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Gehien mailegatutako euskarazko liburuak: apirila-ekaina

Bihotz handiegia / Eider Rodriguez                      N ROD

Arroztasun  sentipena  dute  Eider  Rodriguezen  sei  ipuinetako
pertsonaiek: nolakoa izaten ari da bikote bizitza hau, zein desio
ote ditu auzokide perfektuak, nor bihurtu gara sute ikaragarriaren
ondoren, ginekologoak erakutsiko al dit  nolakoa naizen barrutik,
zer espero zuten izango nintzela, norenak dira esku hauek. 

 Gu orduko hauek / Garazi Arrula                          N ARR

8 ipuinez  osatua  da  Garazi  Arrularen  lehen  liburua,  eta  azken
ipuinak ematen dio izenburua obrari: Gu orduko hauek. 

Honetara ezkero / Arantxa Iturbe                             N ITU

Arantxa Iturberen ipuin maleziatsu hauetan ere ustegabeko asko
izango  dira,  pertsonaiak  eta  gertakariak  katramilatzen  ikusiko
dituzu  isilpekoen  kariaz,  oker  ulertuak  bezainbat  ager  liteztke
susmoak. 

Jenisjoplin / Uxue Alberdi                                      N ALB

Baldintza makurrei  aurre eginez zaildutakoa da Nagore Vargas,
gaztaroa  intentsitate  handiz  bizi  izan  dutenen  grinarekin
borrokatzera  ohitua:  autoritatearen  kontra,  benetakotasunaren
bila,  desafioek  inarrosirik,  barne  bulkadaz,  presaka  maitatzen,
bortizkeriari artez begira, arriskuari deika, edozertarako prest. 

Kearen fiordoa / Iñaki Petxarroman                     N PET

Hiru  itsasontzi  abiatu  dira,  1615.  urteko  udaberrian,  Donostiatik
Islandiara, baleak arrantzatzeko asmoz. Aurreko urteotan bezala,
hango  Ipar  Mendebaldeko  Fiordoetako  magistratu  Ari
Magnussonekin sinatutako hitzarmen bat dute horretarako baimen
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Mussche / Kirmen Uribe                                          N URI

Literaturarako  grinaz,  bizipozez  amodioan,  Erresistentzian
borrokan, kuraiaz presoaldian... Robert Mussche idazlearen izaera
eskuzabalak zirrara sortzen du, baina baita larritasuna ere. Kirmen
Uriberen bigarren nobela 1937ko maiatzean abiatzen da, milaka
haur Santurtziko portutik erbestera atera dituztenean 

   Bitartean heldu eskutik / Kirmen Uribe                    P URI

Estolda jolasak / Jon Arretxe                                   N-4 ARR

Tourek hondoa jo du, ez du bizirik jarraitzeko adorea ematen dion
ezer. Oinazeak itsutu egin du, eta mendekua baino ez du gogoan.
Ez du ondorioetan pentsatu, eta deportatu egingo dute, azkenean.
Baina  berak  ez  du  imajinatu  ere  egiten  zer  duen  zain  bere
jatorrizko Afrikan 

Filiala / Serguey Dovlátov                                           N DOV

Orain,  imajinatu  egoera.  Anchorman  bat  naiz,  irratsaio  baten
gidaria.  Laneko  bidaia  batek  ekarri  nau  hona.  Hotel  aski  duin
batean hartu dut ostatu. Nire emaztearen eta seme-alaben falta
sumatzen  dut.  Eta,  bat-batean,  minutu  batean,ez  gehiago,  ez
gutxiago, absurdokeria-erauntsi hau.  

 H  or  ma / Anjel Lertxundi                                              N LER

Itzultzailea da nobela honetako narratzailea.  Kode batetik beste
batera  hitzak  pasatzen  espezialista.  Bizitzan  ere  halatsu,  kode
batetik bestera pasatu beharra du mundua ulertuko badu. Maite
du bere lana, baina hor sortzen zaio arazoa. 
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