• Formatua: 200 x 200 mm
• Koadernaketa: kartonea
• Marrazkiak: koloretan
• Orrialdeak: 22
• BEZ gabe: 9,57 € / BEZ barne: 9,95 €

2. Zebratxoa oso atsegina da
• ISBNa: 978-84-1370-186-8
• Kodea: 188391

1. Lehoitxoa umore txarrez dago
• ISBNa: 978-84-1370-185-1
• Kodea: 188390

Zebratxoa  
oso atsegina da
Zebratxoa beti dago denei laguntzeko prest.  
Baina zer gertatuko da laguntza behar duenean?

Gure emozioak ezagutzen 
eta ulertzen lagunduko digun 
bilduma

Txikienentzako bildumak 
BIHOTZEZ bilduma

LETRA  LARRIAK

IKUSI BIDEOA

http://www.ibaizabal.com/188390_Lehoitxoa


Gabon,  
baserriko lagunok!
Baserriko abereak lotarako prestatzen ari 
dira: txitatxoak plisti-plasta egiten du 
bainuontzian, ahatetxoak mokoa garbitzen 
du, behitxoak bere pijama gogokoena 
janzten du… azal-hegalak dituen liburua  
eta sorpresatxoak, lo goxo-goxo egiteko!

Lotara joan aurreko ohiturei 
buruzko azal hegaldun 
liburua

Haurrentzako albumak

Gabon, baserriko lagunok!
• ISBNa: 978-84-1370-181-3
• Kodea: 183580

Fitxa teknikoa: 
• Egilea: Danielle McLean
• Marrazkilaria: Gareth Williams
• Itzultzailea: Amets Santxez (Bakun)
• Adina: 2 urtetik aurrera
• Formatua: 180 x 190 mm
• Koadernaketa: kartonea
• Marrazkiak: koloretan
• Orrialdeak: 14
• BEZ gabe: 11,06 € / BEZ barne: 11,50 €

AZAL- 

HEGALEKIN

MARTXOA

ETATROKELEKIN

IKUSI BIDEOA

https://youtu.be/wo9SPcpkUiQ
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MARTXOA

Xaxi eta katakume ñimiñoak
Xaxik ez ditu gustuko katakume ñimiñoak eta ez du haiekin 
ezer partekatu nahi, ezta bere manta urdin handia ere!  
Baina beharbada, katakume ñimiñoak Xaxiri erakutsiko diote 
partekatzea dela gauzarik dibertigarriena!

Partekatzearen eta lagunartean egotearen 
garrantziari buruzko kontakizuna

2. Xaxi eta katakume ñimiñoak
• ISBNa: 978-84-1370-173-8
• Kodea: 180921

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
• BEZ gabe: 12,98 € / BEZ barne: 13,50 €

Xaxiren beste 
liburu bat: 

Xaxi eta jaka gorri-gorria
ISBNa: 978-84-9106-984-3
Kodea: 177211

LETRA  LARRIAK

IKUSI BIDEOA

https://youtu.be/q7OR_STvjsM


Haurrentzako albumak

1 arte zenbatzeko 
liburua
Honezkero badakizu zenbatzen, ezta? 
BEJONDEIZULA! Liburu honetan,  
GAUZA asko dituzu zenbatzeko:  
baleak, ostadarra, euliak, tronpetak…

Baina bada baldintza BAT: ASKO jota  
BAT arte zenbatu beharko duzu.

Ez pentsa gutxi denik! Eta ez baduzu 
hala uste, begira, begira…

Zenbakietarako 
hurbilketa dibertigarria.
Narratzaileak keinu 
egiten dio irakurleari

1 arte zenbatzeko liburua
• ISBNa: 978-84-1370-182-0
• Kodea: 186733

Fitxa teknikoa: 
• Egilea: Caspar Salmon
• Marrazkilaria: Matt Hunt
• Itzultzailea: Amets Santxez (Bakun)
• Adina: 3 urtetik aurrera
• Formatua: 270 x 270 mm
• Koadernaketa: kartonea
• Marrazkiak: koloretan
• Orrialdeak: 32
• BEZ gabe: 13,46 € / BEZ barne: 14,00 €

MARTXOA

KONTATZEKO

ETA BARRE 

EGITEKO

IKUSI BIDEOA

http://www.ibaizabal.com/186733_1_arte


Urtebete saguaren basoan
Saguak maite du basoan barrena ibiltzea.  
Maite du lagunei bisita egitea, hala nola azeriari, 
katagorriari, trikuari, igarabari eta azkonarrari  
sartu-irten bat egitea. Maite du naturaren aldaketez 
gozatzea: udaberriko loreen usaina, udako fruituen 
gozotasuna, udazkeneko koloreen oparotasuna eta,  
neguko barru-giroan, sutondoko beroa.

Basoari arretaz erreparatzen badiozu, 
laster jabetuko zara zenbat animalia 
eta landare agertzen diren han, 
hilabetez hilabete.  
Azal hegalen azpian begiratuta, 
Saguren lagunen etxe barrua  
ikusi ahal izango duzu

Urtebete saguaren basoan 
• ISBNa: 978-84-1370-180-6
• Kodea: 182895

Fitxa teknikoa: 
• Egilea: William Snow
• Marrazkilaria: Alice Melvin
• Itzultzailea: Amets Santxez (Bakun)
• Adina: 4 urtetik aurrera
• Formatua: 245 x 295 mm
• Koadernaketa: kartonea
• Marrazkiak: koloretan
• Orrialdeak: 34
• BEZ gabe: 17,21 € / BEZ barne: 17,90 €

MAIATZA

AZAL- 

HEGALEKIN

TESTU 

ERRIMATUA

IKUSI BIDEOA

https://youtu.be/deSA3DQMD_I


Izan zuhaitz!
• ISBNa: 978-84-1370-176-9
• Kodea: 181249

Fitxa teknikoa: 
• Egilea: Maria Gianferrari
• Marrazkilaria: Felicita Sala
• Itzultzailea: Amets Santxez (Bakun)
• Adina: 6 urtetik aurrera
• Formatua: 215 x 288 mm
• Koadernaketa: kartonea
• Marrazkiak: koloretan
• Orrialdeak: 56
• BEZ gabe: 14,90 € / BEZ barne: 15,50 €

Haurrentzako albumak
MARTXOA

ORRIALDE  

ZABALGARRI 

BATEKIN

Izan zuhaitz!
Jarri zutik, tente-tente. Luzatu zure adarrak 
eguzkirantz. Utzi sustraiei lurrean kiribiltzen. 
Hartara, tinko eutsiko dizute. Ikusi zeure burua: 
zuhaitza zara. Eta orain, begiratu zure ingurua.  
Ez zaude bakarrik. Zuhaitz askoren artean 
zaude. Horrela, elkarrekin, basoa izango zara.

Naturaren, eta izaki 
bizidunekin batera eta haiek 
errespetatuz bizitzearen 
aldeko arrazoibidea.  
Joaquín Araújo naturalista 
entzutetsuaren epilogoa du 
amaieran

IKUSI BIDEOA

http://ibaizabal.com/181249_Zuhaitz


MARTXOA
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Lehen irakurleak 
ZIRIMIRI bilduma

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

Fitxa teknikoa: 
• Egilea eta marrazkilaria: Jorge Llangil
• Itzultzailea: Xabier Olaso
• Adina: 7 urtetik aurrera
• Formatua: 210 x 230 mm
• Koadernaketa: rustika
• Marrazkiak: koloretan
• Orrialdeak: 24
• BEZ gabe: 9,90 € / BEZ barne: 10,30 €

BILDUMA

BERRIA

Ilusioaren indarra
Lur irudimen handiko haurra da, baina arazo 
txiki bat du: askotan, lotsaren munstroak hitza 
kentzen dio, tak! Halakoetan kosta egiten zaio 
gauzak azaltzea. Baina Lurren familian ongi 
dakite hitzez bakarrik ez, bestela ere modu 
askotan konta daitezkeela gauzak: marrazkiak 
eginez, adibidez…

Ilusioaren indarra oztopo 
guztien gainetik

LETRA  LARRIAK

IKUSI BIDEOA

http://www.ibaizabal.com/188488_Ilusioaren
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Erreginaren lepokoaren 
lapurreta
Schönbrunn jauregia, Austria, 1763. 
Lisabete erreginaren lepokoa desagertu egin da. 
Xeherlock eta lagunak berehalakoan hasi dira 
bilaketan; izan ere, erreginak gauean bertan 
izango den jairako behar du lepokoa. Susmoa dute 
miken ardura ote den desagerpena, lapur ospea 
baitute.

Xeherlock katu detektibe 
buruargia da, bizitza asko 
dituena. Haietako bakoitzean 
misterio berri bati egin 
beharko dio aurre

Lehen irakurleak 
Xeherlock detektibea bilduma

3. Erreginaren lepokoaren lapurreta
• ISBNa: 978-84-1370-215-5
• Kodea: 188603

Fitxa teknikoa: 
• Egilea: Sébastien Perez 
• Marrazkilaria: Benjamin Lacombe
• Itzultzailea: Amets Santxez (Bakun)
• Adina: 7 urtetik aurrera
• Formatua: 140 x 190 mm  
• Koadernaketa: rustika
• Marrazkiak: koloretan
• Orrialdeak: 80
• BEZ gabe: 9,52 € / BEZ barne: 9,90 €

4. Erasoa Sa Murai katuen herrialdean
• ISBNa: 978-84-1370-216-2
• Kodea: 188604

MAIATZA

IKUSI BIDEOA

http://www.ibaizabal.com/188603_Erreginaren
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Erasoa Sa Murai 
katuen herrialdean
Tokio, 2020.  
Xeherlocken lantokian katu bitxi bat dago:  
ez du hitzik esaten eta etengabe hankak 
gora eta behera mugitzen ditu. Xeherlock 
eta katu kideek haren lagun izan nahi duten 
arren, animaliaren jokabidea ez da aldatzen: 
madarikazio lazgarriren bat duela dirudi.

MAIATZA

XEHERLOCK 
DETEKTIBEA 
bildumako beste 
izenburu batzuk:

1. Saguen desagerpena 
ISBNa: 978-84-1370-127-1 
Kodea: 179624

2. Kroketa pozoituak 
ISBNa: 978-84-1370-128-8 
Kodea: 179625



8 urtetik aurrera 
Astrojokoak bilduma

MAIATZA

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

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: 200
• BEZ gabe: 11,06 € / BEZ barne: 11,50 €

Partida txatarra artean
Harrikoskorren, galaxiako azken asteroidean,  
bizitzea ia amesgaiztoa da. Ia bakarrik; izan ere, 
Bicori eta lagunei aukera paregabe bat eskaini diete: 
Astrojokoetan parte hartzea. Noski, lehenengo 
Lingote jaunaren androide tranpatien taldea  
garaitu behar dute.

Egin bat galaxia osoko lehiaketa 
zoroenarekin!

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

BILDUMA

BERRIA

IKUSI BIDEOA

http://www.ibaizabal.com/188605_Partida


MAIATZA

Minotauroen 
misterioa
Harrikoskor taldearen galaxiarteko lehen partida 
Kretan jokatuko dute, zezen-estralurtarrak bizi 
diren planetan. Bicok eta taldeak inoiz ez dute 
erronka zailagorik izan. Okerrena da joko zelaia 
labirintoa dela, eta pauso bat eman orduko 
aldatzen dela.



1.  Bapo Jauna. 
Urre koloreko baien misterioa

• Egilea: David Fernández Sifres
• Marrazkilaria: Claudia Ranucci
• Itzultzailea: Xabier Olaso
• Orrialdeak: 40
• Letra mota: lotua
• ISBNa: 978-84-1370-299-5
• Kodea: 189816

Fitxa teknikoa: 
• Adina: 4 urtetik aurrera
• Formatua: 200 x 200 mm
• Koadernaketa: rustika
• Marrazkiak: koloretan
• BEZ gabe: 8,65 € / BEZ barne: 9,00 €

2.  Makilakixki maisua
• Egilea: Ricardo Alcántara
• Marrazkilaria: Montse Tobella
• Itzultzailea: Patxi Zubizarreta
• Orrialdeak: 32
• Letra mota: larriak
• ISBNa: 978-84-1370-300-8
• Kodea: 189817

3. Hobetoezinki!
• Egilea: Mercè Canals
• Marrazkilaria: Daniel Jiménez
• Itzultzailea: Patxi Zubizarreta
• Orrialdeak: 40
• Letra mota: larriak
• ISBNa: 978-84-1370-301-5
• Kodea: 189818

Bapo Jauna.  
Urre koloreko baien 
misterioa
Bapo Jaunak eta lagunek komunitateko jairako 
fruituak topatu behar dituzte, baina desagertu 
egin dira eta, gainera, Bapo Jauna galdu egin da! 
Denek moldatu beharko dute aurrean dituzten 
arazoak konpontzeko... Eta basoa zaintzeko!

Makilakixki maisua
Zerbait gertatzen da, zerbait larria:  
negua joan zen, baina oraindik ez da  
etorri udaberria! Eta elurra da nagusi,  
eta hostoak eta loreak ezin dira inon ikusi… 
Makilakixki maisuak ikaslerik onenak elkartu 
ditu: ‘Musika sortuko dugu, bizi-bizi,  
eta baietz zuhaitzak dantzan hasi!’.  
Baina guztiak zuri-zuri jarraitzen du,  
eta hotzago ezin. Orduan Luzia etorri da eta, 
tiruriru, tantiruriru, berarekin batera, agian, 
udaberria…

SAIL  
LARANJA

16

Paper Txoriak

IKUSI BIDEOA

http://www.ibaizabal.com/189816_Urre


Hobetoezinki!
Esmeralda dena hobetoezinki iruditzen 
zaion neskatoa da. Hala ere, gaur ezer 
ez doa ondo. Gehien gustatzen zaizkion 
gauzek ere ez diote arretarik ematen edo 
ez dira nahikoak. Esmeralda handitzen 
ari dela ohartu da; horixe gertatu da. 
Norbaitek esan beharko dio hori ere izan 
daitekeela hobetoezinki!
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• 4 URTETIK AURRERA
• TXIKIENENTZAKO 
FORMATU EZIN HOBEA!

• LETRA LOTUA• LETRA LARRIAK

haziz doa!
APIRILA

SAIL
BERRIA
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Brunok ez du eskolara 
joan nahi
Gaur Bruno ez doa pozik eskolara. Lagun mina gaixo 
dago eta ez daki norekin jolastuko den atsedenaldian. 
Kostatu egiten zaio lagunak egitea. Ez da ondo 
moldatzen futbolean edo kartetan. Ezta abesten ere. 
Hala ere, irakasleak irtenbidea eman dio:  
Zer daki egiten Brunok inork baino hobeto?

Irribarre batekin lotsa 
gainditzeko istorio bat

26. Brunok ez du eskolara joan nahi
• ISBNa: 978-84-1370-214-8
• Kodea: 188489

Fitxa teknikoa: 
• Egilea: Pau Roigé
• Marrazkilaria: Anna Baquero
• Itzultzailea: Xabier Olaso
• Adina: 6 urtetik aurrera
• Formatua: 130 x 200 mm 
• Koadernaketa: rustika
• Marrazkiak: koloretan
• Orrialdeak: 32
• BEZ gabe: 10,38 € / BEZ barne: 10,80 €

• DISEINU BERRIA

• GENERO LITERARIOAK 

ERRAZ IDENTIFIKATZEKO

• GEHIEN GUSTATZEN 

ZAIZUNA AUKERATZEKO 

GAIKAKO IKONOAK DITU

• LEHEN LERROKO EGILE 

ETA ILUSTRATZAILEAK

Paper Txoriak
SAIL  

GORRIA
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Txikia izatea 
gogaikarria da
Karlotari txikia izatea gogaikarria 
iruditzen zaio eta arazo handiak 
ekartzen dizkio; baina plan 
bikaina du! Bere helburua: 
ikasturtea errepikatzea tamaina 
bertsuko ikaskideekin egoteko. 
Ahaleginak eta bi eginda 
ere, ikasle ona baita, ez ditu 
azterketak suspenditzen. Beraz, 
egunero estrategia berria 
pentsatzen du, hutsik egingo ez 
duelako uste osoan, baina usteak 
erdia ustel!

Beldurraren etxea
Gurasoentzat seme eredugarria zen Julian: garbia 
eta txukuna, ez zen inoiz haserretzen, eta txintik 
atera gabe egiten zuen esandako guztia. Baina 
beldurrez josita bizi zen, eta beldur haiek ez zioten 
uzten hainbeste desiratzen zuen nahia betetzen: 
jolas parkeko beldurrezko trenean ibili nahi zuen. 
Egun batean, ordea, halabeharrez egin behar izan 
zion aurre beldurrari. 

Norbait dabil  
nire koadernoan
Tximeletek Marianoren koadernoa bete dute, 
astronauta, futbolaria eta detektibea izan nahi 
duen mutikoaren koadernoa. Neurri, era eta kolore 
guztietakoak dira. Baina batek ere ez du hegan 
egiten, marraztuta daudenez.  
Mutikoak tximeleten sortzaile misteriotsua nor 
den jakitea erabaki du. Misterioa argitzeko zorian 
dagoenean, zerbait aldatu da: triste dagoen 
tximeleta bat azaldu da. Zer gertatu ote zaio 
marrazkilariari? Zer esan nahi ote dio Marianori?

26. Norbait dabil nire koadernoan
• Egilea: David Fernández Sifres
• Marrazkilaria: Rafael Vivas
• Itzultzailea: Aitor Arana
• Marrazkiak: koloretan
• Orrialdeak: 120
• ISBNa: 978-84-1370-132-5
• Kodea: 179811

Fitxa teknikoa: 
• Adina: 8 urtetik aurrera
• Formatua: 130 x 200 mm
• Koadernaketa: rustika
• BEZ gabe: 11,68 € / BEZ barne: 12,15 €

27. Beldurraren etxea
• Egilea: Ricardo Alcántara
• Marrazkilaria: Ximena Maier
• Itzultzailea: Saretik Hizkuntza 

Zerbitzuak
• Marrazkiak: zuri beltzez
• Orrialdeak: 144
• ISBNa: 978-84-9106-997-3
• Kodea: 178858

28. Txikia izatea gogaikarria da
• Egilea: Sara Fernández
• Marrazkilaria: Daniel Jiménez
• Itzultzailea: Xabier Olaso
• Marrazkiak: zuri beltzez
• Orrialdeak: 88
• ISBNa: 978-84-1370-137-0
• Kodea: 180156

APIRILA

berritu egin da!

XXIII.  

ALA DELTA 

SARIA

SAIL  
URDINA



25. Bagdadeko postaria
• Egilea: Marcos S. Calveiro
• Marrazkilaria: Miguel Ángel Díez
• Itzultzailea: Patxi Zubizarreta
• Marrazkiak: koloretan
• Orrialdeak: 144
• ISBNa: 978-84-9106-998-0
• Kodea: 178859

Fitxa teknikoa: 
• Adina: 10 urtetik aurrera
• Formatua: 130 x 200 mm
• Koadernaketa: rustika
• BEZ gabe: 11,83 € / BEZ barne: 12,30 €

26. Bakartien Elkartea
• Egilea: Pilar Lozano Carbayo
• Marrazkilaria: Laura Catalán
• Itzultzailea: Aitor Arana
• Marrazkiak: zuri beltzez
• Orrialdeak: 200
• ISBNa: 978-84-1370-053-3
• Kodea: 180155

SAIL  
BERDEA

Bagdadeko  
postaria
XXI. mendeko lehen urteak latzak izan ziren Iraken. 
Bagdad hiriburua, Mila gau eta bat gehiago 
liburuko ipuinen kokalekua, inbaditua izan zen eta 
leherketa eta tiro hotsak nagusitu ziren. Akabo 
Bakearen Hiria edo Hiri esmeralda. Abdulwahid 
mutikoa ortuan dabil jolasean, Fatiha ama kasik 
ez da etxetik irteten eta aitak, Ibrahim postariak, 
nekez egiten du lan.  
Baina beti dago esperantzarik postariak  
atea jotzen duen bitartean…

Bakartien Elkartea
Egoera arriskutsu batetik ihes egiteko, Jamal eta 
Amir mutikoen gurasoek bizirik irauteko jolasa 
irakatsi diete. Baina nahikoa izango ote da hori, 
Mediterraneoaren beste aldetik Espainiaraino 
bidaiatzeko? Gainera, euren etxe berriko  
helbidea ez daukate osorik...  
Ez daude, ordea, eurek uste  
bezain bakarrik, eta Arratsaldeko  
Bakartien Elkarteak lagundu  
egingo die.

XVIII.  

ALA DELTA 

SARIA

Paper Txoriak
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APIRILA

Indiako oasia
Sir George Ingalaterrako bere 
gazteluetako batean babesturik bizi da, 
baina Indiako Bengala eskualdearen 
hutsa du, han administratzaile nagusia 
izan baitzen. Haren biloba Annak orain 
herrialde hartan lan egiten du, kazetaritza 
ikasketak amaitu ondoren. Bertan gazte 
espainiar bat ezagutu du, Vicente Ferrer, 
txiroentzako ikastetxeak, aterpetxeak  
eta ospitaleak eraikitzen hasi dena.  
Anna haren proiektuan buru-belarri 
murgilduko da, eta bere aitona bitxia 
hartan sartzen saiatuko da.

Yucataneko egunak
Martinek eta haren gurasoek bidaia bat 
egingo dute Cancunera, misterio bat 
argitzeko. Misterioaren muinean Madrilgo 
kodexa dago, maien aspaldi-aspaldiko 
liburu bat. Bidaian topatuko dituzten 
pertsonen bidez eta bisitatuko dituzten 
lekuen bidez, Mexikoren eta hango 
kulturaren hainbat alderdi liluragarri 
ezagutuko dituzte. Eta pertsona eta leku 
horiek berehalakoan ezabatuko ez den 
arrasto bat utziko dute haiengan.

27. Indiako oasia
• Egilea: Pablo Zapata Lerga
• Marrazkilaria: Paloma Corral
• Itzultzailea: Aitor Arana
• Orrialdeak: 144
• ISBNa: 978-84-1370-133-2
• Kodea: 179813

Fitxa teknikoa: 
• Adina: 10 urtetik aurrera
• Formatua: 130 x 200 mm
• Koadernaketa: rustika
• Marrazkiak: zuri beltzez
• BEZ gabe: 11,83 € / BEZ barne: 12,30 €

28. Yucataneko egunak
• Egilea: Sagrario Pinto Martín
• Marrazkilaria: Luis Doyague
• Itzultzailea: Amets Santxez (Bakun)
• Orrialdeak: 184
• ISBNa: 978-84-9106-999-7
• Kodea: 179812

berritu egin da!
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12-14 urtetik aurrera 
AMESLARI bilduma

Trumpet
Mateo gazteari den-dena aldatu zaio, 
kalean jotzen duen Malik tronpetari 
estatubatuarra lehen aldiz ikusi duenean. 
Musikaria jazz jotzaile ospetsua izan 
zen, eta haren iragana Mateok berarekin 
eta haren txakur Trumpetekin izango 
dituen bizipenekin tartekatuko da. 
Mutilak gero eta jakin-min handiagoa 
izango du musikari buruz eta gizonaren 
bizimodu ezegonkorrari buruz, eta horrek 
bien adiskidetasun harreman berezia 
markatuko du.

Lagun berriak bizitza 
berrirako

30. Trumpet
• ISBNa: 978-84-1370-054-0
• Kodea: 180221

Fitxa teknikoa: 
• Egilea: Mónica Rodríguez
• Itzultzailea: Aitor Arana
• Adina: 12 urtetik aurrera
• Formatua: 130 x 210 mm
• Koadernaketa: rustika
• Orrialdeak: 128
• BEZ gabe: 14,04 € / BEZ barne: 14,60 €
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João
Miguelek kostaldeko herri batean 
bizimodu arrunta darama bere 
amarekin eta arreba Inesekin. João 
zibilizaziotik at bizi da Meltemi 
izeneko belaontzian, eta oso gutxitan 
lehorreratzen da.

Hiru nerabeen bizitzak ezustean 
gurutzatuko dira topaketa 
esanguratsuan, eta horrek betiko 
aldatuko du euren patua.

Bizitzak eta itsasoa

AMESLARI bildumako beste 
izenburu batzuk:

27. Isiltasun-harrapariak
ISBNa: 978-84-9106-604-0 
Kodea: 150936

29.  Inkaren begia
ISBNa: 978-84-9106-920-1 
Kodea: 172137

26.  Efektu bereziak
ISBNa: 978-84-9106-237-0 
Kodea: 119012

28.  Ez naiz isilduko!
ISBNa: 978-84-9106-731-3 
Kodea: 164667

31. João
• ISBNa: 978-84-1370-055-7
• Kodea: 180222

Fitxa teknikoa: 
• Egilea: Paloma González Rubio
• Itzultzailea: Aitor Arana
• Adina: 14 urtetik aurrera
• Formatua: 130 x 215 mm
• Koadernaketa: rustika
• Orrialdeak: 192
• BEZ gabe: 14,04 € / BEZ barne: 14,60 €

MARTXOA

XIX. 

ALANDAR 

SARIA



Idazleekin topaketak
Irakurzaletasuna bultzatzen

IBAIZABAL argitaletxeak Haur eta Gazte Literaturarekin konpromiso handia du aspalditik, 
eta horren adibide argia azken urteotan, idazleak ikastetxeetan aurkezteko asmoz, antolatu 
ditugun topaketak dira. 

Idazlea bera hurbilduko da ikastetxeraino, aukeratutako liburuaren gainean solas egiteko eta 
irakurleekin harreman estua sortzeko, horiek literatura-sorkuntzaren mundu liluragarrian 
murgil daitezen. 

Haur eta Gazte Literaturan sekulako ibilbide profesionala duten eta ikasleekin eta irakurle 
gazteekin egoteko esperientzia ugaria duten idazle ezin hobeak ditugu.

Idazle eta liburu ugari  
daukazu eskuragarri. 

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


