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Munduko
karramarrorik
ertainena

ISBN: 978-84-16839-44-5

ISBN: 978-84-16839-36-0

ISBN: 978-84-16839-06-3

ISBN: 978-84-16839-55-1

+4 URTE

Jainkosa izan nahi
buen hirukia

Ipuin hautatuak
aldabrebes
kontatuak

Hazi txiki
Naturako prozesurik
sinpleena, istorio politena.

Malevitx margolariaren
hirukiak jainkosa izan nahi
du, mundua babesteko.

Hankaz gora dagoen mundu
honetan, ipuinak ere aldrebes
kontatzen dira.

Karramarro harroen artean
ertainena, horixe da Garro.

ISBN: 978-84-16839-15-5

ISBN: 978-84-16839-41-4

ISBN: 978-84-16839-50-6

ISBN: 978-84-16839-18-6

+6 URTE

Minutu eta erdiko
munstroak

Leiho bat
eta leiho bi

Liburuzaina eta
gaizkileak

Kutxa bete
dinosauro

Beldurraren munstroari aurre
egiteko, hari batzea bezalakorik
ez dago.

Arropak esekitzea ere
abentura ederra da nora
begiratu dakienarentzat.

Kontuz liburuzainekin,
diruditena baino
arriskutsuagoak dira eta!

Irudimena eta trastelekuko
kutxa zaharra. Osagai hoberik
ba ote abentura bati ekiteko?

www.begiko.com

ISBN: 978-84-16839-53-7

ISBN: 978-84-16839-20-9

ISBN: 978-84-16839-13-1

ISBN: 978-84-16839-38-4

+8 URTE

Xamaren herri
magikoa

Erraldoiek ez dute
lagunik jaten

Ezagutu bene-benetako
magia Xamaren eskutik.

Amonatxo xelebre bi eta
erraldoi bat kontakizun
bihurri batean.

Mundua bete ipuin

Ako trod

Eman bira munduari ipuin
batetik bestera bidaiatuz.

Dortokaz betetako amodiozko
istorio bitxiena.

Hankazikin

Egun Gorriak

Bizitza antzerkia bada,
zergatik ez heriotza?

Lagundu Izarri bere
ametsak betetzen!

ISBN: 978-84-16839-11-7

ISBN: 978-84-16839-47-6

ISBN: 978-84-16839-07-0

ISBN: 978-84-16839-46-9

+10 URTE

Seme maitea:
greban gaude

Ditxosozko
ditxolaria

Kontuz, udako oporretan
etxean laguntzen ez baduzu,
hau gerta dakizuke.

Egunik eguzkitsuenak
errimaz errima igarotzeko.

www.begiko.com

ISBN: 978-84-16839-25-4

ISBN: 978-84-16839-23-0

ISBN: 978-84-16839-22-3

ISBN: 978-84-16839-52-0

+12 URTE

Beldurrik gabe

Matilda

H gabe

Heriotza harrigarria

Baztertua izateari eta
laguntasunari buruzko
istorio bat.

Klasikoa, adimentsua
eta bihurria. Hobe irakurtzea,
ez irakurtzea baino.

Ikaskideen onarpena biziki
desiratzen duen kuadrilla
baten gorabeherak.

Azterketarako ikasi beharrean
heriotza misteriotsua argitu
beharko du Ikerrek.

ISBN: 978-84-16839-29-2

ISBN: 978-84-16839-27-8

ISBN: 978-84-16839-33-9

ISBN: 978-84-16839-34-6

+14 URTE

Lurraren taupadak

Jara live

Margolana

Errebeldeak

Bizinahia, heriotza,
maitasuna… oihanaren
bihotzetik, ekintzaz gainezka.

Jarak harrapatu bazintuen,
uda honetan ere badu zer
kontatua. Lekeitiora doa
oraingoan Gazte Kanpaldira.

Edozer gerta liteke institutuan,
baita margolan baliotsu baten
lapurketa ere.

Gazteen delinkuentzia
beldurrik gabe jorratzen
duen eleberri hunkigarria.

www.begiko.com

