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JARRAITU IRAKURTZEN



Ta-tumek irakurleak detektibeen eskola entzutetsu bateko kide bihurtzeko abenturan 
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. 

www.ta-tum.com



Ta-tumen, liburu bakoitzaren irakurketa eta jarduerak kasu bihurtzen dira.  
Horiek argitzeko, irakurri eta ikaskideekin batera lan egin beharko dugu erronka berezi 

Aurkezpena.
desagertutako pertsonaiei eta objektuei buruzko informazioa ematen du.

Ikerketak.  
 

Hiru unetan antolatzen dira: arrastoak bilatzen (irakurri aurretik),  
(irakurketa garaian) eta hari muturrak lotzen (irakurri ondoren).

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

KASUEN JARRAIPENA

detektibeek egindako aurrerapenetara sarbidea izango  
duzu uneoro.

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

elkarlaneko inguruneak sortu ahal izango dituzu. 

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

SORTU ZURE KASUAK

ikasleen irakurketa maila, helburuak, hiztegia eta jarduerak.   

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

 
Ta-Tumen liburutegian ez dauden liburuei buruzko jarduerak ere gehitu ahal izango 
dituzu.

 puntu eta sariak aukeratu ahal izango 
dituzu eta horiek Ta-tumen kasuetan lortutakoei batuko zaizkie.

ZER DA GAMIFIKAZIOA?
Gamifikazioa deitzen zaio jolasetan eta aisialdian  
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

www.ta-tum.com
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Gatazka gela
Hogeita hamar ikasle beren institutuko Gatazka gelako bilera batean izango 
dira. Haietako hiruk «epaimahaia» 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 ikuspegia 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.

Hilketa Liburutegi Nazionalean
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 ikerketak.

Gezurrezko natura hila
Bere urtebetetze egunean, Ingrid-i oso opari berezia egin diote gurasoek:  
bere birramonaren egunkaria, oso emakume aurreratua garai hartarako eta 
arrakasta handiko pintore batekin ezkontzeko zoria izan zuena. Baina, zori ona 
ala txarra izan zen? Ingridek bere zalantzak ditu, izan ere gauzak ez baitira 
behin ere ematen duten bezain sinpleak. Eta zalantza horiek areagotu egingo 
zaizkio Gezurrezko natura hila ikusi ondoren, bere birraitonaren koadro bat. 
Oleoak, ezbairik gabe sekretu bat ezkutatzen du. Lortuko ote du argitzea?  
Jakobok, nola ez, lagunduko dio eginkizun horretan. 

Kalte gabeko jokoak
Egiazko munduan, Sebastian mutil arrunta da. Bere amarekin bizi da eta 
egunero institutura joaten da. Hala ere, mundu birtualean, Hiltzaile  
ezizenaz ezagutzen dute. Arma sofistikatuetan aditua da eta drone 
eskuadroiak  zuzentzen ditu. Eta horregatik ordaindu egiten diote. Itxuraz, 
elkar ukitzen ez duten bi mundu desberdin dira, Sebastianek ondo bereizten 
dituen bi errealitate. Baina, zenbaitetan, errealitatearen eta gai birtualen 
arteko mugak lausoak izaten dira. Pantailako biktimen odolak jokalari baten 
eskua zikin dezakete?

(12-14 urtetik aurrera)
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|33 Leonardoren hegoak 
 Fernando Morillo

|39 Kilimanjaroko diamantea 
 Yoseba Peña

|47 Banpiroen hiria  
 Aitor Arana

Formatua 130 x 205 mm

|10 Coca-Cola Erdi Aroan 
 Migel Anjel Mintegi

|18 Azken urtea Lizeoan 
 Joxemari Iturralde

|20 Dorretxe zaharreko misterioa 
 Fernando Morillo

|22 Arriskupean! 
 Fernando Morillo

Gai hau lantzen duten beste titulu batzuk:
|14 A zer gaupasa!  
 Migel Anjel Mintegi

|44 June eta mehategiko iheslariak  
 Migel Anjel Mintegi

|21 Hilketa Liburutegi Nazionalean 
 Luisa Villar

AMESLARI bilduma  12 urtetik aurrera
Formatua 130 x 215 mm
Koadernaketa Rustika

EKIN bilduma  12 urtetik aurrera
Formatua 130 x 190 mm
Koadernaketa Rustika

Saria

Berria

Irakurketarako plataforma gamifikatua



Abentura eta Misterioa
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KODEA 075509

KODEA 075521

KODEA 075519

KODEA 075517

HITZ GAKOAK CURRICULUM ARLOA

Peñaflorida institutuko bedela hiltzen 
denean, inork espero ez zuen misterio 
bat agertzen da ezustean. Bedelaren 
iraganean enigma ikaragarria ezkutatzen 
zen, II. Mundu Gerran murgilduriko 
Europa erdiko armada eta polizia atzetik 
segika ibili zitzaizkionetik. Orain, hil 
ondoren, bere benetako nortasuna zein 
den zabaltzen da.

Arriskupean!
Fernando Morillo

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

Dorretxe zaharreko misterioa
Fernando Morillo

18 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 
gertatzen: amodio bitxiak, hildakoak, 
desagertuak… Baina zer ari da gertatzen?

Azken urtea Lizeoan
Joxemari Iturralde

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.

10

Coca-Cola Erdi Aroan
Migel Anjel Mintegi

160 OR.

ISBNa 
978-84-8325-234-5

256 OR.

ISBNa  
978-84-8325-652-7

160 OR.

ISBNa  
978-84-8325-653-4

192 OR.

ISBNa  
978-84-8325-731-9

20

22

Abentura Euskara eta 
Literatura

Denbora bidaiak Geografía  
eta Historia

Lagun arteko harremana

Buru argitasuna

Erdi Aroa

Maitasuna

Ausardia

Umorea

Institutua Euskara eta 
Literatura

Misterioa

Intriga

Norbere burua gainditzea

Hazkunde pertsonala

Ikaskuntza

Eskola-jazarpena

Misterioa Euskara eta 
Literatura

Dorretxea

Ikerketak

Abentura

San Juan sua

Lagun arteko harremana

Sentimenduak

Intriga

Misterioa Euskara eta 
Literatura

Bedela Geografia eta 
Historia

Bigarren Mundu Gerra

Ikerketak

Familia arteko harremanak

Intriga

Lagun arteko harremana

Ekin
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Abentura eta MisterioaDBH 1 eta DBH 2

KODEA 075532

KODEA 160521

KODEA 101163

KODEA 102388

HITZ GAKOAK CURRICULUM ARLOA

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. Baina 
azkenaldian euria ari du barra-barra, beti 
lainotuta dago, eta Selenek badaki eguzkia 
indartsu jotzen hasten denean arazoak 
izango dituela. Horregatik, egun hori iritsi 
aurretik, bere buruaz gehiago jakin beharra 
dauka. Eta horretarako, arkatza eta agenda 
eman dizkio Mikelek, erizain edo «erozain» 
ilegorri misteriotsuak. Bitartean, kanpoan, 
Anna inspektorea hainbat neska gazteren 
hilketak ari da ikertzen...

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 ikerketak.

Banpiroen hiria
Aitor Arana

Hilketa Liburutegi Nazionalean
Luisa Villar

39 Zertan dabil mutil hori jeep baten atzealdean 
ezkutatuta? «Jolasean», erantzungo duzue, 
baina «Afrikaren bihotzean dago», gehituko 
dizuet nik. (...) Von Silkek ez ikusteko sartu 
da Berain, gure mutila, jeeparen olanaren 
azpian. Orain pentsatzen hasita, eskerrak 
handik atera ez den, bestela metraileta eta 
pistola haiek bera ere apuntatuko zuten. 
Berainen gurasoek jakingo balute! Lasai 
asko daude, ordea, etxean, Europan, semea 
Tanzaniako Safari udalekuetan egongo 
delakoan Von Silken zaintzapean.

Kilimanjaroko diamantea
Yoseba Peña

Haritzek garbi dauka: gaztea izatea 
lanbide krudela da. Zergatik da dena hain 
nahasia? Eta zergatik ezkutatu nahi diote 
gurasoek elkar maite ez dutela? Zorionez, 
Florentzia geratzen zaio. Han, osaba Karlos 
bizi da, apur bat jenioa, apur bat eroa 
eta oso gizon misteriotsua. Florentziako 
inguruetan, abentura guztietatik handiena 
biziko du Haritzek: Leonardo da Vinciren 
altxor sekretu bat, bahiketak, arkeologoak, 
maitasuna, borrokak, ezuste ikaragarri 
bat… eta, ai, baita heriotza ere. Oier eta 
Amalur lagunen laguntzaz, Leonardoren 
hegoak ezagutuko ditu: bizitzaren 
irakaspenik ederrena. Eta latzena.

33

Leonardoren hegoak
Fernando Morillo

208 OR.

ISBNa 
978-84-8394-219-2

216 OR.

ISBNa  
978-84-8394-786-9

112 OR.

ISBNa  
978-84-9106-628-6

152 OR.

ISBNa  
978-84-8394-546-9

47

21

Bahiketak Euskara eta 
Literatura

Florentzia Plastikako 
Ikusizko eta 
Ikus-entzunezko 
Hezkuntza

Leonardo Da Vinci

Misterioa

Dokumentu sekretuak

Maitasuna

Abentura

Altxor sekretuak

Buru argitasuna

Lagun arteko harremana Euskara eta 
Literatura

Tanzania Geografia eta 
Historia

Abentura

Maitasuna

Zailtasunei aurre egitea

Bizikidetza

Beste kulturen ezagutza

Banpiroak Euskara eta 
Literatura

Intriga

Misterioa

Buru argitasuna

Hilketak

Ikerketak

Irudimena

Fikzioa

Aingeruak

Hilketa Balio etikoak

Idazleak Euskara eta 
Literatura

Kazetariak

Poliziak

Misterioa

Ameslari
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EKIN  12 urtetik aurrera
Formatua 130 x 205 mm
Koadernaketa Rustika

AMESLARI  12 urtetik aurrera
Formatua 130 x 215 mm
Koadernaketa Rustika

|48 Shan eta Shen edo bidean ikasia 
 Xabier Olaso

|04 Gerrateko ogia 
 Deborah Ellis

Saria

Berria

Irakurketarako plataforma gamifikatua



Elkartasuna eta Berdintasun Soziala
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Ekin

Ameslari

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. 
Eguna joan eta eguna etorri, urte askoan 
bereganaturiko jakituria mutikoaren alde 
jarriko du Shanek. 

Aholku emango dio batzuetan. Alegiak 
edo ipuinak bitarteko direla bizitzari 
loturiko irakaspenak jakinaraziko dizkio 
bestetzuetan. Mutikoak, bestalde, begiak 
adi-adi, belarriak erne-erne eta bihotza 
zabal-zabal jasoko ditu maisuaren 
irakaspen horiek guztiak.

Parvana hamaika urteko neska da eta 
Kabulen bizi da, Afganistango hiriburuan, 
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.

48

04

Shan eta Shen edo bidean ikasia
Xabier Olaso

Gerrateko ogia
Deborah Ellis

112 OR.

ISBNa 
978-84-9106-794-8

152 OR.

ISBNa 
978-84-8325-738-8

Sentimenduak Balio etikoak

Ausardia Geografia eta 
Historia

Hazkuntza pertsonala Euskara eta 
Literatura

Txina

Kondairak

Budismoa

Buru argitasuna

Norbere helburuak lortzea

Adimena lantzea

Bidaiak

Kabul Balio etikoak

Afganistan Geografia eta 
Historia

Islam-a Euskara eta 
Literatura

Tolerantzia eza

Emakumearen eskubideak

Ume langileak

Emakume musulmanak

Talibanak

Nortasun aldaketak

KODEA 167884

KODEA 075803

HITZ GAKOAK CURRICULUM ARLOA
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EKIN bilduma  12 urtetik aurrera
Formatua 130 x 190 mm
Koadernaketa Rustika

|04 Nire aita ezin izan nuen salbatu 
 Iñaki Zubeldia

Gai hau lantzen duten beste titulu batzuk:
|40 Maitasun sua  
 Aitor Arana

|48 Shan eta Shen edo bidean ikasia 
 Xabier Olaso

Saria

Berria

Irakurketarako plataforma gamifikatua



Gizartea eta Historia
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Ekin
HITZ GAKOAK CURRICULUM ARLOA

Bi ipuin biltzen ditu liburuak. 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.

04

Nire aita ezin izan nuen salbatu
Iñaki Zubeldia

88 OR.

ISBNa 
978-84-8325-081-5

Familia arteko harremana Euskara eta 
Literatura

Aita-semeen arteko 
harremana

Geografia eta 
Historia

Bidelapurrak

Ausardia

Sentimenduak

Ikaskuntza

Zailtasunei aurre egitea

Maitasuna

KODEA 075503
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EKIN bilduma  12 urtetik aurrera
Formatua 130 x 190 mm
Koadernaketa Rustika

|30 Iratiko sorgin basatia 
 Fernando Morillo

Saria

Berria

Irakurketarako plataforma gamifikatua



Mitologia
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Ekin
HITZ GAKOAK CURRICULUM ARLOA

Zerbait gertatzen da Iratiko oihanean. 
Eguraldia guztiz 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 hartako misterioaren 
erdi-erdian amaituko dutenik.

30

Iratiko sorgin basatia
Fernando Morillo

216 OR.

ISBNa 
978-84-8394-094-5

Iratiko oihana Euskara eta 
Literatura

Misterioa

Euskal mitologia

Jakin-mina

Abentura

Lagun arteko harremana

Enpatia

Norbere beldurrak 
gainditzea

KODEA 075529
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Gai hau lantzen duten beste titulu batzuk:
|17 Bihotz nahasiak   
 Fernando Morillo

|47 Banpiroen hiria   
 Aitor Arana

|48 Shan eta Shen edo bidean ikasia  
 Xabier Olaso

EKIN bilduma  12 urtetik aurrera
Formatua 130 x 190 mm
Koadernaketa Rustika

|32 Maitez eta minez 
 Antton Kazabon

|38 Erreka 
 Rafa Ugalde

|40 Maitasun sua  
 Aitor Arana

|41 Haizearen izena  
 Antton Kazabon

|44 June eta meategiko iheslariak 
 Migel Anjel Mintegi

Formatua 130 x 205 mm

|01 Lehen amodioa Suedian 
 Joxemari Iturralde

|14 A zer gaupasa! 
 Migel Anjel Mintegi

|15 Kaliforniako neskak 
 Joxemari Iturralde

Saria

Berria

Irakurketarako plataforma gamifikatua



Sentimenduak
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Ekin
HITZ GAKOAK CURRICULUM ARLOA

Risky Suediara joango da oporretan. Han, 
bertako bi neska ezagutuko ditu, Ingrid eta 
Marjia, eta hauek sortzen dioten zirrararen 
eraginez pixka bat aztoratuta ibiliko da. 
Maitasunaren ziztada ere biziko du.

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

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!

Irungo neska beltzaranak biziarazi zidan 
hurrengo esperientzia ikaragarriak 
beldurtu ere egin ninduen, eta etxera 
erretiratzea erabaki nuen. Hura niretzat 
gehiegizkoa zela pentsatu nuen. 

Latza izan zen, errepika ezina, bikaina, 
baina horrelako batekin aski nuela 
pentsatu nuen. Eta oraindik ere tarteka, 
han-hartako bizipen hartara irudimenezko 
joan-etorri laburrak egin ohi ditut barruak 
eskatzen didanean. Beharbada, amona 
Inexik horretaz zer pentsatuko lukeen 
gehiegi pentsatu gabe. Bai, badakit zer 
esan zenidan. Alexek batxilerra non egingo 
zuen bazenekiela. Baina gero eta gehiago 
nabaritzen zaizu Alexengana sentitzen 
duzun atrakzioa. Eta lasai, Aloña.

01

15

14

32

Lehen amodioa Suedian
Joxemari Iturralde

Kaliforniako neskak
Joxemari Iturralde

A zer gaupasa!
Migel Anjel Mintegi

Maitez eta minez
Antton Kazabon

208 OR.

ISBNa 
978-84-8325-075-4

222 OR.

ISBNa 
978-84-8325-200-0

146 OR.

ISBNa 
978-84-8325-358-8

112 OR.

ISBNa 
978-84-8394-218-5

Oporrak Euskara eta 
Literatura

Suedia

Nerabezaroa

Maitasuna

Familia arteko harremana

Sentimenduak

Umorea

Lagun arteko harremana

Hazkunde pertsonala

Bidaia Euskara eta 
Literatura

Kalifornia

Maitasuna nerabezaroan

Sentimenduak

Uda

Hazkunde pertsonala

Familia arteko harremana

Sexualitatea

Gutunak 

Udako oporrak Euskara eta 
Literatura

Gaupasa

Sentimenduak

Jaiak

Lagun arteko harremana

Maitasuna nerabezaroan

Ausardia

Abentura

Hazkunde pertsonala

Maitasuna Euskara eta 
Literatura

Gutunak Balio etikoak

Sentimenduak

Aitona eta bilobaren arteko 
harremana

Enpatia

Heriotza

KODEA 075500

KODEA 075514

KODEA 075513

KODEA 075531

BIZKAIERAZ ERE

/ 978-84-8325-076-1 bizkaiera

/ 075550 bizkaiera
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Uda, oporraldia, lagunak, lehenengo 
maitea, ura… gaztetan sarritan nahasten 
dira, eta nahaste horretatik betiko josita 
gelditzen zaizkigun esperientziak sortzen 
dira. Sasoi horretan esperientzia bizienak 
izaten dira lagunekiko harremana, 
eta norbere buruarekiko elkarrizketa 
eta sekretuak, eta jakina, lehenengo 
maitemina. Lehenengo neskato edo mutiko 
hori, lehenengo ukitu eta lehenengo musu 
hori; gaur egun hondartzaren bateko 
igerialdi artean; duela urte batzuk, ordea, 
edozein errekatako putzuren baten. Eta 
anabasa horretatik irudi eta irakaspen 
garbiak sortzen dira, beti gogoan eta 
aldean eramango ditugunak, eta neskato 
edo mutilo haren gomuta ahanztezina.

Ekain mutil bakartia da. Ikaskideekin 
harremanak izateko zailtasunak dauzka, 
eta, gainera, oporretan eskolako idazlan 
nekagarri bat egin behar du, ikasturtea 
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. Maitasunaren 
indarraz jabetuko da, eta, Montse lagun 
onak lagundurik, bere bizitzako erabakirik 
garrantzitsuena hartuko du.

[—Nolanahi ere, Argiñe, badakit gauza 
hauek kontuz 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...]

Abuztua da, eta June oporretan dago 
Nafarroan. Arazoak ditu Alexekin, eta 
lagunen arteko giroa ere ez da aurreko 
urtekoa. Eta, gainera, meategi abandonatu 
batean mutil batekin topo egingo du. 
Gaizkile batzuk dabiltza haren bila eta 
meategian dago ezkutatuta aitonarekin. 
Junek laguntzea erabakitzen du, eta 
nahi gabe, nahaste-borraste ikaragarrian 
sartzen da. Onik aterako al da?

38

40

41

44

Erreka
Rafa Ugalde

Maitasun sua
Aitor Arana

Haizearen izena
Antton Kazabon

June eta meategiko iheslariak
Migel Anjel Mintegi

136 OR.

ISBNa 
978-84-8394-542-1

128 OR.

ISBNa 
978-84-8394-787-6

128 OR.

ISBNa 
978-84-8394-788-3

204 OR.

ISBNa 
978-84-9106-448-0

Bizipenak Euskara eta 
Literatura

Erreka eta bizitzaren arteko 
metafora

Geografia eta 
Historia

Sentimenduak

Norbere burua onartzea

Maitasuna

Lagun arteko harremana

Maitasuna Euskara eta 
Literatura

Sexualitatea deskubritzea Geografia eta 
Historia

Istorioen gurutzaketa

Norbere burua gainditzea

Sentimenduak

Enpatia

Norbere helburua lortzeko 
borroka

Lagun arteko harremana Euskara eta 
Literatura

Arazoei aurre egitea

Bizikidetza

Konfiantza

Familia arteko harremanak

Maitasuna nerabezaroan

Adiskidetasuna Euskara eta 
Literatura

Gazteen arteko harremanak

Kuadrilla

Errespetua

Misterioa

Meategia

Enpatia

Maitasuna

Hazkunde pertsonala

Buru argitasuna

KODEA 101161

KODEA 103540

KODEA 106654

KODEA 119572
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EKIN bilduma  12 urtetik aurrera
Formatua 130 x 190 mm
Koadernaketa Rustika

|17 Bihotz nahasiak 
 Fernando Morillo

|27 Isiltasun-harrapariak 
 Daniel Bautista

AMESLARI bilduma  12 urtetik aurrera
Formatua 130 x 215 mm
Koadernaketa Rustika

Saria

Berria

Irakurketarako plataforma gamifikatua



26  | ||| ||| ||  Literatura katalogoa || DBH || 1. zikloa

Ekin

Ameslari

HITZ GAKOAK CURRICULUM ARLOA

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.

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 
aurkituko du. Burugabekeria bat egingo 
du, eta horrek andre detektibe batekin 
lan egitera eramango du; hura garai 
batean neska bezain oldartsua izan zen. 
Haren ondoan, gezurrez eta itxurakeriaz 
betetako mundu batean korapilatuko da; 
sare sozialen alderdirik ilunena dagoen 
munduan, hain zuzen ere.

17

27

Bihotz nahasiak
Fernando Morillo

Isiltasun-harrapariak
Daniel Bautista

176 OR.

ISBNa 
978-84-8325-500-1

208 OR.

ISBNa 
978-84-9106-604-0

Misterioa Euskara eta 
Literatura

Nerabezaroa

Lagun arteko harremana

Intriga

Sentimenduak

Abentura

Ikerketak

Buru argitasuna

Parkour-a Balio etikoak

Delitu informatikoak Informazioaren eta 
Komunikazioaren 
Teknologiak

Ciberbullying-a

Misterioa

Ikerketak

Nortasunaren ordezkapena

Xantaia

KODEA 075516

KODEA 150936

Zientzia eta Teknologia
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|43 Xirei 
 Yoseba Peña

|45 Zatoz nirekin Santiago de Compostelara 
 Joxemari Iturralde

Formatua 130 x 205 mm

|27 Santiago Bidean 
 Joxemari Iturralde

Gai hau lantzen duten beste titulu batzuk:
|42 Ijitoen altxorra  
 Aitor Arana

|01 Hildakoen eremuan 
 Aitor Arana

|02 Espaziotik etorria 
 Aitor Arana

|03 Aitaren sekretua 
 Aitor Arana

|01 Ipuin-entzulea 
 Aitor Arana

|07 Denak du bere prezioa 
 Migel Anjel Mintegi

|09 Bost ahizpa 
 Aitor Arana

AVIS eta ALBA bilduma  14 urtetik aurrera
Formatua 150 x 220 mm
Koadernaketa Tapa gogorra

GAILURREAN bilduma  14 urtetik aurrera
Formatua 135 x 210 mm
Koadernaketa Rustika

EKIN bilduma  14 urtetik aurrera
Formatua 130 x 190 mm
Koadernaketa Rustika

Saria

Berria

Irakurketarako plataforma gamifikatua
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KODEA 075526

KODEA 119573

KODEA 117309

HITZ GAKOAK CURRICULUM ARLOA

Irudika ezazu egoera hau: gaztea zara 
eta arazoak dituzu etxean, gurasoekin, 
ikastetxeko lagunekin; benetan denboraldi 
kaxkarra ari zara pasatzen…

Zer egin egoera larri horri buelta emateko? 
Hilabeteko atsedena hartu eta bidean 
hasi ibiltzen. Orreagatik Santiago de 
Compostelaraino 800 kilometro dituzu 
zeure burua lasaitzeko, ideiak argitzeko, 
arazoei konponbidea aurkitzeko… 
Donejakue bidea mundu berria, ezezaguna 
da, guztiz aproposa jende bitxia ezagutzeko, 
ezusteko abenturak bizitzeko, lagun berriak 
egiteko agian, eta baita ere pertsona 
maltzurrak, gaiztoak aurkitzeko, denetik 
baitago bertan..

Zatoz nirekin Santiago de Compostelara
Joxemari Iturralde

43 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.

Xirei
Yoseba Peña

Liburu honetako protagonista Santiago 
Bidea egitera doa. Bidean jende ezberdin 
ugari aurkituko du eta bisitak izango 
ditu noizbehinka: ia ahaztuta zeukan 
neskalagunarena, koadrilako lagunak…

Santiago Bidean danetik aurki dezakezu, 
gauza onak eta baita arazo larri samarrak 
ere. Baina Santiago Bidea eguneroko 
bizitzaren eredu da, aurrera jo behar da 
beti, ezin da atzera egin.

27

Santiago Bidean
Joxemari Iturralde

280 OR.

ISBNa 
978-84-8394-075-4

152 OR.

ISBNa  
978-84-9106-265-3

288 OR.

ISBNa  
978-84-9106-449-7

45

Norbere burua ezagutzea Euskara eta 
Literatura

Abenturak Geografia eta 
Historia

Oporrak

Donejakue bidea

Lagun arteko harremana

Maitasuna

Adiskidetasuna Euskara eta 
Literatura

Ametsak Geografia eta 
Historia

Zailtasunei aurre egitea

Bizikidetza

Kultura-aniztasuna

Errespetua

Norbere burua onartzea

Norbere burua onartzea Euskara eta 
Literatura

Abenturak Geografia eta 
Historia

Oporrak

Donejakue bidea

Lagun arteko harremana

Maitasuna 

Ekin
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KODEA 103594

KODEA 103596

KODEA 103595

HITZ GAKOAK CURRICULUM ARLOA

Avis inoiz baino okerrago dago, oroimena 
zeharo galduta. Gauzak okertzeko, Alba 
bahitu egin dute. Adiskide berrien laguntza 
behar-beharrezkoa da. Nekea handia da 
eta gauzak behingoz betiko argitu beharra 
dago.

Aitaren sekretua
Aitor Arana

02 Avis eta Alba bikotea ibaiko zurrunbiloaren 
misterioa argitu nahian dabilen bitartean, 
Nara ile urdinxkako neska ilargian dago 
bere androide laguntzailearekin. Hark ere 
zurrunbiloa behar du. Avis bere misterioak 
argitzeko zorian dabilela dirudi, baina Albak 
laster ikusiko du gauzak gutxitan izaten 
direla errazak.

Espaziotik etorria
Aitor Arana

Avis galduta dabil hiri ezezagunean, 
egiten duena zergatik egiten duen ez 
dakiela. Hilerriko bakearen bila dabil eta, 
zenbaitetan, hilda dagoela pentsatzen du. 
Zorionez Alba jatorra aurkituko du, eta 
hark gauzak argiago ikusten lagunduko 
dio. Hala ere, Avisen arrastoak ezabatzen 
dabilela dirudien mutil misteriotsu bat ere 
tartekatuko da.

01

Hildakoen eremuan
Aitor Arana

136 OR.

ISBNa 
978-84-8394-835-4

136 OR.

ISBNa  
978-84-8394-836-1

136 OR.

ISBNa  
978-84-8394-837-8

03

Abentura Euskara eta 
Literatura

Misterioa

Ikerketak 

Hilerria

Lagun arteko harremana

Maitasuna

Zailtasunei aurre egitea

Buru argitasuna

Abentura Euskara eta 
Literatura

Misterioa

Ikerketak

Ibaia

Lagun arteko harremana

Maitasuna

Zailtasunei aurre egitea

Buru argitasuna

Abentura Euskara eta 
Literatura

Misterioa

Ikerketak

Sekretua

Lagun arteko harremana

Maitasuna 

Zailtasunei aurre egitea

Buru argitasuna

Avis eta Alba
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KODEA 076621

KODEA 076629

KODEA 076627

HITZ GAKOAK CURRICULUM ARLOA

Polizi eleberri klasikoen munduan sartuko 
gaitu egileak eleberri honetan. Elkarrekin 
ongi moldatzen 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.

Bost ahizpa
Aitor Arana

07 Jaime Ostolazari ez zitzaion burutik pasa 
emakume eder hark bere apartamentura 
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.

Denak du bere prezioa
Migel Anjel Mintegi

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

01

Ipuin-entzulea
Aitor Arana

144 OR.

ISBNa 
978-84-8325-463-9

288 OR.

ISBNa  
978-84-8325-655-8

176 OR.

ISBNa  
978-84-8325-882-8

09

Idazketa Euskara eta 
Literatura

Intriga

Obsesiozko jokaera

Sentimenduak

Norbere burua gainditzea

Ausardia

Misterioa Euskara eta 
Literatura

Intriga

Jakin-mina

Hilketak

Norbere burua gainditzea

Zailtasunei aurre egitea

Sentimenduak

Misterioa Euskara eta 
Literatura

Oinordetza liskarrak

Familia arteko harremana

Abentura

Hilketak

Gailurrean



El
ka

rt
as

un
a 

et
a 

Be
rd

in
ta

su
n 

So
zi

al
a

AMESLARI  14 urtetik aurrera
Formatua 130 x 215 mm
Koadernaketa Rustika

|03 Oroimenaren azala 
 Jordi Sierra i Fabra
|25 Tximeletaren oihua 
 Jordi Sierra i Fabra

|23 Afrikako semea 
 Aitor Arana

EKIN bilduma  14 urtetik aurrera
Formatua 130 x 190 mm
Koadernaketa Rustika

|36 Heriotza zuriz jantzita 
 Migel Angel Mintegi

Formatua 130 x 205 mm

Gai hau lantzen duten beste titulu batzuk:

 EKIN
|46 Kantu bat Alikarentzat  
 Antton Kazabon

 AMESLARI
|28 Ez naiz isilduko! 
 Manuel J. Rodríguez

Saria

Berria

Irakurketarako plataforma gamifikatua
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Ekin
HITZ GAKOAK CURRICULUM ARLOA

XVIII. mendean europarrak izenik gabeko 
bidegabekeria bat egiten ari ziren: 
gizaki afrikarrak hartu eta Amerikara 
eraman, han plantazioen jabeek lanerako 
esklabo moduan eros zitzaten. Osanbo 
gaztearen emaztea ere bahituko dute. 
Osanbok, ordea, ez du onartuko inork bere 
maiteagandik bereizterik.

“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.”

Neska gaztea, Brasiletik engainatuta 
ekarria, ganbaran ezkutatuta zegoen 
bahituta zeukaten gaizkileengandik 
ihes eginda. Eta elurraz eta inauteriez 
gozatzera Pirinioetara hurbildu diren 
lau gaztek neska horri laguntzea 
erabaki dute, baina harrezkero sekulako 
istiluetan sartu dira. Gaizkile eta polizia 
ustelen susmopean, ihes egiteko bideak 
itxita, egoera larrian daude herritarrek 
inauteriak ospatzen dituzten bitartean. 
Hil ala biziko egoeran!

23

36

Afrikako semea
Aitor Arana

Heriotza zuriz jantzita
Migel Anjel Mintegi

240 OR.

ISBNa 
978-84-8325-818-7

168 OR.

ISBNa 
978-84-8394-351-9

XVIII. mendea Euskara eta 
Literatura

Kolonizazioa Geografia eta 
Historia

Afrikar esklaboen bizitza Balio etikoak

Bidegabekeria

Abentura

Maitasuna

Norbere burua gainditzea

Injustizia

Emakumeen bahiketak Euskara eta 
Literatura

Indarkeria

Enpatia

Arriskua

Intriga

Lagun arteko harremana

Gaizkileak

Beste kulturekiko errespetua

KODEA 075522

KODEA 100295



Ameslari
HITZ GAKOAK CURRICULIM ARLOA

Kalil Mtube hamaika urteko mutiko 
afrikarra da. Bere bizitza errotik aldatuko 
da bere aitak saldu, eta kakao plantazio 
batean esklabo moduan lan egitera 
behartzen dutenean. Adiskidetasuna eta 
maitasuna 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.

Bishrrek eta Mussyk hamalau 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 gogoraraziko die, 
hamabi urteko Abbasekin bete beharko 
dutena: euren lagunak hiltzen ari den 
frankotiratzailea aurkitzea.

03

25

Oroimenaren azala
Jordi Sierra i Fabra

Tximeletaren oihua
Jordi Sierra i Fabra

208 OR.

ISBNa 
978-84-8325-664-0

152 OR.

ISBNa 
978-84-9106-207-3

Afrika Balio etikoak

Esklabutza Geografia eta 
Historia

Umeen ustiapena

Lagun arteko harremana

Umeak

Maitasuna

Beste zibilizazio eta 
kulturak

Guda Geografia eta 
Historia

Ume soldaduak Euskara eta 
Literatura

Muturreko erlijiotasuna

Islam-a

Ekialde Ertaina

KODEA 075802

KODEA 116465

DBH 3 eta DBH 4 Elkartasuna eta Berdintasun Soziala
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VITORIA-GASTEIZ SARIA 2017
Gazte Literaturako itzulpenik onena  

Aitor Aranaren eskutik.





  IBAIZABAL || 2018  | ||| ||| ||  39

G
iz

ar
te

a 
et

a 
H

is
to

ria

EKIN bilduma  14 urtetik aurrera
Formatua 130 x 190 mm
Koadernaketa Rustika

|34 Jack Destripatzailearen arrastoa 
 Joxemari Iturralde

|42 Ijitoen altxorra 
 Aitor Arana

Gai hau lantzen duten beste titulu batzuk:

 EKIN
|23 Afrikako semea  
 Aitor Arana

 AMESLARI
|19 Gatazka gela 
 Jordi Sierra i Fabra

Saria

Berria

Irakurketarako plataforma gamifikatua
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Ekin
HITZ GAKOAK CURRICULUM ARLOA

Patrizio Dagerrezahar mutilak zorte txarra 
izan du orain arte. Osabak Ameriketatik 
deitu du berarekin bizitzera joateko, baina 
Londresera iritsi baino lehen, itsasontzian, 
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. 
Oso ezaguna egingo den gaizkile bat, Jack 
Destripatzailea, emakumeak hiltzen hasi 
da, bereziki prostituta bakartiak.

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. 

Teresa, George Borrow izeneko bere 
arbasoaren berri duen bitartean, gertakari 
berezien zurrunbiloan murgilduko da eta, 
bere nortasunaz jabetzeaz gain, benetan 
nor maite duen ikusiko du.

34

42

Jack Destripatzailearen arrastoa
Joxemari Iturralde

Ijitoen altxorra
Aitor Arana

216 OR.

ISBNa 
978-84-8394-349-6

152 OR.

ISBNa 
978-84-9106-124-3

Misterioa Euskara eta 
Literatura

Londres Geografia eta 
Historia

Gaizkilea

Hilketak

Ikerketak

Buru argitasuna

Benetako gertaerak

Abentura Euskara eta 
Literatura

Misterioa Geografia eta 
Historia

Istorioen gurutzaketa

Kaloera

Lagun arteko harremana

Maitasuna

Enpatia

Kultura-aniztasuna

Buru argitasuna

KODEA 075533

KODEA 110249
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LIBURU BEREZIA  14 urtetik aurrera
Formatua 155 x 210 mm
Koadernaketa Rustika

| Baltzolako ipuinak 
 Rafa Ugalde

Saria

Berria

Irakurketarako plataforma gamifikatua
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Liburu berezia
HITZ GAKOAK CURRICULUM ARLOA

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.

Baltzolako ipuinak
Rafa Ugalde

112 OR.

ISBNa 
978-84-9106-463-3

Euskal mitoak Euskara eta 
Literatura

Mitologia Geografia eta 
Historia

Ipuinak

Ohiturak

Ikaskuntza

Jakin-mina

Norbere sustraiak 
ezagutzearen garrantzia

Ingurunearen ezagutza

KODEA 121938



  IBAIZABAL || 2018  | ||| ||| ||  43

Se
nt

im
en

du
ak

Gai hau lantzen duten beste titulu batzuk:

 EKIN
|43 Xirei   
 Yoseba Peña

 GAILURREAN
|09 Bost ahizpa   
 Aitor Arana

|19 Gatazka gela 
 Jordi Sierra i Fabra

|23 Neska baten hitza 
 Alfredo Gómez Cerdá

|26 Efektu bereziak 
 Jordi Sierra i Fabra

|28 Ez naiz isilduko! 
 Manuel J. Rodríguez

AMESLARI bilduma  14 urtetik aurrera
Formatua 130 x 215 mm
Koadernaketa Rustika

EKIN bilduma  14 urtetik aurrera
Formatua 130 x 190 mm
Koadernaketa Rustika

|16 Amodioaren gazi-gozoak 
 Aitor Arana

Saria

Berria

Irakurketarako plataforma gamifikatua
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Ekin

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 baserrian 
beti zerbitzari, beti lanean. Maitasunez 
beteriko urte samurrak ere ezagutu zituen, 
urte luzeetan gartzela izandako baserria 
paradisu bihurtu zitzaionean.

Gartxotek itsasoari kontatzen dizkio 
Alikari kontatu nahi baina ezin dizkion 
sentimendu eta emozioak. Kresal-usain 
gaziak gozatzen ditu Gartxoten barruko 
samin eta ezinak, asmo on eta tartekako 
tristurazko une etsipenezkoak. Gartxot 
musikaria da ordea, eta beharbada 
musikaren laguntza beharko du, itsasoari 
kontatzen dizkionak, behingoz, Alikari 
aurrez aurre kantatzeko.

16

46

Amodioaren gazi-gozoak
Aitor Arana

Kantu bat Alikarentzat
Antton Kazabon

256 OR.

ISBNa 
978-84-8325-403-5

112 OR.

ISBNa 
978-84-9106-627-9

Baserriko bizitza Euskara eta 
Literatura

Nagusikeria Geografia eta 
Historia

Maitasuna

Emakumearen rol-a

Norbere burua gainditzea

Sentimenduak

Zailtasunei aurre egitea

Ikaskuntza

Familiartekotasuna

Egunerokoa

Musika Euskara eta 
Literatura

Maitasuna Geografia eta 
Historia

Gaztaroa

Irudimena

Kultura arteko harremana

Errespetua

Lankidetza

Musika tresnak

KODEA 075515

KODEA 160520
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Ameslari
HITZ GAKOAK CURRICULUM ARLOA

Hogeita hamar ikasle beren institutuko 
Gatazka gelako bilera batean izango dira. 
Haietako hiruk «epaimahaia» 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 
ikuspegia 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.

«Inorrez» batxilergoko lehen mailako 
neska bat da, eta institutuko lagun 
duen Teresaren historia kontatzea 
erabaki du. Lagunak dauzkan loditasun 
arazoen berri emango du, eta baita lagun 
taldean sortuko diren nahaste-borraste 
sentimentalen berri ere. Egoerak ezusteko 
ondorioak izan ditzake, lagunek uste baino 
askoz handiagoak.

Inorrez ezizeneko neskak eleberri bat 
idazten ikasteko ahalegina egingo du eta, 
gainera, kontakizuneko beste pertsonaien 
ikuspegia ulertzen saiatu beharko du.

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. Antoniok bere 
kirol-ibilbidean eta bizitzan eragina izango 
duten zenbait erabaki garrantzitsu eta 
arriskutsu hartu beharko ditu.

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, etorkizuneko 
gertaerak iragartzeko ahalmena zuena. 
Haren orrietan bere hiru lagunik 
onenekin egindako argazkia marraztean, 
protagonista erne jarriko da lagunetako 
bat nabarmen aldatuko delako. Laurak 
laster susmatuko du aldaketa kezkagarriak 
zerikusia duela nesketako batek bere hiriko 
mutil batekin hasi berri duen harreman 
sentimentalarekin.
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23

26

28

Gatazka gela
Jordi Sierra i Fabra

Neska baten hitza
Alfredo Gómez Cerdá

Efektu bereziak
Jordi Sierra i Fabra

Ez naiz isilduko!
Manuel J. Rodríguez

168 OR.

ISBNa 
978-84-8394-149-2

184 OR.

ISBNa 
978-84-8394-785-2

216 OR.

ISBNa 
978-84-9106-237-0

216 OR.

ISBNa 
978-84-9106-731-3

Nerabezaroa Balio etikoak

Gatazka pertsonalak Euskara eta 
Literatura

Justizia

Elkartasuna

Eskola-jazarpena

Biolentzia

Emigratzaileak

Bazterketa soziala

Desiratu gabeko 
haurdunaldia

Balio etikoak

Nerabeen arteko 
harremanak

Euskara eta 
Literatura

Literaturazko idazketa

Eskola jazarpena

Elkartasuna

Kirola Euskara eta 
Literatura

Atletismoa Gorputz Hezkuntza

Kirol txapelketak Balio etikoak

Joko Olinpikoak

Dopina

Izua

Porrot egitea

Norbere burua gainditzea

Genero indarkeria Balio etikoak

Gazteen arteko harremana Euskara eta 
Literatura

Maitasuna

Fantasia

Ausardia

Nagusiekiko errespetua

Lagunak

Berdintasuna

Norbere helburuak lortzea

KODEA 075818

KODEA 102846

KODEA 119012

KODEA 164667

XVIII. ALANDAR SARIA
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|24 Kalte gabeko jokoak 
 Ricardo Gómez Gil

AMESLARI bilduma  14 urtetik aurrera
Formatua 130 x 215 mm
Koadernaketa Rustika

Saria

Berria

Irakurketarako plataforma gamifikatua
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Ameslari
HITZ GAKOAK CURRICULUM ARLOA

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

24

Kalte gabeko jokoak
Ricardo Gómez Gil

184 OR.

ISBNa 
978-84-9106-116-8

Droneak Geografia eta 
Historia

Bideo-jokoak Balio etikoak

Guda teknologikoa Plastikako, 
Ikusizko eta 
Ikus-entzunezko 
Hezkuntza

Manipulazioa Informazioaren eta 
Komunikazioaren 
Teknologiak

Familia arteko harremanak Kultura Zientifikoa

Giza balioak

Maitasuna nerabezaroan

KODEA 110161

Zientzia eta Teknologia
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ALBUMAK  12 urtetik aurrera (DBH 1. zikloa)

ALBUMAK  14 urtetik aurrera (DBH 2. zikloa)

Formatua 270 x 313 mm
Koadernaketa Kartonea

| EDURNEZURI 
 Jacob eta Wilhelm Grimm

Formatua 279 x 312 mm
Koadernaketa Kartonea

| MAITAGARRIEN BELARRAK 
 Sébastien Perez

Formatua 270 x 313 mm
Koadernaketa Kartonea

| SWINGING CHRISTMAS 
 Olivia Ruiz eta Benjamin Lacombe

Formatua 270 x 388 mm
Koadernaketa Kartonea

| MADAMA BUTTERFLY 
 Benjamin Lacombe

Saria

Berria

Irakurketarako plataforma gamifikatua
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HITZ GAKOAK CURRICULUM ARLOA

Behin batean, negu bihotzean, erregina 
leihoaren ondoan josten ari zen. Ebanozko 
koadro hartatik elur-malutak ikusten 
zituen airean hegan, lumak bailiren. 
Bat-batean, atzamarra ziztatu zuen 
jostorratzaz eta hiru odol tanta erori 
ziren elur geruzaren gainera. Odolaren 
gorriak zuritasun distiratsuaren gainean 
eskaintzen zuen edertasunaz liluraturik, 
pentsatu zuen:

«Ai, nire haurraren larruazala elurra bezain 
zuria balitz, haren ezpainak odola bezain 
gorriak eta ilea ebanoa bezain beltza!».

Elurra ari du eta laster dira Gabonak. 
Robinentzat, ipuinek izutu egiten zuten 
mutiko beldurtiarentzat, dena eta behin 
betiko aldatuko da Bernard zaharra 
ezagutzen duenean, agure bakartiak bere 
oroitzapenen atea zabalduko baitio.

Adiskidetasun istorio eder bat, jazz 
musikazko eta irakurketaren atseginezko 
une magikoz sublimatua.

Ipuin moderno bat begien eta belarrien 
gozamenerako.

CD bat dauka Olivia Ruiz & The Red 
Star Orchestraren bost abestirekin.

Maitagarrien belarrak liburuak errusiar 
botanikari ospetsu baten egunkari 
sekretuan murgiltzen gaitu. Aleksandr 
Bogdanovitch Zientzia Ezkutuen 
Kabineteko kideak hilezkortasunaren 
elixirraren bilaketari ekingo dio Rasputinen 
aginduz. Bere ikerketak gauzatzeko 
Broceliandeko oihana aukeratu du, 
ospetsua bertako sendabelarrengatik eta 
kondairengatik.

Mitoa edo errealitatea, oihan horretan 
aurkituko duenak zeharo eta behin betiko 
aldatuko ditu botanikariaren sinesteak eta 
bizimodua.

Garatu zuen ikerlan baliotsua, argazkiz, 
marrazkiz, gutunez eta testigantzez 
ilustratua, liluragarria gertatzen da eta 
erremediorik gabe unibertso magiko 
horretara garamatza.

Edurnezuri
Jacob eta Wilhelm Grimm

Swinging Christmas
Olivia Ruiz eta Benjamin Lacombe

Maitagarrien belarrak
Sébastien Perez

48 OR.

ISBNa 
978-84-8394-511-7

48 OR.

ISBNa 
978-84-8394-569-8

72 OR.

ISBNa 
978-84-8394-538-4

Printzesa Euskara eta 
Literatura

Sorgina Arte Hezkuntza

Ipotxak

Inbidia

Pozoiketa

Elkarkidetasuna

Lagunarteko harremana

Maitasuna

Musika Euskara eta 
Literatura

Lagun arteko harremana Arte Hezkuntza

Errespetua Plastikako, 
Ikusizko eta 
Ikus-entzunezko 
Hezkuntza

Maitasuna

Jakin-mina

Norbere nortasunaren 
bilaketa

Buru argitasuna

Irudimena

XIX. mendeko Frantzia Euskara eta 
Literatura

Maitagarriak Arte Hezkuntza

Magia

Kondaira

Botanika

Basoa

KODEA 100601

KODEA 103354

KODEA 101056

Albumak

DBH 1. zikloa
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O, Butterfly! Ez al da, bada, esaten 
tximeleta bati hegoak ukitzeak heriotza-
bidean jartzen duela?

Benjamin Lacombek madama Butterflyren 
istorio ahaztezina kontatzen du obra 
honetan, eta Pinkertonen ahots ezezagun 
bat dakar argitara, damu-minez 
betea. Drama erromantiko bikainaren 
egokitzapen hau artista baten liburua 
da. Oliozko margolan ikusgarriz osatuta 
dago, eta gaur egun galduta dagoen 
Japonia batera garamatza, haren 
misterioek oraindik bizirik badiraute ere. 
Orriak bionbo-forman josita daude, eta, 
atzealdean, hamar metroko fresko fin 
bat zabaltzen da, arkatzez eta akuarelaz 
eginiko marrazkiz betea.

Madama Butterfly
Benjamin Lacombe

76 OR.

ISBNa 
978-84-8394-844-6

Sentimenduak Euskara eta 
Literatura

Japonia Naturaren Zientziak

Geisha Geografia eta 
Historia

Tximeletak

Erantzukizuna

Ekialdeko tradizioak

Kultura aniztasuna

Familia arteko harremana

Maitasuna

Irudimena

KODEA 105962

Albumak

DBH 2. zikloa








