
 

 

 www.                                                               .com 

 

 

 comunicacion@kalandraka.com 

  

 

 www.                                                      .com 

 
 

 soltxate@pamiela.com 

 

ESKER MILA! 
 

Testua: ISABEL MINHÓS MARTINS 

Irudiak:  BERNARDO CARVALHO 

Itzulpena:  JONE IRAZU GARIKANO 

  

Kartoizko azala. 22 x 22 cm. 32 or. 14 € 

PORTUGALGO GULBENKIAN FUNDAZIOAK  GOMENDATUA 

 

Esker mila! (euskara)   

ISBN. 978-84-9172-268-7 Autore liburuak. Lehen irakurleak.   

¡Muchas gracias! (gaztelania)   

ISBN 978-84-92608-76-8. Libros para Soñar. 

Grazas (galegoa)   

ISBN 978-84-8464-826-0. Demademora. 

Grazie! (italianoa)   

ISBN 978-84-8464-826-0. Libri per sognare. 

 

 Aitak pazientzia izaten irakatsi zidan.  

Amak, itxarotea ez dela beti ona. 

Amona Mariagandik ikasi nuen ez daukagula  

«minutu bat ere galtzeko». 

Baina, aitona Felipek dioenez, «deskantsua bezalakorik ez dago»… 

 

Pazientzia izatea, diziplina baloratzea eta helduen aholkuak aintzat 

hartzea. Irabazten eta galtzen jakitea, talde batean integratzea, 

adiskidetasuna praktikatzea. Entzuten jakitea eta isiltasunaz 

gozatzea, erronkei aurre egitea beldurra galtzeko, zuhurra 

eta ekina izatea. Inguratzen gaituzten gauza eta momentuen 

edertasunaz jabetzea… Album ilustratu baten forman, 

Esker mila!-k mezu bat bidali nahi die  bizitzan zehar ezagutzen 

ditugun pertsonei, gure izaera osatzen eta gizartean zuzen 

jokatzen laguntzen diguten guztiei: familia, lagunak, auzoa, 

eskola… 

 

Lehen pertsonan kontatua, eguneroko bizitzako egoerak 

deskribatzen dituzten esaldi laburren bidez, bizipen propioekin 

edo gertuko esperientziekin identifikaturik sentituko da irakurlea. 

Ilustrazioek, baikortasuna adierazten duten trazu solte eta kolore 

argitsuen bidez, landan eta hirian gertatzen diren eszena etxekoiak 

erakusten dituzte, jende mota askorekiko hartu-emanak, 

jolaserako eta ondo pasatzeko guneak. Haurtzaroa gainditu 

eta bizitza osoan iraungo duen ikasketa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
■ Gaia: gure inguruko pertsonei esker 

barneratzen ditugun irakaspenak. 

■ Adin egokia: 4 urtetik aurrera. 

■ Nabarmentzekoak: hezkuntza, haurtzaroa; 

Ovejita, dame lana, P de papá eta Plasticus 

maritimus-en egileena (KALANDRAKA); 

Portugaleko Fundación Gulbenkian / Casa de 

Leitura erakundeak gomendatua. 

■ Liburuaren aurrerapena: 

https://issuu.com/kalandraka.com/docs/esker

-mila-eusk  

 

Isabel Minhós Martins  

Komunikazio Diseinua ikasi zuen Lisboako Arte 

Ederren Fakultatean.  Planeta Tangerinaren  

sortzaileetako bat da, eta bertan argitaratuko hainbat 

libururen egilea. Compostela Sariaren 1. deialdian 

aipamena jasotzeaz gain, Andersen, Deutscher 

Jugendliteraturpreis eta Sociedad Portuguesa de 

Autores-en sariak irabazi ditu eta The White Ravens 

katalogorako hautatua izan da. 

http://www.planetatangerina.com 
 

 

Bernardo Carvalho  

Komunikazio Diseinua ikasi zuen Lisboako Arte 

Ederren Fakultatean. Planeta Tangerinaren 

sortzaileetako bat da, eta honako sari hauen irabazlea: 

Portugalgo Ilustrazio Sari Nazionala, Boloniako 

Azokaren Saria, Leipzig Fundazioarena eta Koreako CJ 

Jaialdiarena. Gainera, Venezuelako Liburu Bankuak 

bere lana hautatu zuen. Hogeita bost herrialdetan 

argitaratu dira bere liburuak. 

http://www.planetatangerina.com 
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