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GALLARTAKO LIBURUTEGIA

ELORRIAGA, Unai. Iazko hezurrak
Biolentzia eta borrokazko kate luze bat da gizateriaren historia, askoren
ustez; jaiotza eta heriotza bakoitzak berezkoa duen oinazearen pareko
errepresentazioa. Eta etengabeko shock bortitz horiek durduzatu
bezainbeste liluratu egiten gaituzte sarritan, kontzientzia baldintzatzeraino.

Helduak, Fikzioa
AGIRRE, Alaine. Odol mamituak
Infernurako joan-etorri bat da liburu hau, Miren Agur Meabek hitzaurrean
dioen moduan: emakume baten gaixotze mentala, ospitale psikiatriko batean
sartzea eta sendatze neketsua, bere gordinean kontatuak, baina gogortasun
horrekin batera samurtasuna eta umorea ere sartuz, tarteka.

AGIRRE, Katixa. Atertu arte itxaron
Road Movie antzeko bat Euskal Herrian barrena. Uliak bere sorterria
erakutsi nahi dio bikotekideari, eta ibilbide lasai bat prestatzen dute, udan
zehar, bigarren mailako errepideetan, Gustavoren BMW berrian. Dena ez
da horren lasaia, ordea. Uliak badu aitortu gabeko sekreturik, eta bidean
topaturiko ezagunen batek ekaitza iragartzen du bikotearen harmonian.

ETXEBERRIA, Xabier eta ETXEBERRIA, Martin. Gizon gogorraren sekretua
Gizon arrunt baten istorioa da hau; halabeharrez, heroi bihurtzen den gizon
gogor baten istorioa, Erre-ren istorioa. Inauteriak hastearekin batera, bizi
den biltegiaren ondoko lantegian hilotz bat aurkitu dute, urkatuta, kolpatuta
eta zaurituta, biluzik eta belarria eta zakila moztuta. Patuak nahi izan du
belarria Erre-ren eskuetara iristea

IRASIZABAL, Iñaki. Aita gurea

ALTONAGA, Kepa. Back to Leizarraga
Back to Leiçarraga da Gabriel Arestik orain berrogeitaka urte
proposatu irtenbidea, euskarazko prosaren paradero etsigarria ikusita.
Arestiren begietarako prosa leizarragatarra ez zen behinolako leinurua
aspaldian amatatua, ezpada gure geroko gerorako modelo bat
ezinbestekoa, baitezpadakoa.

Autogintzarako piezak fabrikatzen dituen lantegi txiki bat. Bi enpresari. Haien
familiak, tartean Down sindromea duen seme bat, alaba jonki ohi bat. Prentsa
hidraulikoak, trokelak, matrizeak… eta makina horiek guztiak erabiltzen zenbait
behargin, zahar eta gazte, nor bere arazo eta ametsekin baina denak ere beren
lanpostua galtzeko beldurrez. Eta horien guztien artean, kontrajartzeak, gaizkiulertuak, etsaigoak, istripuak, lapurretak…

ISUSI, Javier de. Baleak ikusi ditut
Proventzako kartzela batean ezagutuko dute elkar Josuk eta Emmanuelek;
bata etakide ohia da, bestea berriz, GALeko kide ohia. Handik ia mila
kilometrora bizi da Anton, Josuren txikitako laguna; ETAk aita hil zion hogeita
bost urte lehenago, eta heriotza horren itzalean bizi da oraindik ere.

ANDUEZA ALTUNA, John. Prime-time
AYLLON, Mikel. Ez tiro egin anbulantziei
BELAMUNO, Julen. Ukabilak eta loreak
Senarraz aspertuta, abentura zirraragarri batean katramilatu den
emakumea; arrakastaren gazi-gozoetan, aspaldi galdutako aitaren
oroitzapenari aurre egin behar dion zinemagilea; errebantxa-konbatearen
aurrean, bizitzaren borrokan ere zirt-zart egin behar duen boxeolaria…
Gizajoen katalogo bat, sakon-sakonean gutako edozein ere izan daitekeen
bezalakoak.
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ITURRALDE, Joxemari. Perlak, kolpeak, musuak, traizioak
IZAGIRRE, Ander. Apaiz gerrilariaren ezkutalekua
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IZAGIRRE, Koldo. Lorea Gernika, Andrazko bat

MEABE, Miren Agur. Titare bete zorion

Hiru aldiz makurtu zen Ramiro Arrueren dantzari aingeruen azpian, Donibane
Lohizuneko udal ezkongelan. Hantxe sinaturiko hiru hitzarmen estrategiko
hauei esker, eta batez ere beste horrenbesteko banantzeen edo alarguntzeen
ondorioz, Lorea Gernikak nahikoa eusko bildu ahal izan du bizimodu erosoan
laketzeko egungo euskaldunen izatea pairatuz, pentstatzen ikasiz, andrazko
bihurtuz: ironia eta eztitasuna, umorea eta malenkonia.

Juanek eta Mariak elkar ezagutu dute. Juan maisu erretiratua da, eta Maria,
jostuna. Elkarrekin bizitzen jarriko dira, oroitzapenak eta asmoak partekatzeko.
Hala ere, garbi dute oraina dela garrantzitsuena. Konpromiso bakarra, batak
besteari zorion apur bat ematea. Baina Juan gaixotu egingo da. Euskara ikasteko
Arian metodoarekin argitaratutako liburu hau CD batekin dator. A2 mailako
ikasleei zuzenduta dago.

KAMIO, Garazi. Orube abandonatuak

URKIZA, Ana. Mamuak
Kontakizun laburrak eta luzeak txandakatuz, beldurrak, damuak, ilusio
zapuztuak landu ditu lan berri honetan. Bizikidetzaren gazi-gozoak, bikoteen
bakardade konpartituak, gurasoen larritasunak, gaztaroaren ihes ebitaezina,
esperantzen ihartze geldoa…

Hiru istorio txirikordatzen ditu, oso garai desberdinetakoak –70 urteko aldea
dago batetik bestera– baina hirurek gauza pare bat dute komunean: hiru
protagonista nagusiek bakardadea sufritzen eta orube berberean bizi dira.

LADRON ARANA, Alberto. Harrian mezua (NI)
Negu gorrian, mendi punta elurtuan, gailurreko zutarri batean kateaz loturik,
gizon bat agertuko da biluzik. Eta lehen deskubrimendu horren ondoren beste
zenbait, aurrekoa bezain izugarriak. Leire Asiain Foruzaingoko inspektorea
arduratuko da kasuaz, baina ikerketan aurrera egin ahala mataza gero eta
korapilatuago, tartean direla prostituzio-sareak, haur desagertuak, ETAren
kontrako borroka zikina…

VIVANCO, Esti. Infernurantz
ZABARTE, Gaizka. Jende desegokia

Helduak, Ez Fikzioa
LARTATEGI, Josu. Pinky pailazoa

AGIRREAZKUENAGA, Joseba. Euskal gizartean barrena euskaltzaletasun politikoaren
sorrera garaian : zaldunak, matxinoak, enpresariak, langileen eraketa (1789-1876)

Kanadaren eta Estatu Batuen arteko baso zabal eta ilunek sekretua
gordetzen dute. Nor da Pinky pailazoa? Nola desagerrarazten ditu ume
bakartiak? Zer da, bahitzailea ala hiltzailea? Zergatik egiten ditu halako
gaiztakeriak? Euskara ikasteko Arian metodoarekin argitaratutako liburu hau
CD batekin dator. A2 mailako ikasleei zuzenduta dago.

AJAMIL, Javier. Madril-Irun lineako telegrafia optikoko dorreak Euskal Autonomia
Erkidegoan barrena (1846-1855)
ALTUNA, Jesús. Haitzuloetako arte paleolitikoa Euskal Herrian

MARTÍNEZ DE LEZEA, Toti. Enda lur
Enda Lur iraganera egindako bidaia da, gizon-emakumeek erraldoietan eta
herensugeetan sinesten zuten garai ilun batera; garai gogorra eta erreala zen,
eta garai hartako leinuek, gainera, beste lurretatik iritsitako inbaditzaileei
aurre egin behar izan zieten.

BAÑALES, Gregorio. In insula maris : 1041-1887 : Enkarterriko ontzi mundua: Portugalete eta
Somorrostroko Harana
ETXABE, Itziar. Arian B1.2 : ikaslearen liburua (+CD)
Norberak bere kasa ikasteko edota euskaltegietan zein araututako
irakaskuntzan euskara ikasteko metodoa da Arian, ikasleak
eguneroko hainbat egoeratan euskaraz komunikatzen jakiteko
helburuarekin sortua.
ETXABE, Itziar. Arian B1.2 : lan koadernoa
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BACCALARIO, Pierdomenico. Eskeleto bat teilatupean
BARRENETXEA, Iban. Zurginaren ipuina
BAUMANN, Anne-Sophie. Eguraldia

Haurrak eta gazteak
Dinosauroen garaia

BILBAO, Leire & MORENTE, Enrique. Itsasoa edan dut

AIERTZA REMENTERIA, Maribel. Munstro bat edukiontzian
Gorka harrituta dago auzoko edukiontzi barrutik irteten diren hotsekin.
Zaborra eramatera joaten den bakoitzean izugarri beldurtzen da.
Baina, azkenean, edukiontziaren munstroa ezagutu behar duela
bururatzen zaio beldurra gainditzeko. Misterioa argitzeko ausardia
handia eta irudimena beharko ditu Gorkak.

Maddik ez zekien zer aurkituko zuen itsas hondoan, beldur apur
bat ere ematen zion... baina jakin al daiteke nolakoa den zerbait
probatu gabe? Testu arinak, esaldi laburrak, letra mota argia
atzealde zuriaren gainean arreta desbideratuko luketen
interferentziak ekiditeko eta bakarkako irakurketarako trantsizioan
lagungarri izateko.

Irailaren zazpian, Donostiako Bilintx institutuan ikasturte berria hasi da.
Urtero legez, tribu ezberdinak nahastuko dira bertan: modernoak, frikiak,
punkiak, hip-hoperoak eta apatxe bakartiak. Nerabe horien unibertso
propioan murgilduko gara. Gazteen arteko harreman konplikatuak,
teknologia berriak, sexua, drogak…

BILLIOUD, Jean-Michel. Mendebaldearen konkista
BROWNE, Anthony. Basoan barrena
CANO, Harkaitz. Orkestra lurtarra
CHRISTIE, Agatha. Sagutegia
EGURZA, Asun. Beeeldur naiz
EGURZA, Asun. Jeloskor nago
FRADIN, Natacha. Zerua eta espazioa
GALLEGO, Noemi. Ez dut irudimenik eta zer?
GENECHTEN, Guido Van. Zerlea
GOLDIE, Sonia. Historiaurrea

ANDUEZA, John. San Ferminetan, Lesakan

GÓMEZ CERDA, Alfredo. Neska baten hitza

ALCÁNTARA, Ricardo. Tento eta amaren oparia
ANDUEZA, John. Larunbatean Bukowskin

Aurtengo ikasturtean, Donostiako Bilintx institutuan kategoriako basurde
promozioa elkartu dute berriro, eta eskolak itxura patxangeroa hartu du
lehenengo egunetik. Kurtso amaierako ikasbidaia prestatzen hasi, eta
laugarren mailako zapaburuek mobida galantak preparatuko dituzte
aurtengo ikasturtea amaitu baino lehen…

ARRIETA, Yolanda & EIBAR, Eider. Maddalenen usaina

“Inorrez” Batxilergoko lehen mailako neska bat da, eta institutuko kide
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, lagunak uste baino askoz handiagoak.

GONZALEZ, Xose Manuel. Etxeko saguak
GREENWELD, Jessica. Zer ordu da? Marraztu eta ezabatu
HEDELIN, Pascale. Erlauntza
IBARROLA, Begoña. Izar-lapurra
IBARROLA, Begoña. Zubiberako zubia
IBARROLA, Begoña. Xirto eta errege hitzontzia

Badakizu zer usain daukan haur jaio berri batek? Lasai, Xabierrek
esango dizu, Xabierrek arreba txiki bat izan duelako oraintxe:
Maddalen. Testu arinak, esaldi laburrak, letra mota argia atzealde
zuriaren gainean arreta desbideratuko luketen interferentziak
ekiditeko eta bakarkako irakurketarako trantsizioan lagungarri
izateko.

JADOUL, Émile. Hotz egiten du, hartz handi

BACCALARIO, Pierdomenico. Eskeleto bat teilatupean
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JANOSCH. Altxor bat aurkitu dugu
Animalia gizatiartuak protagonista dituzten istorio sorta bat osatzen du,
zeinetan Janoschek –lehen etapa batean nolabaiteko oinarri politikoa
zuten liburuak idatzi zituen- adiskidetasunaren balioa goraipatzen duen.
Oraingoan, hartzak eta tigreak ikasiko dute bizitzako egiazko altxorrak ez
daudela beti diruan, ez eta gauza materialetan ere.

LLENAR, Anna. Koloretako munstroa
LOBEL, Arnold. Osaba elefantea
LODGE, Jo. Gose al zara, Kroko?
Kroko beti jaten ari da eta beti da gose. Gero eta gehiago pozten da
gosaria, bazkaria, merienda eta bazkaria ekartzen dizkiotenean. Ez
da inoiz asetzen eta jan eta jan aritu arren, gose da beti. Amaierako
azal-hegalean, hurrengo mokaduan irakurlea jango duela
ohartarazten du Krokok.

KAZABON, Antton. Haizearen izena
KLOEPFER, John. Zonbi erasoa
LODGE, Jo. Zorionak, Kroko
MARTINEZ DE LEZEA, Toti. Nur eta atxorraren kutxa

Zonbi garun-irensle mordo batek Zack Clarke-ren etxeko pijama-festa
inbaditu zuenean, benetako garrasi-festa hasi zen. Hilotz ibiltariek kale
guztiak hartu zituzten, eta giroa kexu hilgarriz eta haragi ustelaren kiratsaz
bete zuten.

MAZO, Margarita del. Ikusteko betaurrekoak

KLOEPFER, John. Kontuz, zonbiak aurrean!
KNISTER. Kika Supersorgina eta printzesa
Abentura honetan Kikak printzesa izan nahi du, eta egun bakar
baterako bere desioa betetzen du. «Sorginaren Jauzia» baliatu, eta
ipuinetako gaztelu zoragarri batean agertzen da. Hala ere, gauzak
erabat nahasten dira tartean herensuge printzesajale bat agertzen
denean.

Karlitos haur txiki-txikia da, eta Inesi begira ematen du eguna. Ines
neska garai eta polita da, denen arreta erakartzen duen, eta begiratu
ere ez dio egiten Karlitosi. Mutikoak eginahalak eta bi egiten ditu
neskatoak begira diezaion, baina alferrik: badirudi Inesentzat Karlitos ez
dagoela hor. Egun batez itxaropena piztuko zaio: “ikusteko
betaurrekoak” jarriko dizkiotela esan du Inesek eskolan, eta...
MEABE, Miren Agur. Bihotzak dun-dun
MENDIZABAL, Antxiñe. Ama gaiztoaren ipuina
“Bazen behin ama gaizto bat…” horrela hasten den ipuinik ez zenuen irakurriko.
Izan ere ipuinetako amak, guztiak dira onak. Txanogorritxoren ama ez ote zen,
baina, arduragabe samarra? Eta Ahatetxo itsusiarena koldar antzekoa? Eta Hansel
eta Gretelena gaiztoa baino gaiztoagoa? Eta zuk, zer uste duzu? Ba al dago ama
gaiztorik ipuinetan? Eta benetan?

KNISTER. Kika Supersorgina. Astotxo sorgindua
KRAUSS, Ruth. Hartzak
LIVÁN, Paco. Ez da munduan min handiagoa ematen duenik
Arrantza eguna da, eta erbia eta hiena solasean ari dira eguneroko
kontuez. Ez da munduan gezurrak baino min gehiago ematen duenik, esan
zuen erbiak, eta hiena barrez hasi zen. Erbiak frogatu egingo nahiko du ez
dela munduan min gehiago ematen duenik, eta pastel berezi-berezi bat
egingo du errege jauregiaren atean.

MENDIZABAL ARANBURU, Antxiñe. Printzesa guztiek dute bere ipuina
Printzesa guztiek dute bere ipuina eta ipuin honetakoak Raisa du izena.
Jakina da printzesa guztien eginkizun ia bakarra itxarotea dela, baina
Raisaren jakin-mina handia da, eta bere ametsaren bila abiatu nahi du
lehenbailehen. Basamortuarekin egin izan du beti amets.

LADRÓN ARANA, Aberto. Itzalak bizi diren lurraldea
Inperioaren mugetan, Arkania urrunean, matxinada-hotsak dabiltza. Esku
gogorrez erantzun nahi dute armadako buruek, eta horretarako erabiliko
dituzte beren zerbitzu sekretuak ere. Naturaz gaindiko gertakariak biderkatzen
diren bitartean, gazte beldurti bat, agure jakintsu bat eta matxino ausart bat
bidaia harrigarri batean abiatuko dira.

MERLO, Claudio. Artearen historia
MORA, Lucía. Txisterik onenak
MORILLO, Fernando. Amets ameslari
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MORILLO, Fernando. Hiru istripu eta bi amodio
NÚÑEZ, Marisa. Kokoriko
OLASAGASTI, Ramón. Sugaar
PANAFIEU, Jean-Baptiste de. Ura
PAVANELLO, Roberto. Bat Pat. Eskeletoaren itzulera

LAS CARRERASEKO LIBURUTEGIA
Helduak, Fikzioa

PARK, Barbara. Junie B. Jones, ile-apantzaile

AGIRRE, Katixa. Atertu arte itxaron

Zein da lanbiderik onena? Junie B. Jonesek argi du: ile-apaintzailearena!
Handitan, hori izango da. Hasteko, trebatu egin behar du, eta, horretarako,
boluntarioak behar ditu, hala nola untxitxoen tankera duten bere zapatilak
eta bere txakur Kili-Kili.

Road Movie antzeko bat Euskal Herrian barrena. Uliak bere sorterria erakutsi nahi
dio bikotekideari, eta ibilbide lasai bat prestatzen dute, udan zehar, bigarren
mailako errepideetan, Gustavoren BMW berrian. Dena ez da horren lasaia, ordea.
Uliak badu aitortu gabeko sekreturik, eta bidean topaturiko ezagunen batek ekaitza
iragartzen du bikotearen harmonian.
ANDUEZA ALTUNA, John. Prime time

PAVANELLO, Roberto. Bat Pat. Eskeletoaren itzulera
RIDDELL, Chris. Ada Goth eta sagu mamua
RIDDELL, Chris. Ada Goth eta ilargi hilaren jaialdia
Ilunpe Jauregia prest dago jai ajaztezina ospatzeko: gozogintza lehiaketa
handia! Baina dena ez da goxoa... Sukaldari ezagunenak gothtarren
etxera joan dira eta Adak argi ibili beharko du prestaturik dagoen
azpijokoa hondatzeko...

Bala eta Klemente erabat ezberdinak dira. Bata eguzkia, eta bestea
itzala. Irrintzi Operazioan hankasartze galanta egin eta gero, Bala eta
Klemente ostikoka bota dituzte Ertzaintzatik. Orain, halabeharrez,
detektibe pribatu bihurtu dira. Halako batean, euren bizimoduak goitik
behera aldat uko dituen telefono deia jasoko dute.
AYLLON, Mikel. Ez tiro egin anbulantziei
Kartzelan azaldu da bat-batean Gerard, zergatik ez dakiela. Sartu duten mundu
krudel hori ulertu ezinik emango ditu egunak, banaka desagertzen hasiko diren
kidez inguraturik: Fred, Karim, Telmo, Montag… Guztien arteko lokarria eta egoera
ulertzeko giltza dirudi Sylviek, Gerardek arestian ezagututako emakume
misteriotsuak. Nor dira mundu zaharra lurperatu nahi luketen horiek?

RODRÍGUEZ, Carmen. Animalia prehistorikoen entziklopedia
SACKS, Janet. Untxitxoak elurretan
SLEGERS, Liesbet. Katalin eta animalien liburua

BELAMUNO, Julen. Ukabilak eta loreak

Animaliak oso garrantzitsuak dira Katalinentzat. Denak gustatzen
zaizkio asko: etxeko animaliak eta baserrikoak, jostalariak eta
basatiak...hainbat daude eta hain desberdinak! Katalinekin bidaia
egingo dugu animalien mundura. Bloke tematikotan zatituta dago
liburua.

ETXEBERRIA, Xabier eta ETXEBERRIA, Martin. Gizon gogorraren
sekretua
Gizon arrunt baten istorioa da hau; halabeharrez, heroi bihurtzen den gizon
gogor baten istorioa, Erre-ren istorioa. Inauteriak hastearekin batera, bizi
den biltegiaren ondoko lantegian hilotz bat aurkitu dute, urkatuta, kolpatuta
eta zaurituta, biluzik eta belarria eta zakila moztuta. Patuak nahi izan du
belarria Erre-ren eskuetara iristea

STILTON, Geronimo. Altxor desagertuaren misterioa
STILTON, Geronimo. Ez zenituen oporrak nahi, Stilton?
STILTON, Geronimo. Ikaratz familiaren sekretua
STILTON, Geronimo. Maitasuna gazta bezalakoa da
STILTON, Geronimo. Sagu ongi heziak ez du puzkerrik botatzen
TORDJMAN, Nathalie. Dinosauroen garaian
WALIÑO Pizarro, Josu & FANO, Dani. Arrano beltzak beti garaile
ZUBIZARRETA, Patxi. Mundua baloi batean
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ZABARTE, Gaizka. Jende desegokia
IGERABIDE, Juan Kruz. Zangotraba
Eleberriko protagonistak bizitza doblea darama: aduanetako langilea da
Joxe, eta detektibea Juan Fernandez, maitasun-kontuetan
espezializatua. Biak dira bat eta bera? Edo hobe genuke gizakiaren
sakonean murgildu eta nortasun konplexuaz mintzatu? Protagonistak bizi
dituen garaiek ere ez dute laguntzen nortasun hori orekatzen. Garai
zoroak, trantsizio garaiak.

Peter Zuazok gonbidapen bat jaso du Desegokituen Elkartetik, Bilbon
izango diren jardunaldi batzuetan hizlaria izan dadin. Halako deitura
duen elkarte batek, noski, segituan sortzen du kitzika edo harridura
suerte bat, gutxienez jakin-mina. Komedia gaizto bat da Gaizka
Zabarteren bigarren nobela hau, umore onez dabiltzanentzat bakarrik
gomendagarria.

GORROTXATEGI MUJIKA, Aritz. Koldar hutsa zara
Peruk ez du artaldearen barruan bizi nahi. Ez du indarrean dauden ideia
eta lege zaharren jarraitzaile izan nahi, ez da ezeren apostolu izateko jaio.
Gauzak kolokan jartzea atsegin du. Krapulan elkartzen da bere belaunaldiko
kide batzuekin. Harrikaden, manifen eta lazo urdinen garaia da, eskuinkume
faxistena eta pantxoatapeiotarrena. Nirekin edo nire aurka. Peruk, ordea,
bere bidea aurkitu nahi du ortodoxiatik, mito zaharkituetatik eta
ergelkeriatik kanpo. Idazle izan nahi du.

Helduak, Ez Fikzioa
AJAMIL, Javier. Madril-Irun lineako telegrafia optikoko dorreak Euskal Autonomia
Erkidegoan barrena (1846-1855)
ALTUNA, Jesús. Haitzuloetako arte paleolitikoa Euskal Herrian

IZAGIRRE, ANDER. Txernobil txiki bat etxe bakoitzean (Irakurketa erraza)

BAÑALES, Gregorio. In insula maris : 1041-1887 : Enkarterriko ontzi mundua: Portugalete eta
Somorrostroko Harana

IZAGIRRE, Koldo. Lorea Gernika, Andrazko bat
ITURRALDE, Joxemari. Perlak, kolpeak, musuak, traizioak

Elhuyar hiztegia : euskara gaztelania, diccionario castellano vasco
Elhuyar ikaslearen hiztegia

KAMIO, Garazi. Orube abandonatuak

ELORRIAGA, Unai. Iazko hezurrak

MARTÍ, Nuria. Traizioa lakuan (Irakurketa erreza)

ETXABE, Itziar. Arian B1.2 : ikaslearen liburua (+CD)

MENDIGUREN ELIZEGI, Xabier. Arantzak barrurantz

Norberak bere kasa ikasteko edota euskaltegietan zein araututako
irakaskuntzan euskara ikasteko metodoa da Arian, ikasleak eguneroko hainbat
egoeratan euskaraz komunikatzen jakiteko helburuarekin sortua.

Azken urteetan idatzitako bost kontakizun hauetan, nora ezean dabiltzan
pertsonaiak marraztu ditu Xabier Mendigurenek, arantza zaharren bat atera
behar dutenak edo bere baitako gabeziak nola izendatu ez dakitenak. Epika
goitarrak bukatuak diren gaurko Euskal Herrian badirelako itxi gabeko
zauriak, nonahi eta noiznahi bezala sentimenduz umezurtz diren gizonemakumeak.

ETXABE, Itziar. Arian B1.2 : lan koadernoa
Euskaltzaindiaren hiztegia. Adierak eta adibideak

URKIZA, Ana. Mamuak
Kontakizun laburrak eta luzeak txandakatuz, beldurrak, damuak, ilusio
zapuztuak landu ditu lan berri honetan. Bizikidetzaren gazi-gozoak, bikoteen
bakardade konpartituak, gurasoen larritasunak, gaztaroaren ihes ebitaezina,
esperantzen ihartze geldoa…
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ITURRALDE, Joxemari. Nire lagunen gezurrak

Haurrak eta gazteak

Gezurrak ez omen dira esan behar. Ezta gezur txikiak ere. Hori esaten
digute beti ikastetxean irakasleek eta etxean gurasoek. Baina beti egia
esatea oso aspergarria da, saltsa pixka bat gehitu behar zaio bizitzari…

Dinosauroen garaian
AGIRRE, Alaine. Nora joan da aitona?
AIERTZA REMENTERIA, Maribel. Munstro bat edukiontzian
ALBERDI, Uxue. Marimotots: pozik
ALBERDI, Uxue. Marizikina naiz (Eta zer?)

JADOUL, Emile. Adi! Otso handi badator

ARISTI, Pako. Ez zait irakurtzea gustatzen (Eta zer?)

Adi, Otso Handi badator! liburuan, otso protagonistak animalia guztiak topatu
nahi ditu gero jateko itxuraz. Baina sorpresaz betetako amaierak elkarrekin
meriendatzeko lagunak bildu besterik ez duela nahi erakutsiko digu.

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

JADOUL, Emile. Kopetilun
JADOUL, Emile. Nor dabil hor?
KRAUSS, Ruth. Hartzak

EGURZA, Asun eta GARCÉS, Leticia. Jeloskor nago

Erritmo eta errimadun klasiko bat lotara joateko ordurako.
Txakur-bihurrikeria batek jazarpen dibertigarri bat eragiten du,
hartz adierazkorrak non-nahi dabiltzala. Sendak da, bere
ilustratzaile alderdian, lehen irakurleentzat.

EGURZA, Asun eta GARCÉS, Leticia. Beldur naiz
FRADIN, Natacha. Zerua eta espazioa
GENECHTEN, Guido Van. Katuntxia axenarioak jaten dituen katua da
GENECHTEN, Guido Van. Txerkurra zaunka egiten duen txakurra da
GENECHTEN, Guido Van. Bereina gauez orro egiten duen behia da

LADRON ARANA, Alberto. Itzalak bizi diren lurraldea

IBARROLA, Begoña. Ausarten kluba
Samuel indartsuagoa zen bere gelako neska-mutilak baino, eta uste
zuen arazoak indarrez konpontzen zirela. Baten batek egiten ez
bazuen berak agintzen zuena, Samuelek ukabilarekin mehatxatzen
zuen. Haur askok beldurra zioten Samueli, baina Alanek ez.
IBARROLA, Begoña. Izar lapurra
IBARROLA, Begoña. Koxkor kale txakurra
IBARROLA, Begoña. Lore abenturazalea
IBARROLA, Begoña. Zubiberako zubia
IBARROLA, Begoña. Erlantzen izarra
IBARROLA, Begoña. Sugoitxoren ametsa

Inperioaren mugetan, Arkania urrunean, matxinada-hotsak dabiltza, baita
istorio izugarriak ere, aspaldi debekatutako magiaren berpizteaz hitz egiten
dutenak. Esku gogorrez erantzun nahi dute armadako buruek, eta horretarako
erabiliko dituzte beren zerbitzu sekretuak ere. Naturaz gaindiko gertakariak
biderkatzen diren bitartean, gazte beldurti bat, agure jakintsu bat eta matxino
ausart bat bidaia harrigarri batean abiatuko dira, eta bidean topatuko dituzte
ezpatak, gazteluak eta izaki miragarriak. Abentura eta magiaren aroa hasia
da.
LODGE, Jo. Beldurra ematen dizu, Kroko?
Gaua da eta Krokok lotara joan beharra dauka.
Baina gauza harrigarriak agertzen hasi dira.
Ez ote da izutuko Kroko?

ISERN, Susana. Non zaude barraskilo?
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PAVANELLO, Roberto. Kirats doktorearen mamua
MARTÍN, Arturo. Sexualitatea haurrei azaldua
PAVANELLO, Roberto. Mamut hozbera
MARTÍNEZ DE LEZEA, Toti. Nur eta denboraren liburua
MARTÍNEZ DE LEZEA, Toti. Nur eta kobazulo liluragarria
Iratxorik ikusi duzu inoiz? Zuhaitz baten barruan egon zara? Iratiko
pago oihanean barrena sartu dira Nur eta bere adiskide Iraia eta
Maddi. Izadi bete-betean dabiltza, eta hantxe ezagutu ditu Nurrek
beste lagun batzuk: Koldo, iratxo-gidaria; Basajaun eta Basandere,
oihaneko nagusiak; Anxo, Arpeako kobazuloan bizi den erraldoia;
Hodeia, urrezko orrazi batez ilea orrazten duen lamina; prakagorri
txiki-txikiak eta Izel, zaldi beltz bikain bat kopetan izar zuria daukana.

Hotza ikaragarria zen eta Silver jaun-andreek gu Fogvilleko
udazkeneko azokara eramatea erabaki zuten. Iristean, liluratuta
geratu nintzen: azokak zirku zoragarria zirudien! Martinek, Rebeccak
eta Leok globo aerostatiko batera igotzea erabaki zuten, pertsonaia
benetan xelebreak
gidaturik, eta nik haiekin joan beste erremediorik ez nuen izan...
PAVANELLO, Roberto. Estoldetako munstroa
PAVANELLO, Roberto. Etxe sorgindua
PIRRITX, PORROTX ETA MARIMOTOTS. Pupu eta Lore triste

MAZO, Margarita del. Ikusteko betaurrekoak
QUERALT, Carmen. Nor da zomorro hau?
MENDIGUREN, Xabier. Pobreak gara (Eta zer?)
RAMSTENI, Anne-Margot. Aurretik ondoren
Aita eta ama lanik gabe gelditu dira. Hodei txikia ez da egoeraz
ohartzen, baina Irati bai, eta kezkatuta dago, etorkizunak zer ekarriko
dien. Krisi egoerari buruzko ipuin bat, familien zailtasunak eta haurren
beldurrak lantzen dituena.

SAFIRSTEIN, Julie. Ingurumarian
SLEGERS, Liesbet. Iufi, neskatoa naiz
SLEGERS, Liesbet. Iufi, mutikoa naiz
SLEGERS, Liesbet. Txominen ohiturak
SLEGERS, Liesbet. Txominen sentimenduak

MINHÓS MARTINS, Isabel. Inuiten mila zuriak
STEVENSON, Steve. Marmoken Itsaslabarra
STEVENSON, Steve. Denok itsasontzira!

MORILLO, Fernando. Amets ameslari
OSORO, Jasone. Jara Bartzelonan
OSORO, Jasone. Jara live
OSORO, Jasone . Ezekiel
OSORO, Jasone . Ezekiel nora ezean

STEVENSON, Steve. Bizargorri pirata beldugarria
Eskola osoan anabasa da nagusi; Argento bizi zuzendria bueltan dator
Marmoken Itsaslabarrera haren etsai nagusia, Bizargorri pirata
belduragarria, preso hartu baitu. Baina eskola batean dauddela,
Itsaskumeek kanoi bat bolboraz kargatu eta Argento biziren
itsasontziaren albo bat eztandarazten dute. Nahigabe Bizargorri aske
uzten dute.

PANAFIEU, Jean-Baptiste de. Ura
PAVANELLO, Roberto. Hortzandi pirata
Arraio beltza eta burezur zuriak! Silver anai-arrebei oporretarako plan
beldurgarria bururatu zaie: pirata mamuak bizi diren uhartea bisitatzea,
haiek madarikazio ikaragarria dutenean, gainera. Arazo latzak sortuko
direlakoan nago... Lagundu!!!

STEVENSON, Steve. Altxorraren bila
STEVENSON, Steve. Abordatzera!
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STILTON, Geronimo. Sagu ongi heziak ez du puzkerrik botatzen
Zer irrigarri egon zen Trikimailu lehengusua Esnobeba Esnobits
kondesaren festan! Hatza sudurrean sartzen du, belarria hatz txikiaz
garbitzen du... eta, horrela, mundu guztiak barre egin dio! Baina ongi
hezitako sagu perfektua bihurtzea oso erraza da: nahikoa da
Gizabideari buruzko Gida irakurtzea!

GALLARTAKO LIBURUTEGIA

TURIN, Adela. Bonobo betaurrekodunen egiazko historia
TURIN, Adela. Zorioneko hondamendia
Hondamendiak dena hankaz gora jarriko du: etxerik gabe geldituko dira,
baina, gainera, bizimodua erabat aldatuko die. Sagueta andreak
aurkituko du konponbidea. Bizimodu aspergarria zuten, baina, orain,
abenturak, baita rol berriak ere familian.

El Minero 5
94 636 39 87
bibliogallarta@abanto-zierbena.org

LAS CARRERASEKO LIBURUTEGIA
Kale Nagusia 2
94 636 87 11
bibliolascarreras@abanto-zierbena.org

URKIZA, Ana. Azazkalak jaten ditut (Eta zer?)
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