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Eltzetxoa eta Tantaia bildumek literatura-kalitateak, aurkezpen for-
mal erakargarriak eta irudi ugarien bikaintasunak ezaugarritzen dituzten
irakurgaiak biltzen dituzte. Sail batek zein besteak maila handiko egileen
lana eskaintzen dute, bai itzulpen zainduetan, bai ardura handiz egindako
egokitzapen ederretan ageri dena.

Eltzetxoa eta Tantaia bildumetan Oscar Wilde, A. Conan Doyle, Da-
vid McKee, Daniel Defoe eta Charles Dickensen tankerako idazleen konta-
kizunak argitaratzen dira, eta beren istorioen edertasunarekin hunkitzeaz
gainera, gizakiaren nolakotasunari buruzko irakasgai jakingarriak ematen
dizkigute.

Literatura-genero guztietako erakusgaiak aurki daitezkeen bilduma
hauetan, bereziki nabarmentzen da solidarioak izateko eta nork bere
buruan sinesten ikasteko premia: horra polizia-kontakizunen misterioa eta
suspensea, umorezko ipuinen komikotasuna eta freskotasuna, zientzia-
fikzioaren mirariak, fantasmen istorioen izumena, animalien alegien asma-
men zelebrea…

Bilduma hauek literaturaren funtsa osatzen duenaren gainean oinarri-
tzen dira: arreta berezia ematen zaie hizkuntzari eta istorio liluragarriei,
irakurle gazteen ikusmira zabal dezaten, beren burua ulertzen lagun
diezaieten, beste bizitza batzuk biziaraz diezaieten, era horretan berena
aldatu eta beste mundu batzuk aurkitzeko, beren mundua hobetzearren.
Eltzetxoa eta Tantaia bildumek, oroz gain, irakurketaren plazera han-
ditu eta irudimena eta fantasia nahi dituzte bultzatu. Baina, aldi berean,
irakurritakoaren gaineko hausnarketa ere eragin nahi dute, neska-mutilen
literatura-zaletasuna lantzen lagunduz eta hizkuntza-ondarea zabalduz.
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Haur- eta gazte-
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Eltzetxoa bilduma irakurtzen hasten ari diren
neska-mutilentzat dago pentsatua. Hori dela-eta,

testuak zailtasunik gabeko hizkeran daude idatziak,
ez dira oso luzeak, eta letrak, berriz, neurri ederra du.

Irakurketa atseginagoa izan dadin, liburuek irudi asko
dute, nazioarteko ospea duten artistek eginak.

Ale guztiek dute jarduera-atal bat, eta atal horren
bidez irakurle gazteek honako hauek lortzea nahi da:

- Istorioaren ulerpena sendotzea.

- Liburuak dauzkan balioak bereganatzea.

- Kontakizunetik sortzen diren iradokizunetatik
abiatuta, sorkuntza-ahalmena garatzea.

Liburu batzuk, azkenik, eskuzko letran argitaratzen
dira, eta tamaina handiagoan.

2014
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Eltzetxoa

Koloretako irudi ugariak
nazioarteko ospea

duten irudigileek
eginak dira.
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Literatura-testua oso
erraz irakur daitekeen
letra batean emana dago.

Kontakizunaren ulerpena sendotzea
da jarduera guztien xedea, eta, aldi
berean, ludikoak dira.
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6 urtetik aurrera ISBN: 978-84-682-1647-8

2. Malkoen lapurra
Carol Ann Duffy

Ipuin fantastikoa

Gauero-gauero, malkoen lapur ikusezinak zilar
koloreko zaku bat hartzen du lepoan, haurren bat
negarrez aditzen duen etxe guztietara joaten da,
haurrei malkoak lapurtu eta bere zakuan sartzen
ditu. Baina zer egiten du bere zaku ikusezinean
pilatzen dituen malko guztiekin? Eta zergatik miresten
ditu, beste guztien gainetik, tristuraz negar egiten duten
haurren malkoak?

6 urtetik aurrera ISBN: 978-84-682-1646-1

1. Sheila Sei Afari
Inga Moore

Umorezko ipuina

Sheila katu bihurriak sei nagusi dauzka, sei etxetan
bizi da eta egunero sei aldiz afaltzen du. Nagusi
bakoitzak katua berea eta berea bakarrik duela
uste du, eta, hala, Sheila primeran bizi da… egun
batean katarroa harrapatu eta albaitaria trikimailuaz
konturatzen den arte!
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6 urtetik aurrera ISBN: 978-84-682-1650-8

3. Pirata izan nintzenekoa
Melinda Long

Abentura-ipuina

Julian txikiak bere bizitzako abentura bizitzen du
Txirikorda Bizarren piratek altxor bat lurperatzera
laguntzeko eskatzen dioten egunean. Piraten itsa-
sontzian, Julianek primeran pasatzen du: itsaslapurren
hizkera zelebrea ikasten du, haien manera zakarrak
imitatzen ditu, eta nahi duena besterik ez du jaten,
inork errietarik egin gabe.
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6 urtetik aurrera ISBN: 978-84-682-1648-5

4. Konkistatzaileak
David McKee

Ipuin morala

Mundu erdia konkistatu ondoren, herrialde ahal-
tsu bateko Jeneralak herrialde txiki batez jabetzea
erabaki du. Jeneralaren osteek herrialde hura inba-
ditzen dutenean ordea, herritarrek beren etxeetara
gonbidatzen dituzte soldaduak eta beren ohiturak
erakusten dizkiete. Handik aurrera, dena aldatuko da
konkistatzaileen herrian… Ipuin hau belizismoaren
kontrako eta anaitasunaren aldeko alegatu bat da.

8 urtetik aurrera ISBN: 978-84-682-1651-5

6. Mamuen Gabon-gaua
Charles Dickens
Egokitzapena: José María Pérez Zúñiga

Kontakizun fantastikoa eta morala

Ebenezer Scrooge zaharra erremediorik ez duen agure
berekoi bat da, bere enplegatua esplotatzen duena
eta besterengan sekula pentsatzen ez duena. Baina
Gabon-gau batean zenbait fantasma agertzen zaizkio,
mundua bere laguntzaren eta maitasunaren premiaz
dauden pertsonez betea dagoela jakinaraziz… eta
betiko aldatuko da agure zikoitzaren bihotza.

BERRIA!

8 urtetik aurrera ISBN: 978-84-682-1649-2

5. Sakela magikoa
Roberto Piumini

Ipuin moralak

Ipuinotan pirata bihotz-zabal baten eta gaizki hazitako
printze baten istorioa jakingo dugu, bere nagusia erne-
gatzen daukaten bi oinena eta hegan egin nahi zuen
asmalari xaloarena… Ipuin batzuk prosan kontatzen
dira eta beste batzuk bertsotan, batzuk umorezkoak
dira eta besteak miragarriak… Baina gauza bat par-
tekatzen dute denek, balio moralen defentsa: guztiak
dira eskuzabaltasunaren, esker onaren, elkartasunaren,
tolerantziaren eta dibertsitatearen aldekoak.

BERRIA!
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7. Ilargiaren estaltzailea
Éric Puybaret

Ipuin fantastikoa eta solidarioa

Nino oso suerte oneko mutila da. Ilargiaren estaltzailea
izendatu berri dute. Aurrerantzean, gauero-gauero
ilargiaren parte bat estali beharko du, guk txikitzen eta
handitzen ikus dezagun. Zoritxarrez, azkeneko unean,
bere lantokira hegan iristen laguntzen dion pastilla
txikia galtzen du Ninok! Herriko bizilagunek lagundu
egingo diotela erabakitzen dute, eta modu horretan
ezer ez dela ezinezkoa gertatzen erakutsiko digute,
baldin taldean lan egiten badugu.

6 urtetik aurrera ISBN: 978-84-682-1652-2

8. Xalba koartza eta Euxebi azeri
Laurence Tichit

Elezaharra

Xalba koartza eta Euxebi azeri bizilagunak dira,
baina ez lagunak. Harritzekoa ere ez da, hain
desberdinak dira! Sukaldean aritzea, baratzea
zaintzea eta igerilekuan bainatzea gustatzen
zaio Euxebiri; Xalbari, berriz, ura ez zaio gustatzen,
zoratzen ibiltzen da zabuan eta sukaldea ezin du
ikusi. Egia da, Xalba eta Euxebi oso desberdinak dira
lagunak izateko… Edo beraiek hala diote behintzat…

6 urtetik aurrera ISBN: 978-84-682-1653-9
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7 urtetik aurrera ISBN: 978-84-316-6820-4

10. Trapuzko untxia
Margerie Williams Bianco

Ipuin fantastikoa

Eguberri egunean, istorio xamur honetako haur
protagonistak trapuzko untxi bat jasotzen du, beste
opari askoren artean. Baina haurra guztiz txora-
tua dago jostailu mekanikoekin, eta, hala, laster
ahaztuko du bere trapuzko untxi goxoa. Untxiak,
bazterturik, kartoizko zaldi zahar batengana jotzen
du lagun bila. Harengandik ikasiko du untxiak,
«egiazko» jostailua izateko, haur batek «egiaz»
maitatzea besterik ez duela behar…

6 urtetik aurrera ISBN: 978-84-316-6813-6

9. Ez dut irakurri nahi
Rita Marshall

Ipuin fantastikoa

Xabier Agirreri ez zaio irakurtzea gustatzen, eta inork
ezin dio sinetsarazi irakurtzea gauza dibertigarria denik.
Baina egun batean, gogo txarrez, liburu bat zabaltzen
du, eta non aurkitzen duen bertako orrietan idatziak
dauden hitzek mundu zoragarri bat gordetzen dutela…
eta mundu horrek bizitza hartzen du Xabierren begi
harrituen aurrean. Abenturek eta pertsonaia fantas-
tikoek hainbesteraino liluratzen dute, non harrezkero
inork ez baitu lortzen… Xabierrek liburua uztea.

PRESTATZENBERRIA!
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5 urtetik aurrera ISBN: 978-84-316-8106-7

11. Denok batentzat
eta bat denontzat

Brigitte Weninger

Animalien ipuinak

Manu sagua ibiltzen batere ondo moldatzen ez bada
ere, halako batean bidaian abiatzen da mundua eza-
gutzera. Bidean sator bat aurkituko du, bista-laburra
baina usaimen-luzea, igel gor baina arin bat, triku
bat, beldurtia baina ondo babestua… Hala bada, de-
nek bat egitea eta elkarri laguntzea erabakitzen dute,
era horretan nahi dutena errazago eskuratzeko.

12. Lore eta Pitxita
Mendiko sagua eta kaleko sagua

Kate Summers

Alegia

Pitxita, bere hiriko etxea utzita, mendira abiatzen
da, belardi eder batean bizi den Lore bere adiskidea
bisitatzera. Primeran pasatzea espero dute biek,
baina Pitxita laster konturatuko da mendia ere ez
dela lehen begiratuan dirudien bezain leku lasaia.

6 urtetik aurrera ISBN: 978-84-316-6892-1
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BERRIA! BERRIA!
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2014Tantaia
Testu literarioa oso erraz irakur daitekeen letra

batean emana dago.

Koloretako irudi ugariak nazioartean ospetsu diren
irudigileek eginak dira.

Oharrak oso modu argi eta errazean daude adieraziak.

Jarduerak irakurketaren osagarri gisa eskaintzen dira,
eta hiru ataletan egituratuak daude:

- «Ulerpena» edo «Argumentua» atalean, ekintza
aurrera daramaten gertaerak edo egoera nagusiak
berrikusten dira.

- «Iruzkina» eta «Adierazpena» ataletan, obraren
azaleko ulerpena gainditu nahi da, eta,
irakurketa bakoitzari dagokion adinaren
arabera, hausnarketa egiten da pertsonaiez,
gaiez, balio etikoez, etab.

- «Sorkuntza» eta «Adierazpena» ataletan,
obraren inguruko jarduera sortzaileak
proposatzen dira, nola diren: testu idatziak
osatzea, debateak, eztabaidak eta antzezpenak
egitea, etab.
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Literatura-testua oso
erraz irakur daitekeen

letra batean emana dago.

Koloretako irudi ugariak
nazioartean ospetsu diren

irudigileek eginak dira.
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Oharrak oso modu
argi eta errazean
daude adieraziak.

Jarduerak hiru sailetan zatituak
daude, eta irakurketari probetxurik
handiena ateratzen dion gida erraza
eta entretenigarria dira.
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2. Erraldoi berekoia
eta beste ipuin batzuk

Oscar Wilde

Ipuin moralak eta fantasiazkoak

Liburu honetan daude bilduak Oscar Wilderen
ipuinik ederrenak eta hunkigarrienak, balio moral
nagusiak ageri dituzten kontakizunak. Ipuinotako
protagonistek, berekoitasunari uko eginez, atse-
ginak eta eskuzabalak direnean eta gainerakoen
ongiarengatik arduratzen direnean eskuratzen dute
zoriona eta maitasuna.

9 urtetik aurrera ISBN: 978-84-682-1645-4
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9 urtetik aurrera ISBN: 978-84-682-1654-6

3. Esoporen alegiak
Jerry Pinkney

Ipuin moralak eta elezaharrak

Liburu eder honetan Esoporen hirurogei elezahar
hautatu dira. Bai generoa bai egilea etengabe
imitatu dira. Ez da harritzekoa sekula ez galtzea ospe
hori, kontakizun bakoitzak amairik gabeko sorpresak
eskaintzen baitizkigu: errotari batek eta bere semeak
asto bat bizkarrean eramatea erabakitzen dute, otso
bat ardi-larruarekin mozorrotzen da, antzara batek
urrezko arrautzak jartzen ditu, dortoka batek laster-
keta batean erbi bati irabazten dio…

7 urtetik aurrera ISBN: 978-84-682-1575-4

1. Ametsen ahotsa
eta beste ipuin miragarri batzuk

Hugh Lupton

Ipuin tradizionalak eta fantasiazkoak

Nola izan liteke itsu batek ehiztari batek baino hobeto
ikustea? Litekeena al da euriarekin opilak botatzea eta
arrainak basoko belarretan igeri ibiltzea? Liburu hone-
tako istorio liluragarriek gauza interesgarriak jakinarazten
dizkigute: pertsona zuhurgabeek arazoak ekar ditzakete-
la, ametsetan sinestea ez dela beti gauza burugabea, eta
pertsonarik jakintsuena buruko begiekin ikusten duena
dela… eta bihotzeko begiekin ikusten duena.

11 urtetik aurrera ISBN: 978-84-682-1640-9

4. Gabon-kanta
Charles Dickens
Egokitzapena: Pablo Antón Pascual

Kontakizun morala eta fantasiazkoa

Ebenezer Scrooge zekenari lau mamu agertzen
zaizkio gau batean, bere jokamoldean pentsarazi
eta, bere berekoikerian setatzen baldin bada, oso
etorkizun beltza izango duela jakinarazten diotenak.
Kontakizun samur honekin, Dickensek bere irakurleen
kontzientziei eragin nahi izan zien, eta konbentzitu
bihotz onekoak behar zutela izan eta karitatez jokatu
gure mundu bidegabe honetan.

BERRIA!
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10 urtetik aurrera ISBN: 978-84-682-1656-0

7. Detektibe-ikaslea
Lapurreta garesti bat

William Irish

Abentura, misterioa eta umore beltza

Intrigak, emozioak eta suspenseak hasieratik bukaera
arte harrapatzen dute irakurlea bi polizia-kontakizun
bikainotan. Aurrenekoan egiazko «detektibe-ikasle»
baten abentura biziko dugu. Lapurreta garesti bat
istorioaren umore beltzak, aldiz, bukaera izugarria
izango du.
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8 urtetik aurrera ISBN: 978-84-682-1655-3

6. Isatsetik tiraka
Mary Hoffman

Elezaharrak eta animalien ipuinak

Zer gertatzen da otso tripaundi batek ardirik
potzoloena jan nahi duenean? Eta azeri bat, oso
bizkorra dela esanez, karramarro baten aurrean
harrokerian dabilenean? Liburu honetan hamaika
istorio atsegin ageri dira, bizi-biziak, eta bertan
irakurleak deskubrituko du, batek argiustearena
egiten baldin badu, zikoitza baldin bada edo
ahoberokerian jarduten baldin badu, oso akabera
txarra izan dezakeela.

11 urtetik aurrera ISBN: 978-84-682-1621-8

5. Greziar mitoak
Maria Angelidou

Egokitzapena: Miguel Tristán

Kontakizun mitologikoak

Mitologiaren magia eta edertasuna osorik ageri dira
islatuak bizitasun xarmagarriz berridatzi diren bilduma
honetako hamaika mito grekoetan. Liburu honetan
kontatzen dira, beste istorioen artean, nola borrokatu
zen Teseo Minotauroaren kontra, Pandoraren kutxaren
elezaharra, Ikaroren zoritxarreko hegaldia, Orfeok infer-
nura egin zuen bidaia eta Ulisesek Troiako gerra amai-
tzeko erabili zuen egurrezko zaldiaren maltzurkeria.

9 urtetik aurrera ISBN: 978-84-682-1542-6

8. Fantasmen kontakizunak
Steven Zorn

Misterioa, izua eta umorea

Itsasontzi bateko bidaiari bat hildako bizidun baten
gela berean sartu dute… Umezurtz txiki batek bizitza
salbatu nahi dioten bi haur-fantasmen bisita hartzen
du… Sar zaitez beldurrik gabe liburu honetako
zortzi ipuinen mundu misteriotsu eta fantasti-
koan. Sorpresa bat izango duzu zain liburuko
txoko bakoitzean.

BERRIA!
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11 urtetik aurrera ISBN: 978-84-682-1659-1

11. Robinson Crusoe
Daniel Defoe
Egokitzapena: Eduardo Alonso

Abentura-nobela

Handinahiak eta abentura-grinak menderaturik,
Robinson Crusoe gazteak gurasoen etxea utzi du,
eta, abentura arriskutsu eta zoritxar asko bizi izan
ondoren, itsasontzia urperatuta, uharte jendegabe
batera heldu da. Uhartean, bizirik irauteko eta izadi
latz bat mendean hartu ahal izateko, ondo zorroztu
beharko ditu Crusoek asmamena eta irudimena.

BERRIA!

10 urtetik aurrera ISBN: 978-84-682-1658-4

10. Dantzarien misterioa
  Zilar Izar

Arthur Conan Doyle

Polizia-kontalizunak

Sherlock Holmesen behaketarako ahalmena eta dedukzio-
rako talentua ezin distiratsuago ageri dira bi kontakizun lilura-
garriotan. Dantzarien misterioa istorioan, detektibe famatuak
hilketa harrigarri baten egilea aurkitzen du, bere talentu
handiarekin kriptograma bat dezifratzea lortzen baitu, eta
Zilar Izar izenekoan, berriz, Holmesek osorik baliatu behar du
bere asmamena, ustezko erruduna akusatzen duten frogak
baztertu eta egiazko hiltzailea aurkitzeko.

BERRIA!

11 urtetik aurrera ISBN: 978-84-682-1657-7

9. Oliver Twist
Charles Dickens
Egokitzapena: Pablo Antón Pascual

Nobela errealista

Nobela hunkigarri honek Oliver Twisten zorigaitzak
kontatzen ditu. Oliver Twist eskaleen umezurztegi
batean hazi da, eta sekulako ezbeharrak pairatu
beharko ditu, ezer ere jakin gabe, lapur talde batekin
elkartzen denean. Intriga eta misterioa trebetasun
handiz erabiliz, maitasunak bakarrik gaindi dizakeela
giza sen gaiztoak ulertzen ez duen gizarte baten
erretratu satirikoa egiten du Dickensek.

BERRIA!

11 urtetik aurrera ISBN: 978-84-682-1660-7

12. Gulliver-en bidaiak
Jonathan Swift
Egokitzapena: Martin Jenkins

Abentura, fantasia eta gizarte-satirazko nobela

Itsasontzia Liliput uhartean urperatu zaiolarik, bertako
biztanle txiki zikoitzak ezagutuko ditu Lemuel Gulli-
verrek; izan ere, aldameneko herriari gerra deklara-
tzeko gauza dira, arrautzak hausteko moduaz ere ez
baitira ados jartzen. Ondorengo bidaietan, Gulliver
beste pertsonaia harrigarriekin bizituko da, eta haien
bidez gizartearen eta gizakien akatsen satira egingo
du, parekorik ez duten umore eta talentuz.

BERRIA!
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11 urtetik aurrera ISBN: 978-84-682-1661-4

13. Mikel Strogoff
Jules Verne
Egokitzapena: José María Pérez Zúñiga

Abentura-nobela

Mikel Strogoff kapitainak bidaia luze eta arriskutsu bat
egiten du Siberiako estepan barna, Irkutskeko gober-
nariari jakinarazteko Iban Ogareff traidorea tartariar
inbaditzaileekin aliatu dela. Bidean dela, ordea, etsaiak
harrapatu eta ezpata gori batekin itsutzen du tsarraren
postaria. Alabaina, Strogoffen adorea eta Nadia gaztea-
ren laguntza direla medio, gure heroiak ihes egitea eta
tartariarren inbasioa geldiaraztea lortzen du.

BERRIA!

10 urtetik aurrera ISBN: 978-84-682-1662-1

14. Kristalezko begia
Charlie gaur gauean aterako da

Cornell Woolrich

Polizia-kontakizuna eta intrigazkoa

Bi polizia-kontakizun zirraragarri hauek nolako mai-
sutasuna duen Cornell Woolrich-ek suspensearen eta
intrigaren erabileran erakusten digute. Kristalezko
begia istorioan, mutil argi eta ausart batek hiltzaile
baten arrastoari jarraitzen dio, eta Charlie gaur gauean
aterako da izenekoan, berriz, polizia-kapitain batek
irudipena du bere semea lapur arriskutsu bat dela.

10 urtetik aurrera ISBN: 978-84-316-4834-3

15. Robotak nire lagunak
Isaac Asimov

Zientzia fikzioa

Liburu honetako bi kontakizunetan, etorkizuneko
gizartea deskribatzen digu Asimovek: gizarte horretan
robotak gizakien zerbitzari leialak dira, hainbesteraino
non haien hutsune afektiboak ere osatzen baitituzte.
Halaxe gertatzen da Robbie izeneko robotaren ipuinean,
zeina egileak inoiz idatzitako ipuinik samurrenetako
bat baita, eta baita Sally robotaren kasuan ere, non
inteligentziaz hornituriko autoek beren nagusia gaiz-
kileen erasoetatik libratzen baitute.

9 urtetik aurrera ISBN: 978-84-316-5890-8

16. Ozeko aztia
L. Frank Baum
Egokitzapena: Germán Vives

Fantasia eta abentura

Dorotea txikiaren eskutik, Ozeko erresuma magiko-
ra garamatza Baumek bidaian. Erresuma horretan
sorginak maitagarriekin errietan aritzen dira, eta
harrigarriena ere gertatzen da. Abentura biziek
eta ezin ahaztuzko pertsonaiek, batak bestearen
atzetik, gure ametsak errealitate bihur daitezkeela
erakusten digute, ilusioz eta eginahalak eginez
borrokatzen bagara.

LASTER
ARGITARATZEKO

LASTER
ARGITARATZEKO

BERRIA!
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2. Erraldoi berekoia
eta beste ipuin batzuk

Oscar Wilde

Ipuin
moralak
eta fan-

tasiazkoak
. . . . . . .

3. Esoporen alegiak
Jerry Pinkney

Ipuin
moralak eta
elezaharrak

. . . . . . . . . . .

1. Ametsen ahotsa
eta beste ipuin miragarri batzuk

Hugh Lupton

Ipuin
tradizionalak

eta fan-
tasiazkoak

. . . . . . . . . . . . .

4. Gabon-kanta
Charles Dickens

Kontakizun
morala eta
fantasiaz-

koa
. . . . . . . .

10 urtetik aurrera ISBN: 978-84-316-5923-3

17. Konkorduna
eta «Mila eta bat gau» liburuko
beste ipuin batzuk

Anonimoa

Abentura, fantasia eta umorezko ipuinak

Mila eta bat gau liburuko hamar ipuinotan, pasadizorik diber-
tigarrienak eta irakasgai handieneko alegiak elkarren ondoan
ageri dira istorio fantastikoetan: hor dugu, esate baterako,
bere zorroan hiri bat osorik gordea zeukan gizonaren istorioa,
lau bider hil eta azkenean berpiztu egin zen konkordunarena,
bere zapatengatik dena galdu zuen gizon xuhurrarena, eta
«Ireki, sesamo!» oihuarekin aberastu zen egurgilearena.

10 urtetik aurrera ISBN: 978-84-316-7257-7

18. Munstroen kontakizunak
Steven Zorn

Izua, umorea eta fantasia

Era guztietako munstroak dabiltza liburuko
orrietan: dragoi harrigarri bat, iratxo bihurriak,
Frankenstein doktorearen sorkari itxuragabea,
gizotso beldurgarri bat… Pertsonaia hauen berri
ematen duten orriek dardara batean jarriko zai-
tuzte, dibertitu eta hunkituko zaituzte, baina, batez
ere, munstro guztiak ez direla diruditen bezain
beldurgarriak edo kaltegarriak ikasiko duzu. Zoaz
ikustera, zeren zain zaude?

PRESTATZENPRESTATZEN
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8. Fantasmen
kontakizunak
Steven Zorn

Misterioa,
izua eta
umorea

. . . . .
7. Detektibe-ikaslea

Lapurreta garesti bat
William Irish

Abentura,
misterioa
eta umore
beltza

. . . . . . . .
6. Isatsetik tiraka

Mary Hoffman

Elezaharrak
eta

animalien
ipuinak

. . . . . . . . .

11. Robinson Crusoe
Daniel Defoe

Abentura-
nobela . . . . . . . . .

5. Greziar mitoak
Maria Angelidou

Kontakizun
mitologi-
koak

. . . . . . . . . .

10. Dantzarien misterioa
Zilar Izar
Arthur Conan Doyle

Polizia-
kontakizunak . . . . . . . . . . .

13. Mikel Strogoff
Jules Verne

Abentura-
nobela . . . . . . . . . . .

14. Kristalezko begia. Charlie
gaur gauean aterako da
Cornell Woolrich

Polizia-
kontakizuna
eta intri-
gazkoa

. . . . . . .

. . .. .. . . . ...12. Gulliver-en bidaiak
Jonathan Swift

Abentura,
fantasia eta
gizarte-
satirazko
nobela

15. Robotak nire lagunak
Isaac Asimov

Zientzia-
fikzioa . . . . . . . . . . .

16. Ozeko aztia
L. Frank Baum

Fantasia eta
abentura . . . . . . . . . . . .

17. Konkorduna eta «Mila
eta bat gau» liburuko beste
ipuin batzuk

Abentura,
fantasia eta
umorezko
ipuinak

. . . . . . .
18. Munstroen kontakizunak

Steven Zorn

Izua,
umorea eta
fantasia

. . . . . . . . . .
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Vicens Vivesen liburu-denda berria online.

vicensvivesonline.comwebgunean erosiz gero, % 5eko beherapena eta,
horrez gainera, dohainik liburuen eta paperezkomaterialen bidalketa.

onlineliburudenda
www.vicensvivesonline.com

&WOJB/LWHUDWXUDBSULPBHXVNB�����LQGG �� �������� �����


