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Lulu   
Bilduma

Lulu dortoka

Daniel Picouly
Frédéric Pillot
40 orri. | cartoné |  25x23 cm.   12,00 € 
Lulu dortokak, dortoka txikiak, oskola galdu du!

Errekan bainatzeko erantzi du, eta uretatik ateratzean

desagertua zen. Hau da hau, kalapita! Dortoka bat

oskolik gabe… Ez da sekulan halakorik ikusi!
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Luluren arka

Daniel Picouly
Frédéric Pillot
40 orri. | cartoné |  25x23 cm.   12,00 €   
Hau euritea! Lulu dortoka, urduri, basora abiatu da

lagunen bila. Zer gertatuko zaie errekak gainezka

egiten badu?

Lulu eta otso urdina

Daniel Picouly
Frédéric Pillot
40 orri. | cartoné |  25x23 cm.   12,00 €   
Lulu dortoka basoan barrena paseatzen ari dela,

otso urdin batekin topo egin du… Hortzak txiki,

begiak polit, otso dohakabea: inortxo ere ez da

haren beldur… Nola kontsolatu koitadu hori?

Lulu eta izei umezurtza

Daniel Picouly
Frédéric Pillot
40 orri. | cartoné |  25x23 cm.   12,00 €   
Eguberria, basoarentzat, berririk okerrena da!

Egurgile batek, eskuan zerra duela, izeiak mozten

ditu, eta laster… ez da bat baizikgeratzen. Luluk

irmo erabaki du: azken txikia salbatuko du!

Luluren zirkua  

Daniel Picouly                              
Frédéric Pillot
40 orri. | cartoné |  25x23 cm.   12,00 €   
Zami-Zamo zirkuko artistak berandu dabiltza,

arrats honetako ikuskizunera ezin iritsiz…

Lagun guztien laguntzaz, Luluk ikuskizun berria

antolatzea erabaki du. Mugi! Ez dezagun gal

minutu bat ere!

Lulu lehendakari

Daniel Picouly
Frédéric Pillot
40 orri. | cartoné |  25x23 cm.   12,00 €   
Alferrutsek izan nahi du basoko animalien hurrengo

lehendakaria. Baina Luluren lagunak ez daude ados,

eta dortoka txikiari eskatu diote haien hautagaia izan

dadila… Alferruts eta Luluren artean, zeinek irabaziko

ditu hauteskundeak? 



Basajaun
Bilduma

Basajaun eta zikoina txikia

Susana Pinto,
Patxi Peláez, Julen Ribas
40 orri. | cartoné |  25x23 cm.   12,00 € 
Basajaunek zikoina txiki bat aurkitu du sasi artean.

Zaurituta dago. Negua basoan eman beharko du.

Moldatuko al da gainontzeko animaliekin? Nola lortuko

du hotza saihestea?
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Trikuak salbatzen 

Susana Pinto,
Patxi Peláez, Julen Ribas
40 orri. | cartoné |  25x23 cm.   12,00 €   
Uzta garaia heldu da. Triku sendiak errepidearen beste

aldera gurutzatu behar du traktorrak harrapa ez ditzan.

Baina hainbeste trafikorekin ezinezkoa da. Lortuko al dute

bi erreiak gurutzatzea?

Zer gertatu da urarekin?

Susana Pinto,
Patxi Peláez, Julen Ribas
40 orri. | cartoné |  25x23 cm.   12,00 €   
Zozo adarjotzaile bat, haserre dagoen igaraba bat,

azeri pinpirin bat eta odol urdindun basurde bat.

Horiek guztiek lagunduko dute Basajaun mendi

tontorreraino ibaiaren urarekin zer gertatu den ikustera.

Auzoko zaratatsuak 

Susana Pinto,
Patxi Peláez, Julen Ribas
40 orri. | cartoné |  25x23 cm.   12,00 €   
Ba al dago animali zaratatsu bat baino okerragorik?

Ba bai, BI animali zaratatsu. Eta lagun bihurtu dira.

Igeltxoa eta urretxindorra Basajaunen eramanakin

bukatzen ari dira. Irtenbide bat aurkitu behar da!

Basajaunen oporrak  

Susana Pinto,
Patxi Peláez, Julen Ribas
40 orri. | cartoné |  25x23 cm.   12,00 €   
Basajaun oporretan dagoen bitartean, Axel hontzak

zaintzen du basoa. Baina animaliek ez diote kasurik

egiten eta basoa kaos hutsa da. Gainera, negua laster

heldu da eta ez dira ari horretarako prestatzen. 

Epidemia en el bosque 

Susana Pinto,
Patxi Peláez, Julen Ribas
40 orri. | cartoné |  25x23 cm.   12,00 €   
Zozoa urdin dago, satorrak irudipenak ikusten ditu,

eta azeriak kirats jasanzina dauka. Zerbait arrarao ari

da basoan gertatzen eta Basajaunek bakarrik argitu

dezake misterioa.
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Teresa  eta  Galtzagorr i
Bilduma

Poltsiko magikoa!

Susana Pinto,
Patxi Peláez, Mai Egurza
40 orri. | cartoné |  25x23 cm.  12,00 €   
Teresak lagun mina egin du, Galtzagorri!, galtza

gorridun panpina txikia. Tralari, tralara! Orain, Teresa

ez da bakarrik sentitzen. Galtzagorrirekin ezinezkoa da.

Teresaren soinekoko poltsikoa hartu du Galtzagorrik

bizitoki. Poltsiko magikoa!

Elkarrekin betiko

Susana Pinto,
Patxi Peláez, Mai Egurza
40 orri. | cartoné |  25x23 cm.  12,00 €   
Neba bat izango duzu, esan dio amak Teresari. Denak

aztoratu ditu berriak. Galtzagorrik etxetik alde egin

beharko ote du? Teresa ez dago prest horretarako!

Galtzagorri da bere lagunik onena, inork ez ditu

bananduko!

Jon iritsi da!

Susana Pinto,
Patxi Peláez, Mai Egurza
40 orri. | cartoné |  25x23 cm.  12,00 €   
Azkenean Jon ezagutu dute! Tximu txiki bat ematen du.

Kakanarru, halakoa! esan dio Galtzagorrik. A ze lanak

emango dizkioten. Bua! Bua! Negar egiten du aho betez.

Zer ote du?

Bihotz magikoa! 

Susana Pinto,
Patxi Peláez, Mai Egurza
40 orri. | cartoné |  25x23 cm.  12,00 €   
Teresak lagun mina egin du, Galtzagorri!, galtza

gorridun panpina txikia. Tralari, tralara! Orain, Teresa

ez da bakarrik sentitzen. Galtzagorrirekin ezinezkoa da.

Teresaren soinekoko poltsikoa hartu du Galtzagorrik

bizitoki. Poltsiko magikoa!

Bagoaz mendira!  

Susana Pinto,
Patxi Peláez, Mai Egurza
40 orri. | cartoné |  25x23 cm.  12,00 €   
Tralari, tralara! Teresa eta Galtzagorri txoratzen daude,

mendira doaz gelakideekin. Iritsitakoan, ordea, aterpetxea

itxita aurkituko dute. Ezin da izan! Zer egin behar dugu

orain?, dio andereño Zurik erdi negarrez. Zaindari jauna!

Non zaude!!!!

Zirkoa dator!

Susana Pinto,
Patxi Peláez, Mai Egurza
40 orri. | cartoné |  25x23 cm.  12,00 €   
Zirkoa iritsi da! Larunbatean denak zirkora! Bitartean,

Galtzagorri urduri dabil, txiri bueltaka airetik, alehop!

Trapezista umeak min hartu du. Zer egin? Galtzagorrik

lagundu nahi du.



Olentzero
Bilduma

Bet izu
Bilduma

Olentzerori buruz jakin behar
duzun guztia  
Susana Pinto
Patxi Peláez, Iosu Mitxelena
40 orri. | cartoné |  25x23 cm.   12,00 € 
Liburu honek Olentzerori buruz dituzun zalantza

guztiak argituko ditu: Non bizi da? Zein janari du

gustokoen? Nortzuk dira bere lagunak? Non

pasatzen ditu oporrak?
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Olentzero eta gutun galduen
misterioa
Susana Pinto
Patxi Peláez, Iosu Mitxelena
40 orri. | cartoné |  25x23 cm.   12,00 € 

  

Gabonetarako hiru egun falta dira eta Olentzerok ez

du gutun bat bera ere jaso. Zerbait gertatu da eta

ikertu beharra dago. Inork ez du ezer ere ikusi, baina

badirudi satorrak badakiela zerbait, erdi itsuturik

badago ere.

Betizu hiri handian

Susana Pinto
Patxi Peláez, Iosu Mitxelena
40 orri. | cartoné |  25x23 cm.   12,00 € 
Betizu eta lagunak hiri handi batera joan dira. Han

oso jende bitxia da: haserre omen dabiltza denak,

muturra luze, presaka betiere, eta oso hizkuntza

arraroan mintzatzen dira. Halako batean, Emeu

jendetza artean galdu da. Inork lagunduko al die

txikia bilatzen?

Ipuin kontalari misteriotsua 

Susana Pinto
Patxi Peláez, Iosu Mitxelena
40 orri. | cartoné |  25x23 cm.   12,00 € 
Arratsaldero, institutuko ikasleak erromes misteriotsu

batek kontatzen dituen istorioak entzutera joaten dira.

Oso zezen bitxia da, inork ez du haren berririk batere.

Hitz gutxi esaten du, ipuinak kontatzeko ez bada.

Deskubrituko al dute Betizuk eta lagunek ipuin

kontalariaren misterioa?

Gelako buruzagia izan nahi dut 

Susana Pinto
Patxi Peláez, Iosu Mitxelena
40 orri. | cartoné |  25x23 cm.   12,00 € 
Betizuk eta Betisuisek gelako ordezkari izan nahi dute.

Biek ere oso serio hartu dute kontua, eta hitzaldiak

prestatzen eta kartelak egiten pasatzen dute eguna.

Jada ez dira lagunak, orain arerioak dira. Emeu gaixoa

aspertu egiten da, ez diotelako batere jaramonik egiten.

Lagun izateari utziko ote diote hiru behitxoek?

Emeuk oroimena galdu du 

Susana Pinto
Patxi Peláez, Iosu Mitxelena
40 orri. | cartoné |  25x23 cm.   12,00 € 
Emeuk ez daki nor den. Ezta nor diren Betizu eta

Betisuis ere. Ezta zein behik aurkitu zuen Lurra ere…

Txikia ez da ezertaz gogoratzen! Idi gaizto batek

sorginkeria bat egin dio, eta oroimena galdu du. Bere

bi lagunek irtenbide bat aurkitu behar dute, baina ez

da lan erraza izango. Eta Emeuk ez badu oroimena

berreskuratzen?



Bet izu
Bilduma

Pr intze  zor iontzua
Bilduma
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Kontuz Emeu!

Susana Pinto
Patxi Peláez, Iosu Mitxelena
26 orri. | cartoné |  17x20 cm.   12,00 € 
Emeu ez du arretarik hartzen egiten duenarekin eta

riskuetan zartzen da. Kontuz Emeu!

Kike zikina

Susana Pinto                              
Patxi Peláez, Iosu Mitxelena
26 orri. | cartoné |  17x20 cm.   12,00 € 
Kike parkean jolasten den zezentxo bat da, baina

ez da garbitzen zikintzen denean.

Printze zoriontsua

Teresa Andonegi
Jack Mircala
40 orri. | cartoné |  29x18 cm.   10,00 € 
Printzeak bere oinarritik, jendea zein behartu bizi den

ikus dezake, eta negar egiten du horregatik. Gau batez,

enara bat hurbiltzen zaio. Printzeak bere aberastasuna

banatzen laguntzeko eskatzen dio, eta, horrela, zoriontsu

izatea lortuko du.

Handi-handia egiteko sekretuak

Susana Pinto
Patxi Peláez, Iosu Mitxelena
26 orri. | cartoné |  17x20 cm.   12,00 € 
Betizu Laiari handi-handi egiteko sekretuak irakasten

dio.



TTipi  Mostroak
Bilduma

Adarrin 

Sophie Pavlovsky
Julie Lesgourges
32 orri. | cartoné |  17x16 cm.   7,00 € 
Adarrin mostroak munduko adarrik handienak ditu.

Adarrin Afrikako errinozero baten eta Espainiako

zezen baten semea da.
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Zorrotzin 

Sophie Pavlovsky
Julie Lesgourges
32 orri. | cartoné |  17x16 cm.   7,00 €   
Zorrotzin mostroak atzapar zorrotzak ditu, harakin

baten labana bezalakoak. Erakutsi besterik ez du

 benetan beldurgarria izateko. 

Kakurrin 

Sophie Pavlovsky
Julie Lesgourges
32 orri. | cartoné |  17x16 cm.   7,00 €   
Kakurrin mostroak usain zinez txarra du, baina berak

oso gustoko du usain hori. Oso kutsatua dagoen hiri

baten estoldetan bizi da.

Irrin 

Sophie Pavlovsky
Julie Lesgourges
32 orri. | cartoné |  17x16 cm.   7,00 €   
Irrin mostroa farre egiten du denbora guztian. Etxe

eroso eder batean bizi da.

Kalparrin  

Sophie Pavlovsky                              
Julie Lesgourges
32 orri. | cartoné |  17x16 cm.   7,00 €   
Jaio zenetik Kalparrin mostroak ez du behin ere

ilea moztu eta harro dago. Bere etxean debekatuta

daude guraizeak eta bizar-labanak.

Grisin 

Sophie Pavlovsky
Julie Lesgourges
32 orri. | cartoné |  17x16 cm.   7,00 €   
Grisin mostroa harri grisez egindako etxe batean

bizi da. Etxeak, kontraleiho grisak ditu, paretako paper

margotua grisa da eta moketa grisa baita ere .Grisin

koloreak gorroto ditu.
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