
IRAKURTZEA OPARI BAT DA

Irudigilea:  
Nicoletta Costa

ISBN: 978-84-16839-39-1

Gaia: Ekologia, 
elkartasuna, fantasia

Eurigilea
Gianni Rodari

Ezagutzen al duzu eurigilea? Arin-arina da eta 
hodeietan bizi da. Jauzika ibiltzen da hodei batetik 
bestera, txorrotak irekitzen eta ixten…
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Hazi Txiki 
Pello Añorga

Hazi Txiki, ipuin honetako protagonista, hegan 
arituko da batetik bestera, paraxuta zabalik, harik 
eta harkaitz handi batzuk ikusi arte. Bertan lur 
hartuko du. Baina orduan aldaketa harrigarriak 
gertatuko zaizkio!

Mara
Nerea Hernández

Zer egin daiteke zure lagunik onena betiko desagertu 
bada? Xabier estualdi horretan dago, baina egoerari 
buelta ematen saiatuko da.

Munduko karramarrorik ertainena
Uxue Alberdi

Karramarro harro asko dago arroketan. Itsasbeheran 
agertzen dira gehienak. Eguzkitara jartzen dira, 
disimuluan elkarri begira. GARRO karramarroa ere 
tartean da, bere lekua hartu gurarik, bere izaera 
aldarrikatu nahian…

Irudigilea: Ruth Juan

ISBN: 978-84-16839-55-1

Gaia: Garapen pertsonala, 
irudimena, natura

www.begiko.com

Irudigilea:  
Jokin Mitxelena

ISBN: 978-84-16839-06-3

Gaia: Ekologia, irudimena

Irudigilea:  
Alex F

ISBN: 978-84-16839-49-0

Gaia: Askatasuna, 
erantzukizuna, sormena
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Irudigilea: Alex F.

ISBN: 978-84-16839-50-6

Gaia: Begirunea, elkarbizitza, 
erantzukizuna, familia

Leiho bat eta leiho bi 
Leire Bilbao

Maialen etxebizitza txiki batean bizi da bere amarekin 
eta arropak esekitzea abentura itzela iruditzen 
zaio. Izan ere, bere bihotzeko begiekin ikusten 
ditu auzokideak eta haien bizimodua. Maialenek 
bizitzaren alderik ederrena ikus dezake leihora 
ateratzen den bakoitzean.
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Liburuzaina eta gaizkileak 
Margaret Mahy

Gaizkile talde basati batek Selene Laburnum 
liburuzaina bahitu du. Gaizkileek dirutza izugarria 
eskatu nahi diote Alkateari liburuzainaren truke. 
Baina, euren plana burutzerakoan ez dute aurreikusi 
liburuzainaren xarma eta abilezia, eta hare gutxiago 
elgorri beldurgarria!

Irudigilea: Quentin Blake

ISBN: 978-84-16839-41-4

Gaia: Abentura, elkarbizitza, 
garapen pertsonala, maitasuna

Minutu eta erdiko munstroak
Almudena Cid

Gure gimnasta txikiak ikastetxeko ekitaldi nagusian jardun beharra dauka. Zerbait okertzen ari da baina. Korapiloa 
nabaritzen du sabelaldean, noranahi jarraitzen diona. Beldurraren munstroak ez dio bakerik eman nahi... Gai izango 
ote da gure protagonista, bere jarduna minutu eta erdian egiteko? Almudena Cidek beldurrak nola garaitu kontatuko 
digu. Haiekin bat egitea proposatuko digu, erronka berriei heltzeko.

Irudigilea: Julia Ortega
ISBN: 978-84-16839-18-6
Gaia: Beldurrak gainditzea,  
erantzukizuna, garapen 
pertsonala

www.begiko.com
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Irudigilea: Alex Orbe

ISBN:  978-84-16839-20-9 

Gaia: Elkarbizitza, fantasia, 
integrazioa, laguntasuna, 
umorea   

Erraldoiek ez dute lagunik jaten 
Unai Elorriaga 

Garbiñek eta Mariñek berrehun urte baino gehiago 
dituzte. Hainbeste bizi ondoren, amonatxo xelebre 
hauek ederto dakite zer dagoen ondo eta zer dagoen 
txarto, eta ez diete kasurik egiten arauei edota legeei. 
Egun batean, Sansonkules izeneko erraldoi izugarria 
ezagutzen dute eta bi atsoen bizimodua hankaz gora 
jarriko da.

Leireren opor miresgarriak
Agurtzane Ortiz de Landaluze

Mitologia-lehiaketa bat irabazi ondoren, bi familia 
euskaldunek Euskal Herrian zehar txango bat 
egiteko aukera lortu dute. Bidaian, zazpi lurraldeak 
bisitatzeko eta euskal izaki mitologikoak eta beren 
istorioak ezagutzeko parada izango dute. Leireren 
oporrak benetan miresgarriak izango dira!

Irudigilea: Leire Salaberria

ISBN: 978-84-16839-01-8

Gaia: Abentura, fantasia, kultura 
ondarea, mitologia

Martintxo Bigarrena
Antton Kazabon 

Martintxo mutiko jatorra eta sentibera dugu. 
Zaletasun berezi bat ere badu Martintxok, baina 
hori ez dio edonori kontatuko. Sekretu hori bere 
lagunik onena den aitonari baino ez dio aitortuko. 
Aitonak konplizitatea agertuko dio, bai eta ametsak 
betetzeko bidea erakutsiko ere.

Irudigilea: Aitziber Alonso

ISBN: 978-84-16839-43-8

Gaia: Beldurrak gainditzea, 
erantzukizuna, 
garapen pertsonala 

Xamaren herri magikoa
Txagu Magu

Ba ote dago herri magikorik? Bat bai, behintzat: 
Xamarena. Eta zergatik da magikoa? Hori berarekin 
batera argituko dugu liburu honetan zehar. Baina 
Xamaren herri magikoa ezagutu ez ezik, magia egiten 
ere ikasiko dugu. Benetako magia, gainera!

Irudigilea: Amaia Arrazola 

ISBN: 978-84-16839-13-1

Gaia: Fantasia, irudimena, 
misterioa
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Irudigilea: Alex Macho
ISBN: 978-84-16839-07-0 
Gaia: Berdintasuna, familia, 
garapen pertsonala

Egun gorriak
Esti Vivanco

Izar eta Ekhi hamabi urteko neba-arreba bikiak dira. 
Nahiz eta biek futbola maite duten, familiako kide 
batzuek tratu desberdina ematen diete. Horrez gain, 
Izar nerabezaroan sartuta dago bete-betean, eta 
bere gorputza zeharo aldatzen ari da. Izar bidean 
topatzen dituen oztopo guztiak gainditzen saiatuko 
da.

Gau Beltza eta ahanzturaren pasabidea
Lur Gallastegi

Amets eta bere lagunak irrikaz daude beste urte 
batez Gau Beltza ospatzeko. Baina aurtengoa 
ezberdina izango da. Hildakoak bizidunen mundura 
igaro nahian dabiltza. Abentura zirraragarriak biziko 
dituzte gazte hauek, eta zu bizipen horien lekuko 
zuzena izango zara.

Irudigilea: Pili Aguado
ISBN: 978-84-16839-54-4

Gaia: Abentura, irudimena, 
sentimenduak

Hankazikin
Pablo Barrio

Hankazikin hil egin da eta Herioarekin egin du topo. 
Arraioa, ez zen hori umearen asmoa! Zer egin? Maite 
dituenen memorian bizirik jarraitzeko, bere bizitzaren 
pasarte batzuk antzeztea proposatuko dio Herioak. 
Erronkari aurre egingo dio Hankazikinek, baita ausart 
aurre egin ere…

Irudigilea: Josevisky
ISBN: 978-84-16839-47-6
Gaia: Adiskidetasuna, familia, 
heriotza 

Inari, Laponiako lore
Joseba Ossa

Inari Laponiako leku lasai eta baketsu batean bizi da, 
amona, guraso eta neba-arrebekin, elur-oreinekin 
eta naturarekin bat eginik. Alabaina, Inari eta 
bere senideak ez daude arrisku guztietatik salbu: 
zibilizazio modernoa hurbiltzen eta aztarnak uzten 
hasi da…

Irudigilea: Maite Gurrutxaga

ISBN: 978-84-16839-10-0

Gaia: Begirunea, ekologia, familia 
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Ilustrador: Quentin Blake

ISBN: 978-84-16839-52-0

Temas e valores: Adiskidetasuna, 
aniztasunaren trataera, askatasuna

Beldurrik gabe
Manuel L. Alonso

«Ezberdina» izateagatik baztertua, Bittor beldurrez 
bizi da, besteengan pizten duen etsaitasuna dela-eta. 
Horregatik, Leonen lagun egitean, edozertarako prest 
egongo da bien arteko adiskidetasunari eusteko. 

Bihotz ausarta 
Joanes Urkixo

Urtzik hamalau urte ditu eta bizitza ez zaio oso 
atsegina iruditzen. Aitaren errietak eguneroko 
ohitura bihurtu dira, azterketetan ustelak ateratzen 
hasi da… eta hori gutxi balitz, munduko neskarik 
zoragarrienaz maiteminduta dago, baina hark ez dio 
jaramonik egiten…

Irudigilea: Mikel Casal

ISBN: 978-84-16839-17-9

Gaia: Beldurrak gainditzea, garapen 
pertsonala, maitasuna 

Jara
Jasone Osoro

Jarak 13 urte ditu eta emakume bihurtzen hasia 
da. Horrek egoera berriak bizitzera eramango 
du: gurasoekin haserreak, errebeldia, pozak eta 
tristurak… Baina, batik bat, gertaera baten inguruan 
oinarrituko da bere unibertsoa: estreinako musua.

Irudigilea: Alex Macho

ISBN: 978-84-16839-19-3

Gaia: Adiskidetasuna, errealitatea, 
familia, garapen pertsonala, 
maitasuna 

Matilda
Roald Dahl

Matildak bost urte ditu eta dagoeneko irakurle 
amorratua da. Matilda oso neskato argia eta 
miretsia da. Bere guraso petralek, ordea, beti 
bazterrak nahasten dabilela uste dute. Gainera, 
Matildak ahalmen bereziak ditu, eskolako zuzendari 
gogaikarriaren aurka egiten lagunduko diotenak.

Irudigilea: Quentin Blake

ISBN: 978-84-16839-22-3

Gaia: Erantzukizuna, garapen 
pertsonala, irudimena
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Nire baitako ahotsak
Joseba Santxo Uriarte

Azal hauen barruan hainbat mikroipuin dituzu 
zain. Askotariko gaiak eta egoerak. Ustekabeak ere 
bai. Erraz irakurriko dituzu. Aise sartuko zaizkizu. 
Irakurritakoan, kontakizun horien atzean dauden 
mikromunduak ezagutzera gonbidatuko zaitu 
autoreak. Eta, amaieran, erronkatxoa botako dizu, 
irakurketa pasibotik idazketa aktibora pasa zaitezen. 
Ahalduntze literarioa? Deitu nahi duzun moduan, 
baina eutsi erronkari!

ISBN: 978-84-16839-51-3

Gaia: Familia, Heriotza,  
Irudimena, Maitasuna

Margolana
Igor Elortza 

Institutu batean edozer gerta liteke. Gerta liteke 
margolan baliotsu bat aurkitzea. Ager litezke bi gazte 
bazterrak nahasi nahian eta baita eskolazain ilun eta 
beldurgarri bat ere. Horri gehitzen badiogu elurrak 
geldiarazitako herria, maitasuna, komikia, Louvre 
museoa eta Interpola, korapilo ia aska ezina izango 
dugu. Izan ere, institutu batean edozer gerta liteke…

ISBN: 978-84-16839-27-8

Gaia: Arte hezkuntza, 
erantzukizuna, misterioa, 
zuzentasuna

ISBN: 978-84-16839-04-9

Gaia: Erantzukizuna, familia, 
fantasia

Istorio amaigabea
Michael Ende

Haur Enperatriza hiltzear dago, eta haren erresuma 
arrisku larrian dago. Atreiu azal berdeen tribuko 
gerlari ausartaren eta liburu magiko bat grinaz 
irakurtzen ari den Bastian mutikoaren esku dago 
salbazioa. Mila abentura tarteko, elkartu egingo 
dira, eta pertsonaia asko ezagutuko dituzte; biek 
batera, bizia emango diote literatura unibertsaleko 
sormen-lan handienetako bati.

Lurraren taupadak
Jon Arretxe

Aturi Amazoniako Mukaxi tribuko / oihandarra da. 
Bere ahotik entzungo dugu, / zehaztasunez eta 
sentimenduz, / bere familiaren, bere tribuaren eta 
bere / inguruaren berri, mitologiatik abiatu / eta 
gaur-gaurkoak diren arazoetaraino, / ekintzaz 
beteriko ibilbidea egingo dugu / Aturiren eskutik. 
Bizinahia, heriotza, / maitasuna… eta beste hainbat 
gertakari / eta sentipen tartekatuko dira oihanaren / 
bihotzetik mintzo zaigun mukaxitarraren / elean.

ISBN: 978-84-16839-34-6

Gaia: Begirunea, ekologia, 
elkarbizitza, kulturartekotasuna

www.begiko.com
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