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HAURRAK

Izar-Lapurra – Begoña Ibarrola
Udazkenean haizea eta hotza heldu ziren, eta lore
guztiak hasi ziren dardarka Egunak laburtu egin
ziren, gauak luzatu, eta lorategia atseden hartzeko
prestatu zen. Bitxilili oso lore jakinguratsua zen eta
elurra ikusi nahi zuen.

Gutun galduen misterioa – Susana Pinto
Gabonetarako egun gutxi falta dira eta Olentzerok ez du
gutun
bat
bera
ere
jaso.
Zerbait gertatu da eta ikertu behar dago. Inork ez du ezer ere
ikusi, baina badirudi satorrak badakiela zerbait, erdi itsurik
badago ere.

Abezedario titirijario – Juan Kruz Igerabide
Alfabetoko letra larri eta xeheen forma oinarrizat hartuta A eskueskailera, B ama haurdun...), abezedario bat osatu da, letra handi
eta txiki bakoitzari poema bat eskainiz.
Horrez gainera, letra bakoitzak poema fonetiko bat ere badu.

Bost minutuko lasaialdia / Jill Murphy
Itzel andreak bake eta lasaitasun pixka bat besterik ez du nahi, bere
bainuontzi bero apartsuan. Baina Lester, Laura eta umetxoa hain
kementsuak eta zalapartasuak direnez, Itzel andrearen atsedenaldia
hutsaren hurrengoa izango da.

Lagun berriak / Tomi Ungerer
Rafi-k eta Ki-k zaletasun bat dute komunean: sormena, artea,
birziklatzea… Jatorri eta kultura desberdinetako neska-mutil batzuen
arteko adiskidetasun sendoaren historia.

Ipuinak nahasten / Gianni Rodari

Gehiago garenean / Olalla González
Amaren sabela gero eta handiagoa da eta untxitxoak basoan barrena
zabaldu berri ona: familia handituz doa. Baina noiz jaioko da? Amak
gauza bera erantzuten dio beti: ´Oinak ikusi ezin ditudanean”

GAZTEAK

Nur eta ortzadar-txoria – Toti Martínez de Lezea
Laster izango dira Bilboko jaiak eta Nur Larrabetzun dago
oporretan. Gurasoekin egin du plana arratsalde batean ferietara
joateko, barraketara. Esan eta egin. Nurrek ondo pasatzea
besterik ez du buruan: Ur-txirristan behera jaistea, dardoak
jaurtitzea globoak lehertzeko… baina iritsi bezain laster, Nur ahoa
zabalik geratu da: Ezin du sinetsi! Aspalditik zeukan “hegan”
egiteko ilusioa, eta han aurrean, urrutixeago, belardi batean, zer
egongo, eta… globo erraldoi bat, ortzadarraren koloretakoa, bere
saskia eta guzti! Globoa zaintzen duen gizonarengana hurbildu
eta nola funtzionatzen duen azaldu die. Hortik aurrera hasiko
gara beste abentura bat bizitzen, beste lurralde bat, beste
ohitura batzuk ezagutzen.

Zomorroen kluba oporretara doa / Laida Martinez Navarro

Teresa oporretara joateko irrikaz dago. Udalekuetan pasatuko
du astebete Zomorroen Klubeko lagunekin, eta izugarri pozten
du horrek. Baina horra hor ustekabea!… Zoritxarrez, bertan
egongo dira “sorginak” ere, iraintzeko, txantxa desatseginak eta
eraso maltzurrak egiteko prest. Nola moldatuko dira gure
protagonista eta bere lagunak egoerari aurre egiteko? Nork
irabaziko du mendekuaren borroka?…

Onin eta altxorraren uhartea / Ibon Martin
Kaixo! Onin naiz eta Erik izeneko neba biki bat dut. Gehien gustatzen
zaiguna lagunekin ondo pasatzea da, eta abentura sinestezinak bizitzea.

.

Etorri nahi zenuke gurekin Urdaibairen bihotzean dagoen uharte mortu
batera? Izaki mitologikoak ezagutuko dituzu, eta itsasgizon zahar bat, eta
baita mapa sekretu bat ere. Igo zaitez gure itsasontzira eta lagundu
piraten altxorra bilatzen!

Onin eta basoko misterioa / Ibon Martin
Kaixo! Onin naiz. Nire neba Erik eta biok abenturaz abentura ibiltzen
gara beti. Gure azken balentriak Basajaunen basoraiono eraman
gintuen. Ez duzu sinetsiko zer gertatu zitzaigun.
Jantz itzazu botak, oraingo honetan Gorbeiaren magalean galtzea
dagokigu-eta. Ziurrenik entzuna izango duzu zerbait mendi magiko
horri buruz, baina inoiz ez zenuke asmatuko zer-nolako sekretuak
gordetzen dituen. Deskubritu nahi dituzu? Zatoz guren lagun-taldera!

Sasiolako errotaria / Ramón Olasagasti Aiestaran
Ander begitan hartua dute ikaskide batzuek. Mila deabrukeria
egiten dizkiote eta ez dute bakean uzten. Anderrek, ordea, ez ditu
salatu nahi. Sasiolako errota abandonatura eramango dutela
egiten diote mehatxu, hango mamuarekin gaua igarotzera. Herrian
beti izan dira zurrumurruak eta kontu ilunak Sasiolako errotari
buruz. Aspaldiko istorio beltz bat, inork argitu gabekoa, gordetzen
da horma zahar haien artean. Pixkanaka, duela 60 bat urte
gertatutako pasadizoak eta gaur egungo gorabeherak korapilatuz
joango dira misteriozko kontakizun honetan.

HELDUAK

Amaren etxea – Jokin Urain
Senideen ahotsak jasotzen ditu liburu honek. Bizitzan ibilbide ezberdinak
izan arren patu berberak batzen dituen gizonezko eta emakumezkoak,
gazte eta nerabeak, heldu edo adintsuak dira ahostunak: maite kuttunen
bat dute espetxean, etxetik ehunka kilometrora, eta senideak eta lagunak
ere zigortzen dituen sakabanaketa eta urrutiratzearen espetxe politika
krudelaren biktima bilakatzen ditu horrek.

Ez erran deus – Jon Arretxe
Ez erran deus – Jon Arretxe
San Frantzisko auzoko kameren arduradun berriak hamaika bider
errepasatu ditu irudiak azken hilabetean; baina alferrik, ez dago
Toureren arrastorik, desagertu egin da.
Eleberri honen protagonistak bere arazoetatik ihes egin eta bakea
bilatzen du beste leku batean, baina horrek ez dio migratzaile gisa
aurrez aurre topatzen dituen zailtasunak konpontzen lagunduko.
Horixe deskribatzen du Arretxek eleberri beltz honetan, testu soil
baina, aldi berean, umorez zipriztindutako rural noir honetan.

Rosa itzuli da – Pako Aristi
2013an, Parot doktrina baliogabetu ondoren, ETAko militante saldo bat aske
geratu zen. Gehienek hogei urtetik gora zeramatzaten preso. Zer aurkitu
zuten herrira itzultzean? Une historiko horretatik abiatuta, thriller politiko
bat ondu du Pako Aristik, itzulera orok dakarren zirrara gai askorekin
zipriztinduz: senitarteko sekretuak, belaunaldien arteko lotura ezkutuak,
hitzek errealitatearekin daukaten gatazka, ahanzturaren beharra ala oroitu
ezinaren kondena, guztia kontakizun biziz eta elkarrizketa mamitsuz emana.
Historia kolektibo bat, norbanakoen ilusio eta sufrimenduek zeharkatzen
dutena.
Fakirraren ahotsa – Harkaitz Cano

Zer egin dohain bat daukazunean? Erabili, munduari eskaini, eta, trukean, inoren
arreta jasotzera ohitu. Horixe egiten du Imanol Lurgainek bere ahotsarekin
kantagintza konprometitua besarkatu eta frankismoaren kontra borrokan hasten
denean. Garai horretan jasoko du bigarren larru izango duen goitizena: Fakirra.
Baina ahotsa urteekin legez, aldatuz joango da bere ikuspegia, bai eta
bidaideekiko harremana ere. Borroka armatua, klandestinitatea, erbeste
paristarra..., mundua iraultzen saiatu zen belaunaldi baten erretratua da lau
hamarkadatan luzatzen den nobela hau, sortzailearen hauskortasuna, musikaren
ahalmen katartikoa, bizitza bohemioa eta denboraren igaro lasterra bezalako gaiei
buruzko hausnarketaz betea eta errealitateari maileguan hartutako pasarte eta
pertsonaiez josia.
Zuzia irenstean erretzen ez dena da Fakirra; minari eztarrian behera bultzatzen
diona. Zer dauka, ordea, esateko? Zein da bere benetako ahotsa?

Ahazten diren gauzak – Aritz Gorrotxategi Mujika
Galdera da: nork aukeratzen ditu gogora ekarri nahi
ditugun memoria puskak? Zergatik pilatzen dira pasarte
batzuk eta gainerakoak galdu? Pentsatzen jarrita,
dibertigarria da gure memoria kudeatzen duen gorputz
burokratiko oso bat irudikatzea, bere mezulari eta
kontseilari propioekin, galeriaz galeria denak, oroitzapen
bihurri
baten
bila.
Badirudi, ordea, memoria kontuetan ezer ez dela
menturaz gertatzen. Beraz, gu geu gara gogoratzen
dugunaren eta ez dugunaren erantzule. Bitxia da
onartzea: geu gara gure memoriaren arduradun bakarrak.
Altsasu, el caso
Tximeletak bizkarrean – Ugaitz Agirre
Liburu bat apalategitik hartu eta leihotik bota du emakumeak.
Editorearen deia jaso du jarraian, ea hurrengo nobela noizko...
Sara Historia irakaslea da Florentziako unibertsitatean.
Ikasturteko lehenengo egunean istripu txiki bat izango du,
iraganeko ezbehar bat gogora ekarriko diona. Ahizpak deituko
dio egun berean, eta aitari azken bisita egitera itzuliko da
jaioterrira. Baina gaztaroko mamuekin egingo du topo han.
Sarak urteetan gorde du Kataluniatik ihes egiteko erabakiaren
arrazoia, baina nobela autobiografikoa idaztea erabaki duenez,
bere bizitzaren puzzlea osatzen hasiko da pixkanaka.
Iraganeko mamuei izkin egiten pasa du bizitza erdia Sarak,
baina bizitakoari ihes egin dakioke? Nola konpon dezakegu
behinola gure barruan apurtutakoa?

Altsasu, el caso Alsasua – Aritz Intxusta Pagola/Aitor Agirrezabal Moreno
En la madrugada del 15 de octubre de 2016, un altercado a las puertas del bar
Koxka de Altsasu (Navarra), en el que se vieron implicados varios jóvenes del
pueblo, dos agentes de la Guardia Civil y sus parejas, dejó como primer resultado
dos detenidos y un tobillo, el del teniente, roto. Pronto vendrían más
detenciones, cámaras de televisión, acusaciones y condenas, movilizaciones.
Hasta convertir Altsasu en lo que, muy a pesar de los propios vecinos y vecinas,
es hoy símbolo, mito y trinchera ideológica. Para unos, la palanca con la que
intentar apuntalar la unidad de España. Para otros, un dique en la defensa de los
derechos humanos, la justicia y la democracia. Altsasu. El caso Alsasua. Entre la
apisonadora político-judicial y mediática y el propio pueblo, un abismo, donde
toman protagonismo asociaciones de víctimas, de guardias civiles, políticos,
periodistas sin pudor, jueces y fiscales con afán de estrellato y donde, en esta
trepidante crónica periodística, Aritz Intxusta y Aitor Agirrezabal rescatan la
parte silenciada por los grandes medios, con múltiples entrevistas y dando voz,
por primera vez, a los protagonistas de esta historia, que completan el relato con
sus cartas desde la cárcel.

