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GALTZAGORRI ELKARTEAK PROPOSATUTAKO EZINBESTEKO IRAKURGAIAK 

EUSKARAZKO GAZTE LITERATURA 

EZINBESTEKOAK izena duen zerrenda honen baitan euskarazko Gazte Literaturaren historian 
argitaratu diren ezinbesteko irakurgaien zerrenda osatzeko konpromisoa hartu du 
Galtzagorrik. 

Garai guztietan argitaratutak izan diren liburuak topatuko dituzue hemen: batzuk XX. 
mendekoak; beste batzuk XXI. mendekoak. Baina guztiak ere euskarazko Gazte Literaturaren 
perlak dira. Eta perla horiek gure Haur eta Gazte Literaturan lanean urteak daramatzaten 
adituek aukeratuko dituzte. 

2009an hasi zuen Galtzagorrik lan hori, eta lehenengo eta behin XABIER ETXANIZ ERLE idazle 
eta literatur kritikariak egin zuen beretzat EZINBESTEKOAK diren liburuen zerrenda.  

2010ean, berriz, MIGEL ASIAIN literatura irakasleak egin zuen bere EZINBESTEKOAK zerrenda. 

2011n ASUN AGIRIANO bibliotekari eta literatura adituak osatu zuen. 

2012an Itziar Zubizarreta irakasle, ipuin kontalari eta irakurketa sustatzen adituak osatu zuen 
berea.  

2016an, berriz, Yolanda Arrieta idazleak eta Mikel Ayerbe unibertsitate irakasle eta Haur eta 
Gazte Literatura adituak osatu du berea. 

Bertan aurkituko dituzue horien guztien oinarrizko datuak, adinka banatuta. Honela zein 
adinetarako diren aproposak liburu hauek jakin ahal izango duzue.  

Esan gabe doa, badakigula zerrenda bakoitzean “ez daudela diren guztiak, eta dauden guztiak 
ez direla”. Zerrenda arriskutsuak izan daitezke beraz, baina hainbatentzat, bitartekarientzat 
bereziki, lagungarriak izan daitezkeelakoan prestatu ditugu. 
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Animalien Inauteria 

Felipe Juaristi Galdos 

(12tik gora)  

 
Anne Franken egunkaria 

Anne Frank 

(12tik gora)  

 
Azken balada 

Mariasun Landa Etxebeste 

(12tik gora)  

 
Bambulo III. Ternuako penak 

Bernardo Atxaga  

(12tik gora)  

 
Bi letter jaso nituen oso denbora gutxian 

Bernardo Atxaga  

(12tik gora)  

 
Bidea 

Pello Añorga Lopez 

(12tik gora)  
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Catherine Certitude 

Patrick Modiano 

(12tik gora)  

 
Din, dan, don... kanpai-lapurrak non? 

Pako Aristi Urtuzaga 

(12tik gora)  

 
Ehun ipuin hitz gutxitan 

Joxan Ormazabal Berasategi 

(12tik gora)  

 
Erotik 

Antton Kazabon Amigorena 

(12tik gora)  

 
Errima errebeldeak 

Roald Dahl 

(12tik gora)  

 
Ezkutuko maitea 

Anjel Lertxundi Esnal 

(12tik gora)  
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Gerlari handia 

Pello Añorga Lopez 

(12tik gora)  

 
Geure ipuinak 

Xabier Etxaniz Erle 

(12tik gora)  

 
Gogoa lege 

Manu Lopez Gaseni 

(12tik gora)  

 
Grimm anaien ipuinak 

Genaro Gomez Zubia 

(12tik gora)  

 
Ilargia ezpainetan 

Juan Kruz Igerabide Sarasola 

(12tik gora)  

 
Ilunorduak eta argilaurdenak 

Joxan Ormazabal Berasategi 

(12tik gora)  
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Irati: Saiak 

Joxean Muñoz 

(12tik gora)  

 
Irrikaren distira 

Antton Kazabon Amigorena 

(12tik gora)  

 
Isilik kantatzeko 

Antton Kazabon Amigorena 

(12tik gora)  

 
Jaun agurgarria 

Manu Lopez Gaseni 

(12tik gora)  

 
Jolas egiteko ipuinak 

Gianni Rodari 

(12tik gora)  

 
Kensukeren mundua 

Michael Morpurgo 

(12tik gora)  

http://www.galtzagorri.eus/liburu-gaztea/2016-2017/liburuak/ezinbestekoak/irati-saiak
http://www.galtzagorri.eus/liburu-gaztea/2016-2017/liburuak/ezinbestekoak/irati-saiak
http://www.galtzagorri.eus/liburu-gaztea/2016-2017/liburuak/ezinbestekoak/irati-saiak
http://www.galtzagorri.eus/liburu-gaztea/2016-2017/liburuak/ezinbestekoak/irati-saiak
http://www.galtzagorri.eus/liburu-gaztea/2016-2017/liburuak/ezinbestekoak/irrikaren-distira
http://www.galtzagorri.eus/liburu-gaztea/2016-2017/liburuak/ezinbestekoak/irrikaren-distira
http://www.galtzagorri.eus/liburu-gaztea/2016-2017/liburuak/ezinbestekoak/irrikaren-distira
http://www.galtzagorri.eus/liburu-gaztea/2016-2017/liburuak/ezinbestekoak/irrikaren-distira
http://www.galtzagorri.eus/liburu-gaztea/2016-2017/liburuak/ezinbestekoak/isilik-kantatzeko?p=2
http://www.galtzagorri.eus/liburu-gaztea/2016-2017/liburuak/ezinbestekoak/isilik-kantatzeko?p=2
http://www.galtzagorri.eus/liburu-gaztea/2016-2017/liburuak/ezinbestekoak/isilik-kantatzeko?p=2
http://www.galtzagorri.eus/liburu-gaztea/2016-2017/liburuak/ezinbestekoak/isilik-kantatzeko?p=2
http://www.galtzagorri.eus/liburu-gaztea/2016-2017/liburuak/ezinbestekoak/jaun-agurgarria?p=2
http://www.galtzagorri.eus/liburu-gaztea/2016-2017/liburuak/ezinbestekoak/jaun-agurgarria?p=2
http://www.galtzagorri.eus/liburu-gaztea/2016-2017/liburuak/ezinbestekoak/jaun-agurgarria?p=2
http://www.galtzagorri.eus/liburu-gaztea/2016-2017/liburuak/ezinbestekoak/jaun-agurgarria?p=2
http://www.galtzagorri.eus/liburu-gaztea/2016-2017/liburuak/ezinbestekoak/jolas-egiteko-ipuinak?p=2
http://www.galtzagorri.eus/liburu-gaztea/2016-2017/liburuak/ezinbestekoak/jolas-egiteko-ipuinak?p=2
http://www.galtzagorri.eus/liburu-gaztea/2016-2017/liburuak/ezinbestekoak/jolas-egiteko-ipuinak?p=2
http://www.galtzagorri.eus/liburu-gaztea/2016-2017/liburuak/ezinbestekoak/jolas-egiteko-ipuinak?p=2
http://www.galtzagorri.eus/liburu-gaztea/2016-2017/liburuak/ezinbestekoak/kensukeren-mundua?p=2
http://www.galtzagorri.eus/liburu-gaztea/2016-2017/liburuak/ezinbestekoak/kensukeren-mundua?p=2
http://www.galtzagorri.eus/liburu-gaztea/2016-2017/liburuak/ezinbestekoak/kensukeren-mundua?p=2
http://www.galtzagorri.eus/liburu-gaztea/2016-2017/liburuak/ezinbestekoak/kensukeren-mundua?p=2


 

7 

 

 
Kontu zaharrak 

Joxe Arratibel 

(12tik gora)  

 
Lapurren burua 

Cornelia Funke 
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Lesterren Logika 

Harkaitz Cano Jauregi 

(12tik gora)  

 
Mundua baloi batean 

Patxi Zubizarreta Dorronsoro 

(12tik gora)  

 
Nikolas Txiki 

Sempé Goscinny 

(12tik gora)  

 
Nire eskua zurean 

Mariasun Landa Etxebeste 

(12tik gora)  
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Harkaitz Cano Jauregi 
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Pernando Amezketarra 

Joxan Ormazabal Berasategi 
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Pijama marradunaz jantzitako mutikoa 

John Boyne 
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Tunelaz bestaldean 

Joxerra Garzia Garmendia 
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Ultramorea 

Huston, Nancy 
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Urtebete itsasargian 
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Usoa, Karpeta morea 

Patxi Zubizarreta Dorronsoro 

(12tik gora)  

 
Xia Tenzinen bidaia miresgarria 

Patxi Zubizarreta Dorronsoro 

(12tik gora)  

 
Zenbat lur behar ditu gizon batek? 

Lev Tolstoi 

(12tik gora)  

 

 

 

14 + 

 
35 kilo esperantza 

Anna Gavalda 

(14tik gora)  

 
Adrian Moleren egunkari ezkutua 

Sue Townsend 

(14tik gora)  

 
Altxor uhartea 

R.L. Stevenson 

(14tik gora)  
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Atlas sentimentala 

Patxi Zubizarreta Dorronsoro 

(14tik gora)  

 
Barrukoa 

Eibar Zugazabeitia, Eider 

(14tik gora)  

 
Begi-niniaren poemak 

Juan Kruz Igerabide Sarasola 

(14tik gora)  

 
Bidaia munduaren amaierara 

Henning Mankell 

(14tik gora)  

 
Dantzaldia 

Irene Nemirovsky 

(14tik gora)  

 
Gartxot 

Asisko Urmeneta, Marko Armspach eta 

Jokin Larrea 

(14tik gora)  
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Gerlari zuria 

Joanes Urkixo Beitia 

(14tik gora)  

 
Gose Jokoak 

Suzanne Collins 

(14tik gora)  

 
Habiak 

Maite Gurrtxaga eta Dejabu panpin 

laborategia 

(14tik gora)  

 
Ibrahim Jauna eta koranaren loreak 

Eric-Emmanuel Schmitt 

(14tik gora)  

 
Ile luzeen kondaira 

Iban Zaldua 

(14tik gora)  

 
Inesaren balada 

Hasier Etxebarria 

(14tik gora)  
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Iqbalen historia 

Francesco D´Adamo 

(14tik gora)  

 
Itzal suntsigarrien gaua 

Agustín Fernandéz Paz 

(14tik gora)  

 
Izarretara bidean zihoan txakurra 

Henning Mankell 

(14tik gora)  

 
Jamilia 

Txingiz Aitmatov 

(14tik gora)  

 
Jon eta Mirka 

Gregorio Muro 

(14tik gora)  

 
Kartapazioko poemak (Karlos 

Linazasororekin batera) 

Juan Kruz Igerabide Sarasola-Karlos 

Linazasoro Izagirre 

(14tik gora)  

http://www.galtzagorri.eus/liburu-gaztea/2016-2017/liburuak/ezinbestekoak/iqbalen-historia?p=3
http://www.galtzagorri.eus/liburu-gaztea/2016-2017/liburuak/ezinbestekoak/iqbalen-historia?p=3
http://www.galtzagorri.eus/liburu-gaztea/2016-2017/liburuak/ezinbestekoak/iqbalen-historia?p=3
http://www.galtzagorri.eus/liburu-gaztea/2016-2017/liburuak/ezinbestekoak/iqbalen-historia?p=3
http://www.galtzagorri.eus/liburu-gaztea/2016-2017/liburuak/ezinbestekoak/itzal-suntsigarrien-gaua?p=3
http://www.galtzagorri.eus/liburu-gaztea/2016-2017/liburuak/ezinbestekoak/itzal-suntsigarrien-gaua?p=3
http://www.galtzagorri.eus/liburu-gaztea/2016-2017/liburuak/ezinbestekoak/itzal-suntsigarrien-gaua?p=3
http://www.galtzagorri.eus/liburu-gaztea/2016-2017/liburuak/ezinbestekoak/itzal-suntsigarrien-gaua?p=3
http://www.galtzagorri.eus/liburu-gaztea/2016-2017/liburuak/ezinbestekoak/izarretara-bidean-zihoan-txakurra?p=3
http://www.galtzagorri.eus/liburu-gaztea/2016-2017/liburuak/ezinbestekoak/izarretara-bidean-zihoan-txakurra?p=3
http://www.galtzagorri.eus/liburu-gaztea/2016-2017/liburuak/ezinbestekoak/izarretara-bidean-zihoan-txakurra?p=3
http://www.galtzagorri.eus/liburu-gaztea/2016-2017/liburuak/ezinbestekoak/izarretara-bidean-zihoan-txakurra?p=3
http://www.galtzagorri.eus/liburu-gaztea/2016-2017/liburuak/ezinbestekoak/jamilia?p=3
http://www.galtzagorri.eus/liburu-gaztea/2016-2017/liburuak/ezinbestekoak/jamilia?p=3
http://www.galtzagorri.eus/liburu-gaztea/2016-2017/liburuak/ezinbestekoak/jamilia?p=3
http://www.galtzagorri.eus/liburu-gaztea/2016-2017/liburuak/ezinbestekoak/jamilia?p=3
http://www.galtzagorri.eus/liburu-gaztea/2016-2017/liburuak/ezinbestekoak/jon-eta-mirka?p=3
http://www.galtzagorri.eus/liburu-gaztea/2016-2017/liburuak/ezinbestekoak/jon-eta-mirka?p=3
http://www.galtzagorri.eus/liburu-gaztea/2016-2017/liburuak/ezinbestekoak/jon-eta-mirka?p=3
http://www.galtzagorri.eus/liburu-gaztea/2016-2017/liburuak/ezinbestekoak/jon-eta-mirka?p=3
http://www.galtzagorri.eus/liburu-gaztea/2016-2017/liburuak/ezinbestekoak/kartapazioko-poemak-karlos-linazasororekin-batera?p=3
http://www.galtzagorri.eus/liburu-gaztea/2016-2017/liburuak/ezinbestekoak/kartapazioko-poemak-karlos-linazasororekin-batera?p=3
http://www.galtzagorri.eus/liburu-gaztea/2016-2017/liburuak/ezinbestekoak/kartapazioko-poemak-karlos-linazasororekin-batera?p=3
http://www.galtzagorri.eus/liburu-gaztea/2016-2017/liburuak/ezinbestekoak/kartapazioko-poemak-karlos-linazasororekin-batera?p=3
http://www.galtzagorri.eus/liburu-gaztea/2016-2017/liburuak/ezinbestekoak/kartapazioko-poemak-karlos-linazasororekin-batera?p=3
http://www.galtzagorri.eus/liburu-gaztea/2016-2017/liburuak/ezinbestekoak/kartapazioko-poemak-karlos-linazasororekin-batera?p=3


 

13 

 

 
Krokodiloa ohe azpian 

Mariasun Landa Etxebeste 

(14tik gora)  

 
Lur zabaletan 

Aingeru Epaltza Ruiz de Alda 

(14tik gora)  

 
Mila gau eta bat gehiago 

Patxi Zubizarreta Dorronsoro 

(14tik gora)  

 
Nire aitaren fusila 

Hiner aleem 

(14tik gora)  

 
Ohe elurtuan lo egin zuen mutikoa 

Henning Mankell 

(14tik gora)  

 
Pellot eta Enperadorearen bahiketa 

Iñaki Mendizabal Elordi 

(14tik gora)  
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Sasiak mendia jan 

Joan Mari Irigoien 

(14tik gora)  

 
Tom Sawyer-en abenturak 

Mark Twain 

(14tik gora)  

 
Txakurrari gauean gertatutako istripu bitxia 

Mark Haddon 

(14tik gora)  

 
Zalakain abenturazalea 

Pio Baroja 

(14tik gora)  

 
Zer da, ba, maitasuna? 

Miren Agur Meabe Plaza 

(14tik gora)  
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16 + 

 
Argiaren alaba 

Yolanda Arrieta Malaxetxebarria 

(16tik gora)  

 
Arthur Erregearen egintzak. 1 Merlin 2. 

Lancelot 

John Steinbeck 

(16tik gora)  

 
Azken garaipena 

Iban Zaldua 

(16tik gora)  

 
Behi euskaldun baten memoriak 

Bernardo Atxaga  

(16tik gora)  

 
Bitartean heldu eskutik 

Kirmen Uribe Urbieta 

(16tik gora)  

 
Bizia lo 

Jokin Muñoz 

(16tik gora)  
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Des egiten 

Ione Gorostarzu Etxebeste 

(16tik gora)  

 
Eraztunen elkartea. Eraztunen jaunaren 

lehen liburukia. 

J.R.R. Tolkien 

(16tik gora)  

 
Hiriko baratzean 

Jabi Santa Cruz 

(16tik gora)  

 
Itzalak bizi diren lurraldea 

Alberto Ladron Arana 

(16tik gora)  

 
Jostorratza eta haria 

Yolanda Arrieta Malaxetxebarria 

(16tik gora)  

 
Kale gorrian 

Robert Swindells 

(16tik gora)  
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Kandinskyren tradizioa 

Ramon Saizarbitoria 

(16tik gora)  

 
Koaderno handia 

Agota Kristof 

(16tik gora)  

 
Sommer jaunaren istorioa 

Patrik Süskind 

(16tik gora)  

 
Violet Park-en bidetik 

Jenny Valentine 

(16tik gora)  

 
Watsondarrak 

Jane Austen 

(16tik gora)  

 
Zerua berun 
Castillo Suarez Garcia 
(16tik gora) 
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