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GOMENDAPENA 

BIGARREN HEZKUNTZAKO ETA BATXILLERGOA 

 

http://firaeducacion.com/eu/irakurketa-sustapena/eskola-programak/gure-liburutegia/ 

 
SEME BAKARRA IZAN NAHI DUT 

 
EGILEAK: Yann Coridian eta Gabriel Gay 
 
ARGITALETXEA: Elkar 
 
12-13 años 
 
GENEROA: Narratiba 
 

Gazteentzako liburu honetan narrazioa eta ilustrazioak elkarrekin aurkezten zaizkigu. Lehengo pertsonan 
idatzita dagoen eguneroko moduko istorioa dugu Paulena. Zortzi urterekin arazo potoloa etorri zaio, 
amaren tripa bezain potoloa; izan ere, bidean badator haurtxo bat. Honek sortaraziko dizkion 
buruhausteak ezagutuko ditugu, baina azkenean haurra iritsiko da eta... hainbesterako izango da? Arina, 
dibertigarria eta guztiz erreala! 
 
 
HARI SINGLE BAT 

 
EGILEAK: Idoia Garzes eta Leire Urbeltz 
 
ARGITALETXEA: Erein 
 
12-13 años 
 
GENEROA: Album ilustratua 
 

XXXVII. Lizardi Saria 2018 Arrako amaren baserri zaharrera joan da oporretara eta bere jakin-minak 
etxeko ganbarara igotzera bultzatu egin du. Hantxe, kutxa zahar batean, bere amonak garai batean iruteko 
erabili izan zuen zurezko ardatza aurkitu du eta, Idoia Garzesen hitzekin eta Leire Urbeltzen marrazkiekin 
batera, Arrakok bere familiaren historiaren hariari tira egingo dio poliki-poliki gaur eguneraino ekarriz. 
Historia, Arrakorena bada ere, orain arte isildua (edo isilarazia nolabait) eta ahaztuta izatera kondenatu 
izan du familia osoak. Baina Arrakok bueltan ekarriko ditu iraganeko mamu guzti horiek eta, haien 
ezkutalekutik ateraz, deskubrituko ditu bere benetako sustraiak. XXXVII. Lizardi Sariaren irabazleari 
esker jaso dugu istorio hunkigarri hau, gaurkotasuna eta 1936ko Euskal Herria bateratzeko gai izan dena 
etengabeko hari single bat ardatz izanik. 
 
 
ESKULARRU BELTZAK 

 
EGILEAK: Jasone Osoro eta Josevisky 
 
ARGITALETXEA: Elkar 
 
12-13 años 
 
GENEROA: Narratiba 
 

Nerabe talde bi, alde batetik Beire, Lur eta Kar, eta bestetik Baba, Linda eta Beyonce. Norberak bere 
arazo eta kezkei aurrera egin behar diote egunero institutoan, eta ez da lana erraza hau. Oraingoan 
telebistako saio baterako casting-a dela-eta indartuk 
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ERREBELDER 50 BIDER 

 
EGILEAK: Andrea Perales Fdez de Gamboa, María Orcasitas-Vicandi eta Ángela 
García Mardones 
ARGITALETXEA: Erein 
 
12-13 años 
 
GENEROA: Album ilustratua 
 

Euskal Herriko emakumeak, XVI. eta XXI. mendeen artean jaiotakoak. 49 emakumeen erretrato eta 
biografia: zientzialariak, artistak, idazleak, abenturazaleak, espioiak, sorginak, enpresariak…, euren 
ametsak jarraitu eta lortu duten emakumeak; nahiz eta horretarako sistema patriarkatuaren eta gizarte 
ezberdinen aurka borroka egin behar izan duten. Liburua emakumeen bost kolektiboei zuzendutako 
omenaldi batekin amaitzen da: Kantauri itsasoko arraunlariak, Portuko zirgariak, Raketistak, 
Etxekoandreak eta Emakume landatarrak. 
 
 
 
EZEZAGUNAK 

 
EGILEA: David Lozano 
 
ARGITALETXEA: Giltza 
 
14-15 años 
 
GENEROA:Narratiba 
 

Hasieratik harrapatzen zaituen liburu horietako bat, eta gainera, interesa areagotzen duena. Itogarria den 
giro bat sortzen da, non azkeneko orrialdeetan estugarria bihurtzen den; liburua etengabe bukaera arte 
irakurtzera derrigortua sentituko da irakurlea, bukaerarekin atseden hartzen duen arte. Hiru agertokietan 
ematen den kontaketa, trama garatzen hasten den momentutik susmatzen den amaierarekin. Suspensea 
maite dutenentzako irakurketa pozgarria eta handia. Edebé Gazte Literatura saria irabazteko hautagaia. 
 
 
 
KALTE GABEKO JOKOAK 

 
EGILEA: Ricardo Gómez 
 
ARGITALETXEA: Ibaizabal 
 
14-15 años 
 
GENEROA: Narratiba 
 

Hasieratik harrapatzen zaituen erritmo eta interes handiko istorioa. Errealitatea eta fikzioa nahasten dira 
istorio paraleloak sortuz. Nerabea eta bere amaren arteko harreman pertsonal korapilatsuak; irakurleak 
bere susmoez ohartarazi nahi du pertsonaia  baina huts egiten du ezin duelako.  Irakurketa interesgarri eta 
gomendagarria.  Mundu birtual batean murgiltzen garenean , zenbat dago errealitateaz eta fikzioaz gure 
bizitzetan? 
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MAITASUN SUA 

 
EGILEA: Aitor Arana 
 
ARGITALETXEA: IBAIZABAL 
 
14-15 años 
 
GENEROA: Narratiba 
 

Gareseko herrian bi istorio berdintsuak suertatzen dira. Protagonistek, homosexualak biak, euren 
zailtasunak, ulertezintasunak, harremanak eta amodioa islatzen dituzte. Alde batetik, gaur egungo 
gizarteko nerabe batek bizitzako istorioa. Bestetik, XIV. mendeko bizitzaren erakusketa, eta nola 
Inkisizioak bi gazte homosexualak sutan hiltzera zigortzen dituen. 
 
 
 
JULIEN VINSONEN HEGALDIA 

 
EGILEA: Patxi Zubizarreta 
 
ARGITALETXEA: Alberdania 
 
+16 eta helduak 
 
GENEROA: Narratiba 
 

Irakurtzea bizitza bat baino gehiago bizitzeko aukera ezin hobea da. Horixe gertatzen da Julien Vinsonen 
hegaldia liburua irakurtzen dugunean. Hari nagusia gaur egungo garaian kokatua badago ere, iraganera 
igotzeko, goratzeko eta aireratzeko parada ematen digu txitean-pitean. Eta ez Julien Vinsonek parte hartu 
zuen hegaldia gogorarazten digunean soilik, baita herri ipuinak kontatzen direnean ere. Ipuinak, 
mintzairak bezala, belaunaldi asko eta askoren obra erraldoi eta anonimoak dira. Gainera, istorio honek 
badu berezia eta erakargarria egiten duen beste osagai bat: euskara bera. Ez bakarrik irakurtzeko 
garraiatzaile moduan, euskara berak Euskal Herritik kanpo duen erakargarritasuna plazaratzen duelako, 
 
 
 
EZ ERRAN DEUS 

 
IDAZLEA: Jon Arretxe 
 
ARGITALETXEA: Erein 
 
+16 eta helduak 
 
GENEROA: Narratiba 
 

Touré, agiririk gabeko burkinafasoar detektibearen zoritxarren emanaldi berria dugu hau. Oraingoan, 
Ertzaintza orpoz orpo duela, alde egin du eta babesa aurkitu du Nafarroako mendialdean dagoen herri 
txiki batean; non artzain eginkizunak egiten dituen, jabeak nahi duena ematen dio lan honen truke eta beti 
baztertua eta gaizki tratatua da. Herriko biztanleen arteko kontu-garbitzeak: motozerra batekin asto bati 
burua moztu diote eta Tourek aurkitu du erreka barnean kate batez lotuta, abereen lapurretak…; eta 
azkeneko aldian gertatutako erailketak protagonista beste lur batzuetara alde egitera behartuko dute. 
 
 


