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 ARGITXO 

1

[4-7]
ARGITXO HITZAK 
IRAKURTZEN 
Lupa magikoaren 
laguntzarekin letrak 
ezagutzen eta hitzak 
osatzen ikasteko jolasa.

18,00€

[6+]
ARGITXO 
DINOSAUROEN 
MUNDUAN 
Munduko mapa eta 
dinosauroak ezagutzeko 
puzzlea. Argitxoren irudia 
eta 36 dinosauroen gida 
dituen horma-irudia, 
barruan.

21,00€
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 ARGITXO 

[3-7]
ARGITXOREN 
ALFABETOA
Alfabetoko letrak 
ezagutzeko, bakoitzaren 
grafia desberdintzeko, 
eta dagokion irudiarekin 
erlazionatzeko jolasa.
Jolasteko era ugari, barruan 
dagoen argibide-orrian

21,00€

[2-5]
ARGITXO PUZZLE 
PROGRESIBOAK
6, 9, 12 eta 16 zatiko 
4 puzzle.  Banaka, 
binaka nahiz helduaren 
laguntzarekin jolasteko 
proposamen hezgarri 
ugari.

15,00€

[5+] 
ARGITXO ANTZARA-JOKOA 
Argitxo basora joan da, bere 
kriseilua etxean ahaztuta. 
Prakagorriek aurkitu dute 
kriseilua, eta zuen laguntza 
behar dute Argitxori kriseilua 
eramateko. 

22,00€
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 ARGITXO 

ARGITXO ETA 
OLENTZEROREN 
OPARIA
Argitxo iratxoaren azken 
abenturak, Mitxel Muruaren 
eskutik. Argitxok, ezustean, 
Olentzeroren bisita izango 
du. Zer gertatuko ote da?

4,00€

ARGITXO ETA 
ARLOTEA 
Argitxo iratxoaren azken 
abenturak, Mitxel Muruaren 
eskutik. Argitxok lagun berri 
bat du, ipuinak kontatzen 
dituen arlotea. Zer jazoko 
ote?

4,00€

ARGITXO ETA IPOTX 
GALTZABERDEA
Argitxo iratxoaren azken 
abenturak, Mitxel Muruaren 
eskutik. Argitxok Patrizio 
Mackakorro galtzaberde 
irlandarra aurkitu du 
hondartzan, botila baten 
barruan.

4,00€

ARGITXO EDALONTZIA 
Argitxoren irudia duen 
plastikozko edalontzia. Edari 
hotzak nahiz beroak hartzeko. 
Etxerako, ikastolarako… 
Mikrouhin-laberako baliogarria.

4,00€

[0+]
ARGITXO POLTSA 
Argitxo protagonista duen 
poltsa; janariak, arropak, 
eskola-materiala edo beste 
edozer eramateko. Motxila 
bezala eraman daiteke.

Neurria: 24x28cm
8,00€

[0+]
ARGITXO PANPINA
Argitxoren panpina biguna. Lotara 
eramateko aproposa. Jolasean 
ibiltzeko lagun maitagarria.

23,00€
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 OLENTZERO 

OLENTZERO PUZZLEAK
16 piezako egurrezko 2 
puzzle. (18x26 cm)

10,00€

OLENTZERO POSTALAK
Olentzero eta 
Eguberrietako postalak. 6ko 
lotea. 
2,50€

OLENTZERO ETA MARI 
DOMINGI
Olentzero eta Maridomingi 
elkarrekin daude ipuin 
honetan. Garai zaharra 
bukatu egin zen eta garai 
berria jaio zen.

13,00€

OLENTZEROREN BASOA 
Olentzero bizi den baso 
magikoan kokatutako 
jolasa.

5,00€

OLENTZERORI 
ESKUTITZA
Eskutitza idazteko oinarria 
eta gutunazala.

1,50€



 OLENTZERO
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OLENTZERO PANPINA
HANDIA 10,00€
TXIKIA    5,00€

OLENTZERO
34,95 €

MARI DOMINGI 
34,95 €



0+

6

LERRO-LERRO
Akordeoi baten moduan zabaltzen 
den ipuin honek ezusteko ugari 
gordetzen ditu barruan…

16,00€

GABON!
Kartoizko liburu jostagarria lo hartu 
aurretik irakurtzeko eta jolasteko.

8,60€

ANIMALIEN 
ALFABETOA
Hainbat animali-soinu 
eta abesti duen jolas 
dibertigarria txikienentzat.

20,00€

ILARGIAREN ORDUA
Animalia kumeak banan-
banan gabon esaten diote 
ilargiari eta honek musu 
handi bana ematen die.

10,00€
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0+

LEHOI TXIKIA HASERRE 
DAGO
Haurrei harrotasun emozioak 
bizitzen eta partekatzen 
laguntzeko.

7,25€

KROKO TXIKIA POZIK 
DAGO
Haurrei harrotasun emozioak 
bizitzen eta partekatzen 
laguntzeko.

7,25€

ERRINOZERO TXIKIA 
HARRO DAGO
Haurrei harrotasun emozioak 
bizitzen eta partekatzen 
laguntzeko.

7,25€

GAZELA TXIKIA BELDUR DA
Haurrei harrotasun emozioak bizitzen 
eta partekatzen laguntzeko.

7,25€



0+

8

EGIZU LO.  
LOTARAKO IPUINAK
Lotarakoan haurrei kontatzeko 
edo haiekin irakurtzeko ipuin 
gogoangarriak.

21,00€
 

NIRE PIXONTZIA
Ipuin dibertigarri honetako 
animaliek ez dakite oso ondo 
zertarako balio duen pixontzi batek.

13,20€

HANDITZEN, HANDITZEN
Haurrak neurriak ezagutzeko 
aukerak: metro polit bat; izena, 
altuera eta data idazteko 
eranskailuak; eta animalien altuerak 
alderatzen dituen liburu koloretsua.

14,20€

BEGIRATU DEZAKET ZURE 
PIXOIHALEAN?
Den-dena usnatu nahi duen 
sagu txiki baten jakingura 
handiari buruzko ipuin 
dibertigarria.

11,95€
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0+

BAKARRIK ETA 
LIBRE...
14 kantarik Imanol 
Urbietaren hainbat kantu 
moldatu eta beren erara 
kantatuak omenaldi 
moduan.

14,00€

TXIKIA IZANIK…
Haur kantuen bilduma. 
Txiki txikitatik entzuten 
dituzten kantuak biltzen dira 
bertan, kantari desberdinek 
abestuak.

14,00€

HANDITZEN, HANDITZEN
Haurrentzako prestaturiko 
bilduma. Kantu ezagunak, 
kantagarriak gurasoekin 
batera abesteko.

14,00€

ASKO MAITE ZAITUT, 
NIK
Euskal kantu tradizionalak 
haurrentzat, euskal 
kantagintzaren 
transmisiorako oso egokia.

14,00€

BI BELARRI ENTZUTEKO...
Haurren abestiekin eta kantu 
tradizionalekin osaturiko 
bilduma. Umeek gure kantutegia 
ezagutzen joan daitezen ondo 
pasatzen duten bitartean.

14,00€

MAITTE-MAITTE
Disko-liburu honek haurra 
jaio eta urtebetera bitarteko 
bizipenak eta etxekoen 
sentimenduak eta emozioak 
jaso nahi ditu.

16,10€

EGIZU LO. LOTARAKO 
KANTAK
Sehaska kantuen 
bilduma. Kantari eta diska 
desberdinetatik hartutako 
kantuak.

16,70€
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3+

BARRIOLA, SAN 
ADRIANGO AZERIA
Barriola azeriaren abenturak 
marrazki bizidunetan.

9,60€

TORMESEKO ITSUMUTILA
Lazaroren bizitzan sarri 
tartekatzen dira “zoritxarra 
eta zorte ona”, oraingoan 
marrazki bizidunetan ikusiko 
ditugu.

12,00€

NUR ETA HERENSUGEAREN 
TENPLUA
Nur bere gurasoekin 
Txinara joan da bizitzera. 
Herensugearen parkean biziko 
dituzten abenturak marrazki 
bizidunetan ikusiko ditugu.

14,00€

7BBB - ZAZPI BURU BETE 
BAZPI
Talde-jolasak ikasi eta abestiak 
karaokean kantatzeko 
telebistarako animazioa.

5,00€

8KBZ - ZORTZI KATILU 
BETE ZORRI
Euskal dantzak ikasteko 
marrazki bizidunen animazio 
dibertigarria.

5,00€
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3+

TXIRRITX. CD-ROMa 
Abestiak, olerkiak, 
asmakizunak, 
margoketa, labirintoa…  
12 gai ezberdinetan.

10,00€

TTANTTO 
Jolastuz ikasteko abestiak, 
ipuinak, margoketa, 
asmakizunak… eta askoz 
gehiago!

www.ikastola.eus

XANGO. CD-ROMa
Puzzleak egiten, 
margo, olerki eta 
igarkizun txokoa, 
memori jokoa… eta 
jolas gehiago!

10,00€

TXIRRITX ZUREZKO PUZZLEA
Puzzlearekin lehen saiakerak 
egiteko egurrezko puzzle dotorea.

5,00€

XANGO ZUREZKO PUZZLEA
Puzzlearekin lehen saiakerak 
egiteko egurrezko puzzle dotorea.

5,00€

TTANTTO ZUREZKO PUZZLEA
Puzzlearekin lehen saiakerak 
egiteko egurrezko puzzle dotorea.

5,00€
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3+
8 MAGNETIKOAK
8 puzzle, hondo magnetiko bi 
(logela eta basoa), eta bertan 
jartzeko 114 hitz magnetiko, 
letra larriz eta xehez.

5,00€

URTAROAK ETA HILAK
Urtaroak eta hilak ikasten 
ari diren haurrentzat.

10,00€

HITZEN LOTOA
Fruitu eta barazkien irudiak 
eta izenak lotzen jolasten 
den lotoa.

10,00€
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3+
KORRIKA JOKOA
Korrikaren ibilbidea eginez 
Euskal Herria ezagutzeko 
jolas kooperatiboa Pirritx, 
Porrotx eta Maromototsen 
eskutik.

25,00€

NOR DA 
INDARTSUENA?
Jolas kooperatibo honetan, 
otsoaren aurka jokatu 
behar dute Txanogorritxok, 
hiru txerritxoek eta haien 
lagun guztiek. Behingoz, 
indartsuena ez da otsoa 
izango.

19,90€

KUKUMIKU. 
KOLOREAK ETA 
ZENBAKIAK
Jolasteko, ondo pasatzeko 
eta oinarrizko koloreak eta 
zenbakiak ezagutzeko.

14,00€
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3+

MIXI BASERRIAN
Irakurketa lantzeko pare-
joko entretenigarria.

10,00€

BOKALAK
2 zatiko 10 puzzle, aurretik 
nahiz atzetik jolasteko. 10 
bokal ahokagarri. Ahozko 
hizkuntza  garatzeko,  
irakurketa-idazketa 
prozesura hurbiltzeko eta 
kontzientzia fonologikoa 
lantzen hasteko 
proposamenak. 
20,00€

NIRE LEHEN HITZAK
Arau erraz batzuei 
jarraituz, egokitutako 
txarteleko irudiei 
dagozkien hitzak letraz 
letra osatzen jolasteko 
mahai-joko dibertigarria. 
Banaka, binaka nahiz 
taldean jolasteko aukerak 
eskaintzen dira. 

20,00€
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3+

JOKO BAT
Haurren irudimena 
bizkortzen laguntzen duen 
kolore eta logika jokoa.

17,50€

O! SOINUAK EGITEN 
DITUEN LIBURUA
Koloreetako borobilak dira 
istorioaren protagonistak, baina 
oraingo honetan, umeak ahotsa 
jarri beharko die.

13,50€

KOLOREAK
Koloreen mundu liluragarrian 
murgildu, eta koloreei buruzko 
sekretu guztiak ezagutuko 
dituzte. 

13,00€

MARRAZTU
Bota kartak ausaz, eta marraztu! 
Milaka aukera zure kabuz edo 
lagunekin bat-bateko marrazki 
dibertigarriak sortzeko.

15,90€
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3+
KUKUENEA
Elenek ume bi zeuzkan, bakarra 
zeukan Anttonek; familia txiki bi 
elkartuta, hara, handi bat nola 
osatu duen boskote honek. 
8,40€

LARUNBATA
Familia ugaria dauka amona 
Fatoumatak; kide bakoitzak 
musika-tresna bana hartuta, 
kantu kantari pasatzen dituzte 
larunbatak.
8,40€

HODEI
Zurinek eta Leirek guraso izatea 
erabaki zuten behin batean eta, 
harrezkero, familiatxo bat osatzen 
dute Hodei eta hiruren artean. 
8,40€

MATTIN ETA KATTIN
Mattin eta Kattin bikiak dira 
eta sei urte dituzte; amaren 
heriotza ulertu eta beren familia 
berreraikitzeko, hamaika 
buruhauste. 
8,40€

FAMILIEN  
KARTA-JOKOA
Familia ereduen aniztasuna 
ezagutzeko eta jostatzeko 
karta-jokoa.
7,50€
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3+

PINTTO ETA ORKESTRA
Pintto oso pozik dago! Gaur gauean, 
kontzertu bikaina izango dute 
basoan. Baina non dira musikariak? 
Prest zaude doinuz jositako ibilaldi 
bihurri bat egiteko?

14,10€

PINTTO ETA FANFARREA
Pintto zirkuaren aurretik 
igaro da. Hara! Musika! Gaur 
gaueko saiorako entsegua da. 
Fanfarrearen soinu guztiak 
entzungai

14,10€

PINTTO ETA MUSIKA 
AFRIKARRA
Pintto eta Bakary zebra Afrikara joan 
dira, eta altxor handia aurkitu dute 
han: musika-tresnak!

14,10€

PINTTO ETA OPERA
Pintto eta Kattalin Parisko Operara 
joan dira, eta galdu egin dira 
berehala. Operaren barrualdea 
ezagutzeko eta musika ederra 
entzuteko aukera paregabea! 
Operaren soinu guztiak entzungai.

14,10€
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6+

BAT, BI, HIRU, LAU, 
BOST, URDINTXO ETA 
POX
Ordenagailuko joko 
dibertigarriekin. 

10,00€

BIRRAITONAREN 
MUSEOA I
Denboraren makinarekin 
Neolitora edo Erromara 
bidaiatuz, jolastuz ikasteko.

10,00€

BIRRAITONAREN 
MUSEOA II 
Denboraren makinarekin 
Erdi Arora edo unibertsora 
bidaiatuz, jolastuz ikasteko.

10,00€

MIXI ETA BERE 
LAGUNAK 
Euskal jaiak gai hartuta 
ordenagailuan jolasteko 
joko ugari.

5,00€
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6+

UZTA BATZERA
Jolas kooperatiboa. Lortuko al 
dute baserritarrek uzta batzea, 
auzolanean eta basurdeak 
harrapatu baino lehen? Jolasteko 
arau zehatzak eta ortuarien 
egutegia aparteko orri batean.

20,00€

GU GARA MARIMATRAKAK
Askatasunean eta aurreiritzirik  
gabeko haurtzaroaren aldarrikapena 
egingo dute neska alai, bihurri eta 
jakingura pareak. 

8,50€

GERRA ZIKINKERIARI!
Noak eta Leak egunerokotasunean 
bizi dituzten hamaika bizipen 
eta abenturen bidez gogora 
ekarriko digute hazteak berarekin 
dakartzan pozak. 

8,50€



20

6+

GURE GORPUTZA
30 zatiko 2 puzzle, 
aurretik nahiz atzetik 
jolasteko. Norbere gorputza 
ezagutuz, (atal, organo 
eta hezur nagusiak), 
hezkidetzan oinarritutako 
balioak garatu nahi dira, 
besteekin adiskidetasun 
harremanak gorpuztuz.

25,00€

URKATUA
Asmatu beste jokalariak 
aukeratutako hitza, hitz 
hori osatzen duten letrak 
igarriz. Euskara-ingelesa 
oinarrizko hiztegia dakar.

22,00€

NOR DA NOR? 
Nor ote da pertsonaia 
ezkutua? Mari, Tartalo, 
Basajaun, Argitxo, Fermin,  
Maddalen, Urdintxo, Pox 
eta beste hainbat eta 
hainbat lagun zurekin 
jolasteko zain dituzu. 

27,00€
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6+
1,2,3 MUGITU! ESKELETOA
Gure eskeletoari, zenbait giharrei 
eta garunari esker geldi egoteko gai 
gara, baina baita korrika egiteko, 
hitz egiteko, txalo egiteko edo begiak 
kliskatzeko…

13,50€

ZATIKIAK ETA ZENBAKI 
DEZIMALDUNAK
Ireki leihatilak eta ezagutu zatikiak, 
dezimaldunak eta ehunekoak: zer 
diren eta nola erabili.

13,40€

IZARRAK ETA PLANETAK
Liburu honi esker, Lurrari 
buruzko informazioa jaso, eta 
eguzkiari, izarrei eta Ilargiari 
buruz ere, gehiago ikasiko duzu.

19,95€

NATURAZ GOZATZEKO 
ESKULIBURUA
Hamaika ideia aurkituko dituzu 
kanpora irten eta naturaz gozatzeko, 
edozein ingurunetan zaudela eta 
edozein eguraldi egiten duela.

13,10 €
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8+

MATRAKA
Talde-joko dibertigarria, 
haurrentzat zein helduentzat. 
500 proba.

20,00€

GURE INGURUKO 
ANIMALIAK
Eskualde epeletan bizi dira: 
basoetako, mendietako eta 
ibaietako txoko ezkutuetan.

21,00€

KLIMA GOGORRETAKO 
ANIMALIAK
Eremu izoztuetan bizi dira, 
basamortuetan, mendi 
garaietan eta ozeano 
zabalean.

21,00€

DINOSAUROEN 
GARAIAN
Duela hainbat milioi urte 
Lurrak ez zuen oraingo 
itxurarik. Tiranosauroen eta 
beste izaki batzuen garaia 
zen.

14,75€
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8+

BIZI-BIZI ARRANOA, 
ZEHATZ MEHATZ 
HONTZA 
Irakurtzen hobetzeko 
eta ulermena trebatzeko 
hainbat jarduera.

10,00€

MORGANEK HAMAR, 
XARPAK MARMAR! 
Ordenagailuko joko 
dibertigarriekin 
matematika landu dezaten.

10,00€

WELCOME ABOARD
Ingelera ikasi Drake 
kapitainaren altxorra 
bilatzen duzun bitartean.

20,00€

SPACE SEARCH
Ingelera ikasi 
extralurtarrari bere 
kideengana laguntzen 
diozun bitartean.

20,00€

BAZTER GUZTIEI 
BEGIRA I 
Probak gaindituz 
Ingurumena eta Euskara 
ikasteko joko bilduma.

10,00€

BAZTER GUZTIEI 
BEGIRA II
Probak gaindituz 
Ingurumena eta Euskara 
ikasteko joko bilduma.

10,00€
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8+
BELDURTIA NAIZ, ETA 
ZER?
“beldurti-kakati” deitzen 
zioten liburu honetako 
protagonistari, baina lortu 
zuen beldurrak botatzea.
8,50€

LETRA TXARRA DAUKAT, 
ETA ZER?
Ipuin honetako protagonista 
artista da; bere eskuak 
nahi duena idazteko zein 
marrazteko askatasuna du. 
Baina horrek badu eragozpen 
bat: letra txarra dauka.
8,50€

MARIMUTILA NAIZ,  
ETA ZER?
Ioneri marimutila deitu diote 
eskolan. Futbolean jokatzen 
duelako, ile motza daramalako… 
berari bost axola.
8,50€

EZ ZAIT IRAKURTZEA 
GUSTATZEN, ETA ZER?
Nemesiori ez zaio gustatzen 
irakurtzea, baina andereñoak 
beti esaten dio zerbait irakurri 
behar duela. Eta azkenean, 
behartu gabe, irakurtzeaz 
gozatzen ikasten du.
8,50€
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8+
EGIPTOARRAK
Nor ziren antzinako 
egiptoarrak? Zergatik eraiki 
zituzten piramideak eta 
nola egiten ziren momiak?

7,15€

ZELTAK
Nor ziren zeltak? Bazenekien 
muinoen gainean bizi zirela? 
Gudukatu behar zirenean, 
badakizu gerlari zeltek nola 
ematen zioten beren buruari  
itxura beldurgarria?

7,15€

GREZIARRAK
Nor ziren antzinako greziarrak? 
Bazenekien lehenbiziko Olinpiar 
Jokoak egin zituztela Olinpian, 
duela ia 3.000 urte?

7,15€

ERROMATARRAK
Nor ziren antzinako erromatarrak? 
Nora joaten ziren jatera, erosketak 
egitera eta garbitzera? Zer egiten 
zuten ongi pasatzeko?

7,15€
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10+

BAGA-BIGA XAGU 
ETA XIGA 5 
Telebistako lehiaketa 
bateko itxura duen jokoa, 
ingurumena eta euskara 
lantzeko..

5,00€

BAGA-BIGA XAGU 
ETA XIGA 6 
Telebistako lehiaketa 
bateko itxura duen jokoa, 
ingurumena eta euskara 
lantzeko.

5,00€

BAGA-BIGA XAGU 
ETA XIGA 5-6 
MATEMATIKA
Telebistako lehiaketa 
bateko itxura duen jokoa, 
matematika lantzeko.

5,00€

HERRIEN EUROPA
Europako nazioei buruz 
ikasteko jokoa, mapa 
interaktiboekin.

5,00€

IRRISTALARI, 
MUNDUAN IBILTARI
Munduko geografia 
ikasteko jokoa, mapa 
interaktiboekin.

5,00€
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10+

GREGORIO KATARRINO
Ispilu-joko bat proposatzen digu idazleak 
ipuin honetan: Gregorio mutil kozkorrak 
ispiluan bere burua tximino katarrino 
bihurturik ikusiko du. Haren lekua hartu, 
eta, Alizia bezala, ispiluaz bestalde 
dagoen herrialde miresgarri batera 
joango da. 

14,30€

MARTZELO ITSUA
Martzelo, nahiz eta itsua izan 
eta begiak erabili ez beste 
haurrek bezala, oso ondo 
baliatzen da gainontzeko 
zentzuekin; esan nahi da 
eskuekin edo belarriekin. 

11,30€

NERBIOI ZINEMAKO 
MISTERIOA
San Joan gaua heldu da 
Nerbioiko ibar ezkerrera eta gure 
protagonistak, Dani, Irene eta 
Simon, egunsentian eraitsiko duten 
areto zahar batean sartu dira, 
lekua azkeneko aldiz ikusi asmoz. 

14,50€

ITSASADARREKO KONTUAK
Oporretako lehenengo astean gurasoek 
aitite-amamaren etxera eraman dute  
Gari, itsasadarrera. Han dena da ezberdina 
eta berezia, egunerokotasunetik atera 
eta lagun berriekin hirian ez bezalako 
abenturak bizitzen dituelako. 

11,50€
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10+

100 KONTU ONDO 
EZAGUTZEKO JANARIA
Janariaren gaia hobeto ulertzeko 
tresna bikaina etxeko gaztetxoei 
zuzenduta. Eta zergatik ez, 
janariaren inguruko jakinmina asetu 
nahi duten helduentzat ere.

14,25€

EGIPTOMANIA
Liburu aparta Antzinako Egiptoren berri 
izateko. Niloren bazterretatik ibiltzeko, 
urtaroen martxari jarraitzeko, faraoiak 
gurtzeko, momifikazioaren sekretuak 
argitzeko… 

24,50€

100 KONTU ONDO EZAGUTZEKO 
ZIENTZIA
Zientzia mundua aztertzeko modua da, 
nola funtzionatzen duen jakiteko. Zer 
da Unibertsoa? Zenbat bihotz dituzte 
olagarroek? Zergatik da ezaguna Marie 
Curie zientzialaria? Eta Einstein? 

14,25€

100 KONTU ONDO EZAGUTZEKO 
GIZA GORPUTZA
Giza gorputzaren funtzionamendua 
hobeto ulertzeko tresna bikaina etxeko 
gaztetxoei zuzenduta. Eta zergatik ez, 
giza gorputzaren inguruko jakinmina 
asetu nahi duten helduentzat ere. 

14,25€
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 ZIENTZIALARIAK

MARIE CURIE
Bi nobel sari irabazi zituen emakume 
zientzialari bakarraren bizitza 
zirraragarria. Berak beti ulertu zuen 
zientzia mundua ezagutzeko eta 
gizadiari laguntzeko tresna gisa.

12,20€

NEWTON
Fisika berri bati atea ireki zioten bere 
teoriek, lege unibertsal bakar baten bidez 
azalduz planeten mugimendua ez ezik 
objektu guztiena ere.

12,20€

DARWIN
Komiki honetan ikusiko duzu naturalista 
bat nola jaiotzen den. Natura behatzeko 
eta ezagutzeko zuen pasioak munduan 
zehar ibiltzera bultzatu zuen. Eta, gainera, 
teoria baten bilakaera ezagutuko duzu.

12,20€

GALILEO
Egin zituen aurkikuntzekin, zalantzan 
jarri zuen bere garaiko zientziaren 
mundua. Izan ere, mundua aldatuko 
zuen mezu bat ekarri zuen.

12,20€

ARISTOTELES
Gaztetatik jakintzaren alderdi 
guztiak ezagutu nahi zituen, giza-
jokabidea, politika eta etika, zein 
naturan ikusten zuen guztia.

12,20€
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BAIONA TTIPIKO 
PIRATAK
Baionan, 1600. urteko 
egun batean, ustekabean 
gurutzatu ziren Parisko 
gorteko dama pinpirin 
batzuen eta pirata 
abenturazale batzuen 
istorioa.

9,00€

LAUROGEI AMONEN 
ALTXORRA
Zugarramurdiko 
kobazueloetan gertaturiko 
istorio ikaragarriak etorri 
zaizkigu XVI. mendeaz 
geroztik; baita sorgintzat 
hartuak izan ziren 
emakumezkoen maitasun 
istorio ederrak ere.

9,00€

HAIZEAK ERAMAN 
ZUEN MAPA
824. urterako musulmanek 
eraikia zuten Tutera 
ingurutzen zuen harresia.

9,00€

ATZAPARRA ZUBIAN 
Ipuin honetan kontatzen 
da, erromatarrak ez ezik, 
lamiak ere zubigile apartak 
izan direla gurean.

9,00€

MEMORIAREN EHIZA 
Istorio hau gertatu izango 
zen, akaso, Ekaingo 
kobazuloan, orain dela 
15.000 urte. Eta hau izan 
daiteke, euskaldunon 
historian, errinozeroaren 
lehenengo ehizari buruzko 
ipuina.

9,00€

GURARIEN HARRIA
Gasteizen, XIV. mendean, 
lanbide bakoitzeko 
gremioak leku berezia 
zuen.

9,00€
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EZAGUTU 
EUSKAL HERRIAREN 

HISTORIA

LUR ETA AMETS 
HERRIAREN HISTORIA.  
Ezagutza liburua 
Lurraren sorreratik bertatik 
abiatuta, gaur arteko 
historiaren kronika.

35,00€

ZAZPI KALEETAKO 
ESKOLA
XIX. mendearen amaieran, 
abertzaletasunaren 
kontzientzia pizten ari 
den urteetan, Bilbo hiri 
modernoa bihurtzen ari da. 

9,00€

MARTXA ETA 
BORROKA!
Joan den mendeko 80ko 
hamarkadako bizipen gazi-
gozoak gordeak daude  
askoren oroimenean.

9,00€

IKASTOLA ARMAIRU 
BARRUAN
Frankismoak belztu zuen 
urte luzeetan Donostiako 
bizimodua. Amona Anderek 
aurreko garaietara bueltatu 
nahi du, haurrei eskola 
ematera.

9,00€

EZAGUTU EUSKAL 
HERRIAREN HISTORIA.  
Mahai jokoa 
Galdera-erantzunen bidez, 
jokalaria Euskal Herriaren 
historian murgilaraztea 
du helburu. 1.500 galdera, 
historiako bost aro nagusi 
ardatz hartuta: Historiaurrea, 
Antzinaroa, Erdi Aroa, Aro 
Modernoa  eta Aro Garaikidea.

29,50€
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ANUBIS 3.0
Egiptoko mitologiaren 
berrirakurketa futurista, 
intrigaz betetako istorio 
batean.

12,00€

ZEBRA EFEKTUA
Bi hiltzaile enkargu bat 
burutzear dira New 
Orleans-en, baina bezperan 
metamorfosi arraro bat 
gertatuko da. Intriga eta 
fantasia.

12,00€

AZKEN GARAIPENA
Naziek gerra irabazi 
ondorengo etorkizun batean, 
hilketa arraro bat ikertzen 
dute bi poliziek. Fikzioa eta 
intriga.

12,00€

TELEATOI KALABAZA 
HALUZINOGENOAK 
Zientzia-fikziozko abentura, 
umore galaktikoarekin.

12,00€

IRATI 
Mitologia eta abentura 
uztartzen dituen istorio 
zirraragarria.

12,00€

PIZTIA OTZANAK 
Genero beltzekoa, intriga eta 
misterioa ziurtatuta daude.

12,00€

EUSKADI

SARIA
2012
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XABIROI KOMIKIAK

KORTSARIOEN OSTATUA
Maiz geratu bezala, kortsario 
izatea ez da lehen aukera, 
bakarra baizik.

13,00€

MUSEO BILDUMA
Museoak leku guztietan 
ugaldu diren sasoian, hauen 
gaineko begirada kritikoa 
da Museo Bilduma, eta, oroz 
gain, sormenari eskainitiako 
gorazarrea, zientzia fikzioaren 
klasikioei egindako keinu ttipiz 
betea.

13,00€

SANTA FAMILIA
Familia da emanda datorren 
gauza bakarra. Ez lagunak, ez 
bizimodua, ez ingurua, familia 
baizik. Norak, ordea, arau horri 
ihes egingo dio. Sekretu bat 
gordetzen du. Bere sekretua.

14,00€

HAUR BESOETAKOA 
LITXARRERIEN JAUNA
Gurearen oihartzunak dituen haurren 
unibertso batean, Haur Besoetakoak 
litxarrerien mafiaren erabateko kontrola 
dauka, edo hala uste du berak behintzat…

13,00€

HAUR BESOETAKOA
PARISTIK DATORREN ARTISTA
Ihes egitea zaila bada, are zailagoa itzultzea. 
Horretan dabil HB. Baina oraingo honetan 
Beste Aldetik dator mehatxua: AIMAk saldoka 
datoz ihesi haurren mundura. Lo-li-taren eta 
HBren munduan arrisku larrian dago.

12,20€

EUSKADISARIA2018
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