
IRAKURLE TALDEA

LEGAZPIKO IRAKURLE TALDEAK EUSKARAZ 
IRAKURTZEKO ZENBAIT LIBURU GOMENDATU NAHI DIZKIZU.

Irakurle  taldeko irakurleen  idatziak  dira  hauek.  Datorren  urtean 
zeuk  ere  IRAKURLE  TALDEAN  parte  hartu  nahi  baduzu 
943731167 telefonora deitu  eta listo. 

* Zailtasun maila

Alberto Ladron 
Arana

** AROTZAREN ESKUAK. 
 Liburu hau nire eskuetara iritsi  arte,  denbora zen euskaraz polizia  nobelarik 

irakurtzen  ez  nuela.  Idazlea  ere  ez  nuen  ezagutzen,  baina  hainbeste  gozatu 
dudanez,  bere  beste  bi  liburu  ere  irakurri  ditut:  “Xake  mate”  eta  “  Eguzki 
beltzaren sekretua”. Nobelan neska gazte bat da protagonista; Ane. Aitonaren 
herentzian  baserri  zahar  bat  jasotzen  du,  eta  han  aurkitutako  hezurrek  bide 
ematen diote misterio istorioari. Ane misterioa argitzen saiatuko da. Egia esan, 
misterio horretan murgildu eta jarraian irakurri dut liburua.

 Hau  izan  da  gehien  gustatu  zaidana.  Hasieratik  harrapatu  nau,  izan  ere 
hasieratik bukaera arte intriga mantentzen du. Gainera idazkera oso arina da, 
eta  oso erraz irakurri  dut.  Eleberrian neska batek,  nahi  gabe,  bere  aitonaren 
oroimenak argira ateratzen ditu. Gauza horiek ezezagunak dira berarentzat, eta 
pixkanaka-pixkanaka argumentua gero eta korapilatsuagoa izango da.

 Zoragarria. Irakurtzen hasi nintzenean esan zidaten hiru egun geroago idazlea, 
Alberto Ladron, etorriko zela hitzaldi bat ematera, eta nik ere joan nahi nuenez 
asteburu osoa pasatu nuen irakurtzen , EUSKARAZ! Oso polita da, ez da zaila 
irakurtzeko eta oso entretenigarria da.

 Misteriozko  nobelak  gaztelaniaz  dezente  irakurri  ditut,  baina  euskaraz  oso 
gutxi. Gaia aldatzea ere ondo etortzen da askotan, eta animatu egin nintzen. 
Entretenigarria  iruditu  zait,  eta  bukaera  arte  mantentzen  zaitu  tentsioan. 
Idazkera, tira, ez zait puntakoa iruditu, baina gustura irakurri dut.

 Hau ere, misteriozko eleberri da. Bi egunetan irakurri dut, ez da erreza uztea 
eta.  Neska bat da protagonista. Aitonak herentzian mendian galdutako baserri 
bat  utzi  dio.  Baserrian,  deskubrimendu  itzel  bat  egingo  du.  Hor  hasiko  da 
ikerketa bat egiten aitonaren sekretua azaldu arte.

 Oso gustura eta oso erraz irakurri dut liburu hau. Hasieratik harrapatzen zaitu 
istorioak. Neska bat, hil berria den aitonaren etxera joaten da bizitzera. Une 
horretatik ez du izango aspertzeko betarik.

 Asko gustatu zitzaidan.  Intrigak azken momentu arte  irauten du,  eta  gelditu 
gabe irakurtzeko gogoa ematen du. Gogor xamarra ere bada.
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Hasier 
Etxeberria

*** EULIEN BAZKA. 
 Oso gustura irakurri dut. Hasieratik harrapatu nau. Nobela bizia da eta espero 

ez  duzun  bukaerara  eramaten  zaitu.  Protagonistari  albiste  txarra  eman  dio 
medikuak, eta euliekiko zaletasunarekin jarraitzen badu ere, zer pentsatua eman 
dio:  euliez  gain  bizitzan  izandako  bizipenak,  harremanak  eta  gainerakoak 
aztertzen  ditu.  Halaber,  nahiz  eta  etorkizun  beltza  ikusten  duen,  ezustekoz-
ezusteko aurrera egin beharko du uste baino egoera korapilatsuagoetan.

 Asko gustatu zitzaidan. Lehenengo momentutik sartzen zara istorioan. CSIko 
kapitulu bat dirudi, eta horregatik uste dut hainbeste gustatu zaidala. Misterio 
puntu hori  ez da galtzen liburu osoan.  Gozatu egin nuen liburua irakurtzen, 
bigarren partearekin, “Mutuaren hitzak” berriz, ez hainbeste.

 Hasiera oso astuna egin zait  ,baina gero istorioak harrapatu egiten zaitu  eta 
gustura irakurri dut. 

 Nik  oso  gustura  irakurri  nuen  liburu  hau.  Hasieran  kosta  egin  zitzaidan 
istorioan sartzea,  baina sartu eta  berehala  harrapatu  ninduen.  Entretenigarria 
izateaz  gain  estilo  aldetik  ere  oso  erakargarria  iruditu  zait  irakurtzerakoan. 
Pertsonai nagusia asko gustatu zait eta istorio honen jarraipen gisa idatzitako 
beste liburua ere irakurtzera animatu naiz: "Mutuaren hitzak" 

Aitor 
Arana

** AMODIOAREN GAZI-GOZOAK. 
 Lagun  batek  gomendatu  zidan  liburu  hau.  Idazlea  legazpiarra  eta  gainera 

txikitako ezaguna nuela konturatzean, zalantzarik gabe ekin nion irakurtzeari. 
Oso erraz irakurtzeaz gain, aproposa da euskara ikasleentzat: batetik, istorioak 
berak  jakin  mina  pizten  duelako  eta  bestetik  ondo  ulertzen  delako.  XX. 
mendearen lehen erdian bizi izandako emakume baten bizitza kontatzen zaigu. 
Errealismo gordina azaltzen da: bai bizi izandako gertaera bortitzak eta baita 
amodio kontuak eta sentipenak ere.

Jose Maria 
Mendiola 

* INGELESEN HILERRIAN. 

 Asko  gustatu  zait.  Ez  nintzen  gogoratzen  Donostian  ingelesen  hilerri  bat 
zegoela. Kontatzen den istorioa ere gustatu zait. Ez dakit egia izango den edo 
ez, baina bitxia da. Irakurtzeko erraza eta atsegina ere iruditu zait.

 Hau  ere  asko  gustatu  zait.  Inoiz  ez  dut  entzun  Donostian  beste  hilerri  bat 
zegoenik. Istorio polita da eta irakurtzeko oso erraza.

Jon Maya

** RIOMUNDO.
 Ez zait  batere gustatu.  Agian, horregatik kostatu zait  besteak baino gehiago. 

Gure  inguruan  pasatu  arren,  miseria  eta  zorigaitzezko  istorioak,  gudarekin 
lotuta daudenak, ez zaizkit batere gustatzen, gerra zibila bereziki.

 Extremadura inguruko familia baten istorioa kontatzen du. Familia hori Euskal 
Herrira  joan  da  han  bizitzeko  asmoz.  Familiak  han  bizitako  abenturak 
kontatzen ditu. Oso polita da eta edonori gomendatuko nioke.
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Karmele 
Jaio

** AMAREN ESKUAK. 
 Oso liburu polita iruditu zait,  irakurtzeko erraza eta atsegina.  Oroipenak eta 

sentimenduak oso ondo deskribatzen ditu. Gehien gustatu zaidana hori izan da, 
nola sortzen diren oroipenak eta sentimenduak, amaren eskuak begiratzean eta 
laztantzean.

 Nerearen istorioa  kontatzen  du.  Dena bere  anaiak  deitzen dion egun batean 
gertatzen da. Ama ospitaleratu egin dute kalean galduta aurkitu dutelako. Amak 
alzheimerra dauka. Istorio polita da eta asko gustatu zait. Edonori gomendatuko 
nioke.

 Lehenik esan behar dudana da, ez nuela sekula pentsatuko liburu bat euskaraz 
irakurriko  nuenik.  Orain  esan  behar  dut  hiru  liburu  irakurtzeko  gauza  izan 
naizela  eta  orain  askoz  hobeto  moldatzen  naizela  aurrean  jartzen  zaizkidan 
denak nahiko ondo irakurtzeko. Liburu hau irakurtzen hasi nintzenean, nahiko 
itsusia  iruditu  zitzaidan,  baina  gero  pixka  bat  egoeran  sartuz  pikatzen  joan 
nintzen eta ama gaixotu zenean hitzik gabe gelditu eta pixka bat bizkortzen hasi 
zenean Germanen izena esaten hasi zen, bere nobio gaztetakoa. Inork ez zekien 
lagun bat agertu zen eta baita ere alabaren beste lagun bat,  Karlos.  Gutxien 
gustatu zitzaidana izan da bukaera. Niri gustatuko zitzaidan, ama sendatu eta 
denok pozik  elkarrekin  bizitzeko modu on bat  izatea,  baina  ez,  ama hil  eta 
niretzako gaizki bukatzen da.

 Aspaldi  nuen  nobela  hau  irakurtzeko  irrika.  Izen  burua  irakurtzean  erakarri 
ninduen batipat. Ama-alabaren arteko harremana nolakoa den garbi adierazten 
du protagonistak. Nerearen  ama ospitalean dago, lana dela eta, ez dio tarterik 
uzten amarekin nahi adina egoteko. Amaren eskuak ere oso adierazgarriak dira. 
Behin  eta  berriro  aipatzen  du  istorioan.  Sentimenduak  ere,  pilpilean  daude. 
Adibide  polita  jartzen  du,  armairu  zahar  bat  margotzen  denean  zer 
ondorio dakarren. Egia esan iragana eta oraina bateratuak daude. Irakurterraza 
da. Beraz, gomendagarria edonorentzat.

 Nik ere, iaz irakurri nuen, eta  ados nago. Oso liburu sentikorra eta polita da, 
eta gainera irakurtzeko erreza. Benetan gomendagarria.

 Asko  gustatu  zait  nobela  hau.  Oso  hunkigarria  da  sentimenduak  eta 
oroitzapenak  ukitzen  dituelako.  Horregatik  oso  erraza  da  pertsonaiekin 
identifikatzea eta bete-betean argumentuan sartzea. Gainera, oso erraz ulertzen 
da.

 Esan  behar  dut,  hasi  nintzela  irakurtzen,  baina  oso  zaila  iruditu  zitzaidan. 
Lagun batekin hitz egin nuen eta gauza bera esan zidan. Beste batek, ordea, oso 
polita eta ulerterraza zela esan zidan. Beraz, nire iritziak ez du balio. Seguraski 
egun txarra edo hilabetea.... izango nuen. Ez dakit, zuek probatu.

* CANTERVILLEKO MAMUA
● Asko kostatu zait  irakurtzea.  Niretzat  hitz  berri  asko dauzka. Batez ere,  oso 

astuna  iruditu  zait  denbora  guztian  hiztegiarekin  egon behar  izan  dudalako, 
bestela ez nuen ezer ulertzen. Nik pentsatzen dut gazteluko mamuei buruzkoa 
denez  ez  dituela  ohiko  hitzak  erabiltzen  eta  horregatik  iruditu  zait  zaila. 
Bestalde, esango dizuet merezi duela irakurtzea hitz berriak ikasteko: izerkaria, 
hazbete, parpail, ziztrin ...
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Itz: Juan Kruz 
Igerabide

 
*  EZTA INOLA ERE. 

 Oso erraza egin zitzaidan. Hiru neba-arreben istorioa da, eta beren gurasoak 
banatzerakoan  bakoitza  nola  sentitzen  den  kontatzen  du  Cristine 
Nostlingerrek. 

 Azken liburua izan da eta nekatuta harrapatu nau, baina irakurri dut eta ondo 
ulertu  dut.  Azkenean  obligazio  bezala  hartu  nuen  eta  ez  nuen  disfrutatu 
irakurmenarekin,  gainera  batzutan  bi  aldiz  irakurri  behar  nituen  kapitulu 
batzuk  istorioari  ondo  jarraitzeko  eta  nekagarria  egiten  zitzaidan.  Irakurri 
dutenek, ordea, esaten dute ondo dagoela.

 Erraza.  Seme  alaben  kontakizunak  beren  guraso  eta  beren  maite  lagunen 
arteko hartu emanak. Denak nahiko ondo konpontzen dira beraien artean, eta 
ijitoek  bezala  diru  gutxi  izan  arren,  denak  pozik  bizi  dira.  Hala  hobe  da 
bizitzan ere.

Toti Mnez de 
Lezea

*** ERREGEAREN MEZULARIA
● Historian zehar abenturazko ipuin bat sortu du Totik.  Nahiz eta batzuetan 

hiztegia  zaila  izan,  ez  da  haria  galtzen,  eta  azkar  irakurtzen  da.  Liburua 
polita eta atsegina izateaz gain interesgarria ere bada.

Manuel L Alonso

Itz: J.A.  
Sarasola

* HEGOALDERA
 Irakurterraza da. Di-da batean hasi eta bukatzen den horietakoa da. Ez da oso 

alaia,  baina  jakin-mina  sortzen  du.  Klara  eta  Juan,  aita-alabaren  arteko 
sentimenduak borborka daude. Aspaldian galdutako elkarrenganako maitasuna 
berreskuratu nahian dabiltza.  Horretarako,  abentura bidaia  bat  antolatu dute 
itsasoa ikusteko asmoz. Estutasun eta larriunean ere pasatuko dituzte.

Irakurmendi

*JANE EYRE

 Istorio hau Jane Eyre andereñoari buruzkoa da. Bere bizitza oso gogorra izan 
zen. Orfanato batean pasatu zuen bere haurtzaroa. Asko gustatu zait, hasieratik 
bukatu arte. Istorio gogorra da baina azkenean ondo bukatzen da.
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Itz: Juan Kruz 
Igerabide

** PEACEFUL SOLDADUA. 
 Ondo  dago.  Istorio  polita  da,  oso  polita,  baina  asko  luzatu  zitzaidan. 

Batzuetan bi aldiz irakurri behar izan nuen ondo ulertzeko. Aditz mota eta 
deklinazio asko dauzka. Nik “Indio eran” irakurri nuen bestela bukatu gabe 
egongo litzateke oraindik. Nahiz eta irakurtzea kostatu azkenean beste lagun 
batekin irakurri nuen eta konturatu nintzen ondo ulertu nuela, beraz pozik 
nago. Gomendagarria da.

 Oso  nobela  polita  iruditu  zait.  Guda  garaian  kokatuta  dago,  eta 
protagonistak soldaduak , gau batean errepaso bat egiten dio bere bizitza 
osoari. Anai arreba eta lagun minen arteko sentimenduak. Momentu tristeak 
zein alaiak gogoratzen ditu. Hunkigarria benetan.

Joxemari  
Urteaga

** ORDAINA ZOR NIZUN. 
 Polizia  eta  detektibeei  buruzko istorio  interesgarria  irakurriko nukeelakoan 

aukeratu nuen. Baina ez nuen osorik irakurri. Oso aspergarria egin zait JM 
Urteagak liburu honi ematen dion enfokea.

 Gustura irakurri dut. Estilo berezia du, ez da ipuin bilduma, ez da inbestigazio 
lana... tarteko zerbait da. Eta intriga puntuari ondo eusten dio.

Irakurmendi  
bilduma

* KITTO DENA. 
 Oso polita  da.  Afrikako  herriei  buruz  hitz  egiten  du.  Istorio  hau  Okonwo 

izeneko gizon bati  buruzko istorioa da.   Herrientzat  ohiturak aldaraztea  ez 
dela  ona esaten digu istorio honek, bestela  esan beharko genuke liburuan 
bezala “ Kitto dena!”

 Afrikako familia baten istorioa da. Istorio hau misiolarien garaikoa da. Polita 
da, asko gustatu zait eta irakurtzea gomendatuko nuke.

 Afrikari buruz gutxi dakigu, baina liburu honetan zerbait ikas daiteke beraien 
bizimoduari buruz batez ere. Liburu interesgarria iruditzen zait. 

Irakurmendi  
bilduma

* KATU BELTZA. 
 Azkenaldi  honetan  Egiptoko  istorioak  entzuten  ditugu.  Egipton  altxor 

garrantzitsuak  daude,  horregatik  batzuetan lapurretak egiten dituzte.   Kasu 
honetan, poliziaren inspektore batek, Saladin izenekoa, altxor baten lapurreta 
ikertu  zuen.  Egun  batean  Saladinek  bilera  bat  zeukan  arkeologo  batekin, 
Pearson izenekoa, baina ez zen agertu. Orduan Pearsonen hotelera telefonoz 
deitu  zuen.  Hotelean,  egun  horretan,  Pearson  jauna  bere  logelan  erailda 
aurkitu  zutela  esan  zioten.  Saladinek  hotelean  Pearson  jauna  ikusi  zuen. 
Labana zuen bularrean sartuta. .....
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Irakurmendi  
bilduma

* ISTANBULEN ELKARTUKO GARA. 
 Istorio honetan mutil bat bere andregaiarekin elkartzeko Istanbulen geratu zen, 

baina  bidaiaren  ondoren,  neska  ez  zen  agertu.  Arazo  asko  izan  eta  gero, 
azkenean  poliziarekin  batera  neska  aurkitu  zuten.  Orduan  denok  oso  pozik 
geratu ziren. Bikotea ere, egun batzuk Istanbulen lasai-lasai geratu zen.

 Entretenigarria eta irakurtzeko erraza iruditu zait.

Juan Mari  
Irigoyen

** IPUIN BATEAN BEZALA. 
 Asko  kostatu  zitzaidan  irakurtzen  hastea.  Hain  lodia  ikusten  nuen,  non 

irakurtzeko gogoak alde egiten zuen. Baina hiru kapitulu irakurri ondoren asko 
gustatu zitzaidan eta gustura irakurri nuen, nahiz eta bukaera oso tristea izan. 
Irakurri ditudan liburuetatik gehien gustatu zaidana izan da.

 Sara izeneko neska baten istorioa kontatzen du. Sarak ikasketak alde batera utzi 
eta  Alpujarretara  alde  egin  du  bere  mutil  lagunarekin.  Han beste  mutil  bat 
ezagutzen du eta drogaren munduan sartzen da harekin batera. Gero zoroetxe 
batean  sartzen  dute.  Handik urte  batzuetara  Donostiako  Alzara  doa  eta  han 
Ander ezagutuko du. Anderrekin ezkondu eta alaba bat izango dute. Handik 
urte erdira ....Asko gustatu zait. Polita da baina amaiera gogorra iruditu zait. 
Liburu hau oso gomendagarria.

 Oso atsegina gertatu zitzaidan. Sara, neska gaztea, maitasunak eraginda familia 
eta lana utzita, bizimodu alternatibo baten bila doa. Bizimodu garratz-gozoari 
aurre egiteko indarra eta kemena izan du heriotza  iritsi zaion arte. Irakurtzen 
bukatzear nengoela dena ipuina zela pentsatu nahi izan nuen, errealitatean ere 
gerta daitekeena izan arren.

 Hunkigarria  da.  Sentimendu  guztietakoak  azaltzen  dira  eleberri  honetan. 
Bikotearen arteko harremanak, maitasunaren indarra azaro guztiak gainditzeko; 
ama  eta  alabaren  arteko  sumina  eta  maitasuna  nahastutak;  aizpeen  artean 
babesa, laguntza eta konfidantza. Laguneen eraginpena eta drogaren ondorioak 
ere  ikus  ditzakegu.  Liburu  arina,  erraz  irakurtzeko,  eta barrura  heltzen  den 
horietakoa da. Gomendagarria.

Axel 
Luzarraga

** KARONTE. 
 Lehenengo  orrialdetik  gustatu  zitzaidan.  Baina  bukaera  ez  zitzaidan  asko 

gustatu, izan ere, istorioa kontatzeko beharrezko informazio asko ematen du, 
eta liburua amaitzeko bost orrialde bakarrik erabiltzen ditu.

 Liburu  hau  abenturazkoa  da.  Euskal  Herrian  eta  Japonen  girotuta  dago. 
Tramaren  hasiera  ez  da  oso  sinezgarria.  Konplot  mundial  baten  oinarritzen 
baita.  Hori  bai,  Japonengo  atalak  liburuaren  onenak  dira.  Hoiek 
interesgarrienak  eta  sinezgarrienak  dira.  Abenturazko  liburuak  gustatzen 
bazaizun, hauxe irakurri.
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Bernardo 
Atxaga

 ***OBABAKOAK. 
 Bigarren aldia da liburu hau irakurri dudana. Lehen aldia argitaratu berritan, eta 

aurten  bigarren  aldiz.  Bernardo  Atxaga  betidanik  izan  dut  gustuko  idazlea, 
batez  ere  ipuinetan  eta  kontakizunetan.  Fantasia  puntu  bat  du  eta  niri  oso 
atsegina egiten zait. Liburu honetako ipuinen bat aipatzeagatik: “morroia eta 
heriotza” aipatuko nuke.

Anjel 
Lertxundi

*** IHES BETEA. 
 Sorpresa izan da niretzat. Hasi eta bukatu arte interesak bultzatuta irakurri dut. 

Gustura  hartu  dut  euskaraz  idatzita  euskararekin  eta  Euskal  Herriarekin 
zerikusirik  ez  duen  istorioa  izatea.  Erraz  irakurri  dut  eta  irakurri  dudan 
bitartean, gainera, gozatu egin dut irakurketaz.

 Oso gustura irakurri dut liburu hau. Oso interesgarria da gaia Juduen kontrako 
erasoa  beste  ikuspuntu  batetik  tratatua  baitago.  Liburu  hau irakurri  ondoren 
bizitza kasualitate hutsa dela eta gu ez garela gure bizitzaren jabeak atera dut 
konklusioa bezala.

 Alemaniar  gazte  baten  istorioa  kontatzen  digu  eleberri  honetan  Anjel 
Lertxundik.  Hitler-en jarraitzaile  sutsua da,baina egun bateko gertaerak bere 
bizimodu eta izaera hankaz gora jartzen ditu. Nobela hau oso polita da eta oso 
erraz irakurtzen da. 

 Ezustean  harrapatu  nau  liburu  honek.  Andu  Lertxundiren  besteren  bat 
irakurtzen  saiatu  nintzen  eta  ezin  izan nuen  bukatu,  ez  baitzitzaidan  batere 
erakargarria egin.  "Ihes betea" liburuak,  berriz,  kontrako inpresioa eman dit. 
Istorioa oso erakargarria da, benetan e"engantxatzen" duen liburua da. 

Juan Kruz 
Igerabide

* BEGI ARGI HORIEK. 
 Ez zait  asko gustatu;  hala  ere,  irakurtzeko  erraza  denez  osoa irakurri  dut. 

Liburua  irakurtzea   Machu  Pichu  hiria  ezagutzeko  aukera  ezin  hobea  da. 
Gainera, han egiten dituzten errituak ere azaltzen dizkigu. Idazleak mundu 
misteriotsu batean sartzen gaitu,  altxorren  ehiztarien munduan,  hain  zuzen 
ere.

Irakurmendi  
Bilduma

* KONTRABANDISTA. 
 Oso  polita  iruditu  zait.  Oso  erraza  irakurtzeko  eta  gainera  beste  era  bat 

erakusten du dirua irabazteko. Kontrabandoa normala da leku askotan, baina 
era honetan ez nuen ezagutzen.
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Karmele 
Jaio

** HAMABOST ZAURI. 
 Oso samur  irakurtzekoa  da.  Istorio  motzen  bilduma da,  batak  bestearekin 

zerikusirik  ez  duena.  Iruditzen  zait  irakurle  ororentzako  gomendagarria 
izango litzatekeela, azken finean istorio baten batekin identifikatzea posible 
baita. Oso gertuko istorioak dira, hau da edozeini gustatzen zaizkionak. Hala 
ere, bizi garen gizartean kontatzen ez diren gertaerak dira. Beraz, lagungarri 
izan  litezke  barruan  dauzkagun  sentipenak  eta  zauriak  apur  bat  behintzat 
leuntzeko.  Liburu  honi  buruz  dudan  iritzia  oso  ona  da,  gustura  irakurri 
dudalako eta  aldi  berean bizitza  ikusteko beste  ikuspuntu batzuk ikusi  eta 
ikasi ditudalako.

 Tristea da. Gazi gozoa. Dena dela, irakurtzeko modukoa irakurtzen zait.
 Oso  erraz  irakurtzen  da.  Hamabost  istorioz  osatutako  liburua  da.  Gure 

bizitzako  momenturen  bat  ikus  dezakegu  bertan  islatuta,  gu  bilakatzen 
baikara istorio bakoitzaren protagonista.

Cesar 
Mallorquí

* XIVAREN MALKOAK. 
 Oso erraz ulertu dut. Hasiera hasieratik ondo jarraitu diot hariari. Alde batetik 

familia eta egoerak oso arruntak dira, baina beste alde batetik intriga puntua 
ere badauka eta bukaera arte ez da jakiten zer gertatuko den. Gustatu zait, 
batez ere dena ondo ulertu dudalako.

Aitziber 
Etxeberria

**31 BAIONETA. 
 Benetan  gozatu  dut.  Irakurtzen  hasi  bezain  laster  harrapatzen  zaituen 

horietakoa da. Nire iritziz oso euskara politean idatzita dago eta gainera zer 
gertatuko  ote  den  irrikaz  egon  naiz  irakurri  bitartean.  Egia  esan,  oso 
gustagarria  egin  zait.  Alde  batetik  Donostian  kokatzen  delako  gertukoa 
sentitu  dut.  Beste  alde  batetik  inkisizioaren  gaia,  Donostiaren  erreketa, 
baserritarren bizimodua, emakumeen egoera eta soldaduen bizimoduak arreta 
eman dit  eta oso interesgarria iruditu zait.  Gozatzeaz aparte asko ikasi dut 
gure  Donostia  hiri  politaz.  Guztiz  gomendagarria  deritzot,  ondo  pasatuz 
ikasteko liburua baita. Aldi berean sentimenduz betetako pasarteak daude eta 
une hunkigarri asko ere igaro ditut.

 Oso atsegina  iruditu  zait.  Erraz  eta  gustura  irakurtzekoa.  Gainera  gertuko 
gertaerak kontatzen ditu eta sentiberatasun handiz. Oso gustura irakurri dut 
eta edonori gomendatuko nioke.

 Nik  oso  gustura  irakurri  nuen.  Erraza  iruditu  zitzaidan,  gainera;  eta 
entretenigarria.  Donostian  kokatuta  dagoenez  interes  puntua  ere  badu  eta 
kontatzen duen istorioa polita iruditu zitzaidan. Gerra garaian ama eta alaba 
baten arteko harremana dago tartean eta orduko bizimoduaz ere hitz egiten 
du. 

 Irakurtzeko erraza da eta entretenigarria. Historia kontuak gogoko badituzu 
irakurri ezazu,ez zara damutuko.
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Xabier 
Mendiguren

***ARIMA ENKOINATUAK. 
 Lau istoriotan banatuta dago. Egia esan, edo nire iritzia da, horrelako liburuen 

istorio edo ipuinek ildo berdina eraman ohi dute. Kasu honetan niri ez zait 
iruditu  hori  horrela  denik.  Ez  dauka  zerikusirik  batak  bestearekin.  Astun 
samarra edo aspergarria egin zait. Nire ustez ez da liburu gomendagarria.

Jon 
Mirande

*** HAUR BESOETAKOA. 
 Jon  Mirande  oso  ausarta  iruditzen  zait,  1959 urtean  idatzi  zuela  kontutan 

hartuta (nahiz eta geroago argitaratua izan). Idatzi zuenean moldeak puskatu 
egin  zituen,  garaiko  gizarteari  izugarria  irudituko  zitzaion,  gaur  egun  ere 
gogorra egiten da eta. Hasieran gaiak nazka sortzen du, irakurle bezala zikina 
ere sentiarazten zaitu. Irakurri ahala, ordea, maitasun istorio ezinezkoa dela 
konturatzen zara. Nire ustez oso ondo idatzita dago, sentimendu eta emozioak 
pil pilean jartzen dizkigu. Euskal literatura gozatzeko liburu aparta. Hori bai, 
euskara zaila du, baina ahaleginez ulertzen da. Gomendagarria.

Anjel  
Lertxundi

*** HAMASEIGARRENEAN AIDANEZ...”
  “Han hasi ziren nire senarraren kolpeei lagunduz Agur Mariaka. Ez zitzaidan 

inor  errukitu  eta,  orain  konturatzen  naizenez,  guzti  haiek  ere  ni  jotzen 
ninduten amaginarrebaren heriotzaren errudun...” Anjel Lertxundiren hitzak 
melodia bilakatu dira niretzat. Oso ondo pasatu dut liburua irakurtzen., plazer 
handia  izan  da.  Euskara  oso  polita  eta  atsegina  du,  erraz  irakurtzen  da. 
Irrikatan nago idazle honen beste liburu bat irakurtzeko.

Toti Martinez 
de Lezea

*** KATTALIN. 
 Lehenengotik  aspergarria  iruditu  zitzaidan,  baina  gero  irakurtzeko  nahiko 

interesgarria.  Gutxien  gustatu  zaidana  da  hainbeste  zigor  eta  atxiloketa 
gertatzea  emakume  gaixoari.  Ez  zait  bat  ere  ondo  iruditzen,  eta  gero, 
azkenean,  hil,  eta  bere  alaba  Kattalintxo  bere  aita  zein  zen  jakin  gabe 
gelditzea;  ba ez! Liburu honek ere aurrekoaren kanta dauka, ez dela ondo 
bukatzen. Horregatik pentsatzen dut ez naizela oso irakurle trebea.

Miren Agur  
Meabe

** URTEBETE ITSASARGIAN. 
 Oso erraz irakurtzen da gazteentzako nobela delako eta guda zibila garaian 

osabaren etxera doan gazte baten istorioa kontatzen du. Baliagarria da urte 
horietan zer pasatu zen ulertzeko.
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Itz: Xabier 
Galarraga

** TXAKURRARI GAUEAN GERTATUTAKO 
ISTRIPU BITXIA. 

 Istorio zoragarria. Idazkera ez da oso zaila, umeentzako nobela ematen du eta 
autismoari  buruz  gehiago  ulertzeko  oso  baliagarria  da.  Momentu  batean 
sentiarazi  zidan  protagonista  bezala,  erabat  itota,  sekulako  angustiarekin. 
Gomendagarria da benetan.

 Berezi samarra iruditu zait. Hasieran ez diot nobela itxurarik hartu eta gaia 
bera izan da interesa piztu didana. Irakurri ahala, ordea, nobela giroan sartu 
da  eta  oso  gustura  aritu  naiz.  Autismoaren  inguruan  hainbat  gauza  berri 
ikasteko balio izan dit liburu honek.

Arantxa 
Iturbe

** Ai AMA! 
 Niri nobelak irakurtzea asko gustatzen zait eta gauero pixka bat irakurtzen 

dut  ohean.  Nire  irakasleak  euskarazko  liburu  bat  irakurtzea  proposatu 
zidanean gustura  hartu  nuen,  baina  oheratu  nintzenean ez  zen gauza  bera 
erdaraz  edo  euskaraz....Hala  ere,  pixkanaka-pixkanaka  aurrera  egin  nuen. 
Liburu  hau  ama  izanez  gero  oso  entretenigarria  da,  zure  esperientziak 
kontatzen ari dela ematen duelako. 

 Liburu  interesgarria  da  umetxo  bat  izandako  emakumeentzat.  Gai  askori 
buruz hitz egiten du (beti bere ikuspuntutik) eta lagungarria izan daitekeela 
iruditzen zait 

 Lehenengo liburua izan zen eta gustatu zitzaidan. Ulerterraza da. Ez da oso 
luzea eta esaldiak ere oso errazak ditu. Oso gomendagarria da.

Fernando 
Morillo

** GLORIA MUNDI
 Begi kolpe batean, liburuaren azala ikusi eta izenburua irakurrita, albo batera 

uzteko  modukoa  zen.  Baina  irakurtzera  animatu  ninduten  eta  guztiz 
bestelakoa gertatu zait irakurtzen hasi orduko. Misterio kutsu batean bilduta 
dago. 

 Gustura irakurri dut. Suspense giroak hartzen du indarra eta sentipenek beste 
arlo bat dute. Erraz irakurtzen den liburua da.

 Liburuaren atal onena amaiera da. Nik gutxienez ez nuen halakorik espero. 
Korapiloa aska denean uste duzunean, idazleak beste buelta ematen du. 

 Oso gustura  irakurri  dut  liburu  hau.  Erraz  irakurtzen  da  eta  istorioak  ere 
berehala  harrapatzen  zaitu.  Protagonistaren  andregaiak  bidalitako  zorion 
mezu  baten  ondorioz  txantxetakoa  ez  den  arazo  larri  batean  harrapaturik 
geratzen da. 

Pako 
Aristi

*** GAUZA TXIKIEN LIBURUA
 Ipuinak, kontakizunak, olerkiak, artikulutxoak.... denetik dauka liburu honek. 

Ez du jarraipenik eskatzen, edozein momentutan irakur dezakezu zatitxo bat 
eta beste libururen bat irakurtzen ari bazara ere. Lasai asko tarteka dezakezu. 
Erraz irakurtzen da eta ni behintzat gustura aritu naiz.
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Julen 
Gabiria

** CONNEMARA GURE BIHOTZEAN
 Bi  aldiz  hasi  naiz  irakurtzen,  eta  lehen  aldian  aspertuta  utzi  nuen.  Beste 

irakurle batzuen iritzia entzun ondoren, ordea, berriro ekin nion irakurtzeari 
eta bigarrenean aurrera egin nuen gogotsu. Pozten naiz,  egia esan, gustura 
irakurri baitut bukaera arte.

 Liburu hau irakurri nuenean barre asko egin nuen. Oso dibertigarria da eta 
irakurtzeko  oso  erraza.  Gomendatuko  nuke.  Protagonista  bere  neskaren 
omenez  Conmemarara  joan  da  bidaia  egitera.  Bere  neskalagunaren 
egunerokoa irakurtzen du bidaian zehar.

 Hasieratik harrapatu ninduen. Izan ere, idazkera nire gustukoa izan da, eta 
gustura irakurri nuen. Pertsonaiak, bere neskalaguna zenak egindako bidaia 
egiten du, nola hil den ulertzeko asmoarekin.  Bukaera, berriz, ez zitzaidan 
batere gustatu.

 Gazte batzuen arazoak kontatzen ditu. Neska bat Irlandara joan zen ikastera 
eta herrira itzuli zenean kotxe istripu batean hil zen. Berarekin bizi zen laguna 
gaizki  gelditu  zen.  Ordenagailuko  CDak begiratzen  hasi  zen  eta  ustekabe 
galanta hartu zuen. Niretzako interesgarria izan da.

 Oso gustura irakurri nuen. Mutilak andregaia hil ondoren egindako bidaian 
sorpresa  handiak  aurkitu  zituen.  Asko,  pentsatu  ez  zituenak.  Eta  bere 
neskalagunari buruz zuen iritzia ondo aldatuta, eta neskalagunak bizitzaren 
bukaera nolakoa izan zuen jakiteko gogoz bueltatu zen

Juan Kruz 
Igerabide

* BOSNIARA NAHI
 Gaur eguneko errealitate baten ispilua dela esango nuke. Gerrateak ekartzen 

dituen  ondorioen  isla  bikaina;  aldi  berean  guregandik  bere  hurbiltasunean 
urrun geratzen den errealitate bortitza. Agian bortizkeria horrek sortzen duen 
minak  eraman  nau  urruntasunera.  Bestalde,  esperantzaren  mugagabeko 
beharrak  eta  ilusioak  gainditu  beharreko  guztiaren  arma  ezin  hobea  eta 
beharrezkoena  dela,  argi  azaldu  nahi  izan  du  idazleak.  Egonaldi  batean 
irakurtzeko modukoa.

 Liburu honek erakusten digu gerrak zenbat arazo ekartzen dizkion jendeari. 
Familia Bosniar bat zatitu egiten da, emaztea seme-alabekin alde batetik eta 
senarra gerran.

 

PROMESA
 Niri  asko  gustatzen  zait  irakurtzea,  normalean  asko  irakurtzen  dut  baina 

euskaraz inoiz  ere ez;  iruditzen zait  zitzaidan oso zaila izango zela.  Baina 
aurten hasi  naiz  eta  oso pozik nago.  Oraindik  hiztegia asko erabiltzen dut 
baina  gero  eta  gutxiago.  Aurten  bost  liburu  irakurri  itut.  Lehenengoa 
“Promesa” izan da eta oso gustura irakurri dut. 

LEGAZPIKO UDAL EUSKALTEGIA·Nafarroa kalea, B LEGAZPI eta faxa: 943 73 11 67 
e-maila: euskaltegia.le@legazpi.net     web orria: www.udaleuskaltegiak.net

mailto:euskaltegia.le@legazpi.net
http://www.udaleuskaltegiak.net/


IRAKURLE TALDEA

Juan Kruz 
Igerabide

** HAUTS BIHURTU ZINETEN
 Oso gustura eta arin irakurri dut, eta esan beharra dut asko gustatu zaidala. 

Alde batetik, idazkera erraza eta hizkera aberatsa duen liburua da; bestalde 
narrazioa  batetik  eta  sentimenduen deskripzioa  bestetik  oso argi  erakusten 
ditu idazleak. Leku eta gertaeren kokapenean ere asmatu duela esango nuke. 
Laburbilduz, gomendagarria eta gozatzeko liburua.

 Oso gustura irakurri dut liburua. Jakin mina pizten duen horietakoa da eta ri-
ra  batean  irakurtzeko  modukoa  da.  Garai  bateko  bizimodua  islatzen  du, 
frankismo  garaiko  bizimodua,  hain  zuzen  ere.  Sentiberatasun  handia 
erakusten dute pertsonaiek eta idazleak oso ondo txertatu ditu garai hartako 
giroan. 

 Hasieran oso gustura hartu ez banuen ere, aitortu beharra dut engantxatu egin 
nauela.  "Herrenkok",  liburuaren  protagonista,  erabat  harrapatu  nau,  oso 
pertsonaia berezia da, goxoa.  Istorioa oso polita da, baina arazoak izan ditut 
garaia  kokatzeko  orduan.  Frankismoaren  osteko  garaia  da,  baina  zenbait 
kontzeptu garai horretan kokatzeko zailtasunak izan ditut. Dena dela, merezi 
du, erraz irakurtzen da, eta garaiak garai istorioa polita da.

 Liburua irakurtzen hasi nintzenean zera pentsatu nuen: Hara hona frankismo 
ondoren  murgiltzen  den  beste  liburu  bat.  Aitortu  behar  dut,  hirugarren 
orrialderako guztiz harrapatuta ninduela, irakurtzeko erraza zein erakargarria 
baita. Mutil baten istorioa kontatzen du. Garaiko gertaerak, beregan zein bere 
ingurukoetan nolako eraginak suposatu zituzten. Esperientzia haiek nortasuna 
zizelkatuz  joan  zen  ,  etengabe  bakoitzaren  nortasunak  aldatzen  zihoazen 
egoerara  moldatuz.  Erreparo  bat  jartzearren,  protagonista  eta  hainbat 
pertsonaiek  gaur  eguneko moralitatea  daukate  eta  beste  pertsonai  batzuek, 
ordea, garai hartako moralitatea, maila etiko bi sortuz.

 Eleberri polita da. Andereño eta ikasle baten artean, gerra ondoko garaian, eta 
herri txiki batean sortzen den harreman berezi bati buruzkoa da.

Iñaki 
Irasizabal

** MENDAROKO TXOKOLATEA
 Oso  erraz  irakurtzen  den  liburua  da.  Gainera  denetatik  dauka  maitasuna, 

hilketa,... Hasieratik bukaeraraino intriga dauka.
 Amodioa, hildakoak... aspertzeko betarik ez duzu izango liburu hau eskuetan 

hartzen baduzu. Errez irakurtzen da. 
 Liburu honek intriga puntu bat dauka. Sukaldari baten koinatua hilda agertzen 

da eta istripua ez dela pentsatu duenez ikertzen hasten da. Hau ere, oso erraz 
irakurri dut, eta hasieratik bukaeraraino interes handiz jarraitu diot.-Beraz, 
irakurtzera animatuko nituzke beste irakurleak.
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* ATZAPAR ARRASTOAK
 Erraz irakurri dut elkarrizketa asko duelako. 

Bernardo 
Atxaga

*** BEHI EUSKALDUN BATEN MEMORIAK

 Orain  dela  urte  batzuk  irakurri  nuen.  Ipuin  bezala  irakurri  nuen  eta  agian 
horrexegatik gusta zitzaidan. Beste lagun batzuk nobela bezala hartu zuten eta 
nire iritziaren kontrakoak dira. Hori bai ipuin serioa da, behi batek bere bizitza 
kontatzen  digu  eta  bizitzaren  bidean  ikuspuntuak  nola  aldatzen  diren. 
"Soinujolearen  semea",  "Obaba"  eta  hauxe,  Bernardo  Atxagaren  liburu 
onenak dira, nire uste apalean. 

 Nik ere uste dut ipuin gisa irakurri behar dela. Eta horrela, nik neuk, irakurriaz 
batera  gozatu  nuen.  Kontakizunak  berak  ere  badu  indarra,  baina  gauzak 
kontatzeko moduak ematen du, nire ustez, gozabidea. Hasieran zail samarra 
iruditu arren aurrera egiteko gomendatuko nuke nik, izan ere hiztegia ez da 
oztopo izan behar eta aurrera eginez gero azkar harrapatzen zaio gurpila.

Jokin Muñoz

***ANTZARAREN BIDEA

 Jokin  Muñozen  liburua  da  hau.  Gustura  irakurtzekoa.  Eleberrian  bi  garai 
azaltzen dira eta oso ondo lotzen ditu bukaeran. Bestalde, nahiz eta askotan 
aurreiritziek eta itxurek itsutzen gaituzten, pertsona bakoitzaren atzean istorio 
bat dago

 Gustura irakurri dut, baina erdi aldean tartetxo batzuk luze egin zaizkit, astun 
samar egin zaizkit. Dena dela, istorio polita da, berezia. Bi garaitan izandako 
gertakizunak lotzen ditu, Gerra Zibil garaian Bardeetan izandako gertakizun 
bat eta Donostian gaur egun izandako gertakizun bat. Ondo idatzita dago, eta 
oso ondo kokatua gaurko giroan. Niri gustatu zait.

Itz: Mirentxu 
Larrañaga

** PIJAMA MARRADUNAZ JANTZITAKO MUTIKOA

 Hunkigarria  eta  tristea  izan arren,  asko gustatu  zait.  Filma ikusita  neukan, 
horrek erakarri nau irakurtzera. Dena den, bukaera desberdina dute. (harritu 
egin nau) Gomendagarria edozeinentzat. Filma, liburua baino lehen irakurtzen 
baduzue, hobe.

 Liburu  honekin  gertatutakoa,  ez  zait  inoiz  gertatu.  Askotan  liburu  baten 
amaierara heltzerakoan, jarrai dezan gura dozu. Baina honetan, ikusi nuenean 
bukatzen  nengoela  eta  igerri  nuenez  nola bukatuko  zen,  itxi  nuen  eta 
beharrezko adore bildu arte ez nuen amaitu. Istorio tristea da.
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Hasier 
Etxeberria

*** MUTUAREN HITZAK

 Liburu hau irakurtzeko ez da aurrekoa (euliaren bazka) derrigorrez irakurri 
behar.  Istorio  nagusi  bi  aurkitu  ditzakegu:  Erailketa  baten  ikerketa  eta 
protagonista  nagusiak  bere  buruarekin  duen  barne-lehia.  Batzutan  liburua 
geldoegi  iruditu  zait,  baina  euskararen  aberastasuna ukaezina  da.  (Hiztegia 
zein interneta hurbil eduki, liburu honek asko ikasteko aukera ematen du, eta.) 
Liburuak azkenean erantzunak airean uzten ditu (nire uste apalean, hirugarren 
liburu bat plazaratzeko aukera zabalik utziz.)

 “Eulien bazka” liburuaren jarraipena da. Eleberri hau astuna egin zait, baina 
ez istorioagatik, idazteko eragatik baizik.

Itz: J. Mari  
Mendizabal

** KAIO BATEN ISTORIOA

 Oso erraz eta gustura irakurri dut. Istorioa oso sinplea da, kaio bat eta katu 
baten arteko harremana. Polito idatzita dago eta oso atsegina da. Fabula gisa 
hartu daiteke. Itzulpena ere gustatu zait. 

Fernando 
Morillo

** SUMINAREN ESTRATEGIA

 Misteriozko eleberria da. Xake-partida batean bezala protagonistek estrategia 
bitartez  manipulatzen  dituzte  ingurukoak  beraien  helburuak  lortzeko. 
Atsegina da eta eleberri motza delako azkar irakurtzen da.

Aitziber 
Etxeberria

** TANGO URDINA

 Zoritxarrez  gaur  egun pil-pilean daukagun gaia  da.  Tratu  txarren inguruko 
istorio bat  kontatzen du. Gizartean bizi  dugun arazo larria  baita.  Gertatzen 
dena xehetasunez kontatzen du. Interes handia eta jakin-mina sortzen du. Eten 
gabe eramaten zaitu bukaerara . Samur irakurtzen da. 

 Garai bateko komiki bat gogorarazi dit liburu honek. Etxepe batean makina 
bat istorio :  tratu txarrak,nerabezaroko amodio eta arazoak, bakardadea.e.a. 
Erraz irakurtzen den liburua da 

 Liburuaren  kritika  Irakurle  Taldearen  foroetan irakurri  ondoren jakin  nuen 
nire gustukoa izango zela. Tratu txarrei buruzko istorioa da. Liburu honetan 
pertsonaien  bakardadea  ikus  dezakegu.  Oso  erraz  irakurtzen  da  eta  beste 
irakurleei gomendatuko nieke.
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Xabier 
Mendiguren

** BIZITZA HOMEOPATIKOAK

 Oso gustura irakurri dut. Bi istorio dira eta biak irakurri ditut oso gustura eta 
erraz. Nahiz eta erabat desberdinak izan biak iruditu zaizkit gaurkotasunean 
txertatuak  eta  erraz  identifikatzekoak,  bere  osotasunean  ez  bada  ere. 
Lehenengoak,  gainera,  barregura  ere  eragin  dit,  eta  hori  ez  da  gutxi. 
Bigarrena,  ordea, serioagoa da. Baina dudarik gabe,  hausnarketarako tartea 
ematen du, irakurri eta gerorako ere bai. 

 Asko gustatu  zait  liburua.  Oso erraz  irakurtzen  da,  eta  gustura  aritu  naiz. 
Lehenengo  istorioa  (bi  istorioz  osaturiko  liburua  baita)  bestea  baino 
originalagoa iruditu zait,barrea eragiten duten egoera batzuk ere baditu, dena 
dela,  ez  da  barre  egiteko  liburua  egoera  nahiko  errealak  azaltzen  baititu. 
Bigarren istorioa serioxeagoa da 

 Bere  baitan  bi  eleberri  motz  ditu  liburu  honek.  Lehenengoa  ez  zait 
horrenbeste gustatu .Hala ere entretenigarria da. Bigarrena berriz oso gustura 
irakurri dut. Bizitzak makina bat ezusteko ematen dizkigu eta gure eguneroko 
martxa zeharo aldatzen digu bat-batean. 

 Nahiko bitxia iruditu zait liburu hau. Bi istorio txiki dira, eta nire ustez, biak 
nahiko surrealistak dira, nahiz eta istorioak gaur egungo garaian gertatu. Dena 
dela, egoera hain surrealistak direnez, azkenean liburua bukatzeko jakin mina 
eragiten dutela uste dut.

 Bakarrik akordatzen naiz bi istorio zirela.  Ondo ulertu nuen eta apuntatuta 
daukat gustatu zitzaidala, baina eagia esan, ez dakit zertaz doan. Aurten oso 
alperra izan naiz eta gutxi irakurri dut. Zozketan sartzea mereziko dut?

Miren Agur  
Meabe

** ZER DA, BADA, MAITASUNA?

 Zer  da,  ba,  maitasuna?"  .  Oso  gauza  polita  iruditu  zait.  Berezia,  goxoa, 
atsegina,  erreala,   samurra,  eta  aktuala  ere  bai.  Oso  gustura  irakurri  dut. 
Azkenak, beharbada ez du askorik inporta, tartekoak balio du eta. Markadorea 
ere, egokia, alde batekoa eta bestekoa parean irakurtzeko, nahi izanez gero. .

Anjel 
Lertxundi

** ZORION PERFEKTUA

 Atentatu baten lekuko izan da neska gazte bat. Neska horrek kontatzen ditu, 
handik  urte  batzuetara,  atentatuaren  ondorengo  hogeita  lau  ordu  haiek, 
inguruan eta bere barruan gertatu ziren hausturak eta hausnarketak jasoz. Oso 
liburu intimista da, eta bukaerarako aspergarri samarra gertatzen da.

 Niri ere aspergarri samarra iruditu zitzaidan. Egia esan, pelikula bihurtu behar 
dutela  jakin  nuenean  harrituta  geratu  nintzen,  ez  baitzait  iruditzen 
entretenigarria izan litekeenik. 
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Toti Mnez de 
Lezea

*** OTALOREA
 Oso gustura  irakurri  dut  eleberri  hau.  Erraz  irakurtzen  da.  Euskal  herriko 

historia,amodioa,anaien  arteko  harremanak  ,auzo  txiki  bateko 
bizimodua...denetik dauka.

Kirmen 
Uribe

** BILBAO- NEW YORK-BILBAO
 Kirmen Uriberen lehen nobela da. Izugarri gustura irakurri dut. Gozatu egin 

dut  liburua eskuetan hartu dudan bakoitzean eta desiratzen egon naiz noiz 
tarte bat aterako liburua irakurtzeari ekiteko. Ez, ordea, kontakizunak heldu 
egin nauelako, ez horregatik. Egia esan, kontakizunak ez du lotura handirik 
tramari  begiratuz  gero,  idazteko  modua  da,  gertukoa,  lasaia,  atsegina  alde 
batetik,  eta  bestetik,  kontatzen  dituen  gauzak  ere  horrelakoxeak  dira, 
gertukoak, lasaiak, atseginak. Beraz, oso gustura irakurri dudala besterik ez 
dut esango. Protagonistarekin elkarrizketan aritu izan banintz bezala sentitu 
naiz, tertulian. Niri asko gustatu zait. 

Jon 
Etxaide

*** JOANAK JOAN
 Irakurri dudan libururik politena. Istorio barruan sartu naiz eta negar ere egin 

dut. Oso istorio hunkigarria da eta zoragarri dago idatzita. Asko gozatu dut.
 Zaila  iruditu  zait  hasieran,  baina  kontakizunaren  barruan  sartu  naizenean 

zailtasunari  begiratu  gabe  egin  dut  aurrera  eta  oso  gustura  irakurri  dut. 
Amodioa, hilketak, tradizioak... Oso oso polita.

Fernando 
Morillo

* DRAGOIEN ORROA
 Oso polita.  Oso gustura irakurri  dut,  eta erraz,  gainera. Arrasate inguruan 

kokatuta  dago.   Orain  dela  milaka  urte  gertatzen  da  .  Azken  herensugea 
akabatzeko  asmoz  elkartu  dira  basajaunak,  jentilak,  gizotsoa,...  ..  Gure 
egunetara  etorrita,  agua  mendian  akanpatuta  pasatzeko  asmoa  du 
Eskoriatzako gazte-koadrila batek, baina neska-mutil horiek ezin igarri zer 
ezkutatzen den lurpean...

 Fernando Morillok Eskoriatzako istorio  bat  kontatzen du.  Hemendik urbil 
izatea gustatu zait.  Egia esan,  ez da istorio bakarra,  bi  istorio dira,  baina 
lotuta daude. Bata dragoi eta basajaunen garaian da, oso interesgarria. Bestea 
Eskoriatzako kilometroaren festan gertatutakoa da.  Ibilbidea prestatzen ari 
ziren bitartean protagonistak kobazulo bat aurkitu zuten. Misterio hau asko 
gustatu zait. Azken dragoiaren kobazuloa izango al da? Sinesten  baduzu.... 
Auskalo!
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Iñaki  
Irasizabal

* BEREBEREN ALFONBRA
 Asko gustatu zait. Nobela beltza da eta abentura  ere badu. Bilbon hasi eta 

marokoraino eramango zaitu istorioak. Irakurri eta ikusiko duzu.

Alberto 
Ladron

** EGUZKI BELTZAREN SEKRETUA
 Espioi nobela da. Euskal Herrian hasi eta Alemaniaraino iristen da. Hasieran 

istorioan  sartzea  kostatu  zait,  baina  gero  azkar  eta  gustura  irakurri  dut. 
Bukaera fantastiko samarra iruditu zait, “en busca del santo grial” ari zirela 
ematen  zuen.  Espioiak,  naziak,  heriotzak...  eta  semea  eta  aitaren  arteko 
harreman berezia sartzen dira kontakizunean. Gustura irakurri dut.

 Erraz  irakurri  dut.  Hasieran  oso  poliki  doa  istorioa,  baina  gero  asko 
animatzen da. Bukaera, berriz, nahiko “fantasma” iruditu zait. Euskal Herriko 
espioitzari buruzkoa da.

Juan Kruz 
Igerabide

* BAGDADEKO AURPEGIAK
 Gustura irakurri dut. Oso istorio polita da, sentikorra . Jazmina eta Alí dira 

protagonistak eta Jazminak bertako errealitate gogorraren berri ematen du eta 
era  berean  txikitatik  etxean  sufritu  izandakoak.  Sufrimenduaren  munduan 
murgiltzen da istorioa baina adorea eta indarra ere erakusten du.

Axel 
Luzarraga

**MOZORROAREN XARMA
 Barre asko egin dut hau irakurtzen ari nintzela. Pertsonaia mordoa azaltzen da 

eta denak dira berezi samarrak. Hala ere, istorioan zehar guztiek dute beren 
lekua eta trama interesgarria sortzen da guztien artea, Erraz eta azkar irakurri 
dut. 

 Hasi naiz irakurtzen baina oso arraroa iruditu zait eta bertan behera utzi dut.
 Istorio  berezia  da.  Oso  orijinala  iruditu  zait,  eta  misterio  ukitua  du. 

Protagonistetako bat  euskalduna da,  baina ez da Euskal  Herrian gertatzen. 
Eszenategi  aldaketa  horrek  ere  badu  bere  xarma  eta  erakarri  egiten  duela 
iruditzen zait. Nik oso gustura irakurri dut. Merezi duela esango nuke.

Mª Asun 
Landa

FESTA ALDAMENEKO GELAN

 Mª  Asun  Landaren  autobiografia  zati  bat  da.  Filosofia  ikastera  joan  zen 
Parisera  eta  lau  urte  luze  eman  zituen  bertan.  Lehenbiziko  hamabi 
hilabeteetako bizipenak kontatzen ditu eleberri honetan. Oso liburu zozoa da; 
ez du zirrararik sortzen, ez du ez gatzik ez piperrik nire gusturako.

LEGAZPIKO UDAL EUSKALTEGIA·Nafarroa kalea, B LEGAZPI eta faxa: 943 73 11 67 
e-maila: euskaltegia.le@legazpi.net     web orria: www.udaleuskaltegiak.net

mailto:euskaltegia.le@legazpi.net
http://www.udaleuskaltegiak.net/


IRAKURLE TALDEA

Edorta
 Jimenez

*** SUKAR USTELAREN URTEA
 Asko gozatu dut liburu hau irakurtzen. XII.mendeko gertakizunak kontatzen 

ditu, gerra ontzi batean enbarkatu eta gerra egitera doazen gizonen bizimodua 
du oinarri. Tartean sukar ustela gaixotasuna agertzen da eta horrek ematen dio 
norabidea  kontakizunari.  Sentimenduak  oso  ondo  adierazten  ditu  eta 
pertsonaiak  ondo  ezagutarazten  ditu  idazleak.  Oso  abentura  polita  eta 
interesgarria izan da niretzat. 

Jon 
Arretxe

** MORTO VIVACE
 Nobela beltza da. Parisen kokatuta dago eta opera koruko taldekide bat hilda 

azaltzen  da  eta  horren  inguruan  bi  inspektore  hasten  dira  aztarna  bila. 
Pertsonaia  bitxiak  azaltzen  dira  nobelan.  Irakurtzen  hasiz  gero  bukaeraren 
bila  abiatu  beharra  izango  dut.  Eta  bukaera  arte  ez  da  gaizkilea  nor  den 
argituko.

Jon 
Arretxe

** KLEOPATRA
 Pub giroan kokatuta dago, gaueko giroan hain zuzen ere. Nobela beltza da, 

polizia nobela. Oso entretenigarria iruditu zait eta erraz irakurri dut.

Xabier 
Mendiguren

*** ARBELAREN GAINEAN
 Goierrin kokatuta dago, Itsasondon hain zuzen ere. Eta inguruko gertakizun, 

pertsonaia eta gauza interesgarriak kontatzen ditu oso modu politean. Gozatu 
egin  dut.  Dena  dela,  euskal  kulturako  erreferentzia  asko  ditu  eta  mundu 
horretan sartuta egon beharra dago gozatzeko, nire ustez.

Edorta  
Jimenez

*** AZERIA ETA LEHOIA
 “Sukar ustelaren urtea” horren gustura irakurri ondoren haren jarraipena den 

“Azeria eta lehoia” irakurri nahi izan dut, eta ez naiz damutu, hau ere oso 
gustura  irakurri  dut  eta.  Uste  dut  hasierara  jo  behar  dudala  eta  “Baleen 
berbaroa” irakurri behar dut orain, bi hauen aurrekoa izan arren.

Anjel  
Lertxundi

*** ARGIZARIAREN EGUNAK
 Oso berezia iruditu zait. Eroetxean kokatuta dago kontakizuna, baina kaleko 

egoerarekin ere lotzen du. Batzuetan duda egin dut eroa nor den, benetan eroa 
ote  den,  eroetxean  dagoen  ala  kartzelan...Pertsonaren  ikuspuntu  eta 
sentimenduekin asko jokatzen du eta horrek jakin mina pizten du etengabe.
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LEGAZPIKO IRAKURLE TALDEA

 Guk liburua gomendatuko dizugu,  zure  gustu eta 
euskara  mailaren  arabera  saiatuko  gara  gustura 
irakurtzeko moduko liburuak gomendatzen.



 Liburuak  euskaltegian  zein  udal  liburutegian 
eskuratu  ahal  izango  dituzu,  eta  ohi  baino  epe 
luzeagoa  izango  duzu  irakurtzeko,  guk  luzatuko 
baitugu epea zuk liburua bukatu bitartean



 Zuk  lasai-lasai  irakurri,  zure  martxan,  beste 
konpromisorik gabe. Zure iritzia besterik ez dizugu 
eskatuko, ahoz zein idatziz, nahiago duzun moduan.



 Ikasturtean hiru liburu  irakurri behar dituzu.

 Literatur tertuliak egiten ditugu urtean behin-edo, 
idazleren batekin batera.

 Ikasturtean  zehar  lehiaketak  eta  zozketak  ere 
jartzen  ditugu  martxan,  beraz  parte  hartzeko 
aukera izango duzu.
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