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Ikasleek ulertzeko moduko hizkuntza eta neurrizko luzera: 160 orrialde inguru.

Lan eta egile bakoitzaren estilo-aberastasuna zainduta. 

Irudi koloretsu handiak.

Irakasleentzako CD-ROMa, irakurgaiak osatzeko eta aberasteko.  
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SARRERA

Mapa 

1881eko goiz euritsu batean, Lloyd Ousborne, hamahiru urteko 
nerabe egonezin eta pinturazalea, uharte baten marrazkia akua-
relaz margotzen ari zen. Haren aitaordea, Robert L. Stevenson, 
mutilarengana hurbildu zen. Mapari begira geratu eta gorabe-
hera geografikoz betetzen hasi zen berehala; gorabehera horien 
izenak ere idatzi zituen, eta «altxorraren uhartea» hitzak ere bai, 
eskuineko goialdean. Konturatu gabe («predestinazioaren 
oharkabetasunaz», berak geroago idatzi zuenez), Robert L. Ste-
vensonek mundu osoko abentura-eleberririk garrantzitsuene-
takoa hasi zuen.

«Pertsona batzuei mapak ez zaizkiela interesatzen esaten 
didate, eta zaila egiten zait hori sinestea», idatzi zuen egileak, 
marrazki hark eragin zion lilura azaltzeko. Stevensonek itsasla-
purrez, lurpean ezkutaturiko altxorrez eta bertan behera utzitako 
marinel batez osatu zuen marrazkia. Irudimenezko uharte hura Sarrera

Sarrerak irakurgaira hurbiltzen du irakurlea; 
argibideak ematen dizkio erabili den hizkuntzari, 
estiloari eta egokitze motari buruz, besteak beste.
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ERANSKINA

Robert Louis Stevensonen bizitza eta lana

Robert Louis (Lewis zen, jatorriz) Balfour Stevenson Edinbur-
gon, Eskoziako hiriburuan, jaio zen, 1850eko azaroaren 13an. 
Amaren aldetiko familiatik zetorkion osasun txarraren ondorioz, 
ospe handiko idazlea izango zena gutxitan joan zen eskolara, 
eta berandu ikasi zuen irakurtzen eta idazten. Hori ez zen 
oztopo izan, bost urte zituela, amari edo haurtzainari berak 
asmatzen zituen olerkiak eta istorioak kontatzeko; gero, zeregin 
hori idatziz jarraitu zuen, aita lagun eta miresle zuela.

Nerabezaroko udaldietan, aitarekin batera joanda, hainbat 
itsasaldi egin zituen. Familiako askok bezala, aitak itsasargiak 
egiten zituen, eta sarri egin behar izaten zituen Eskoziaren ingu-
ruko bidaiak. Aldi hartan sortu zen gure egileak izan zuen  
itsasorako eta abenturetarako joera.

Familiako tradizioari eusteko, 1867an, ingeniaritza-ikasketak 
egiten hasi zen Edinburgoko Unibertsitatean. Baina, 1871n, EranskinaEranskinean, egilearen eta lanaren biografia dago, 

testuari buruzko informazioa, beste edizio batzuen 
inguruko iruzkinak… 
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—I tsaso zabala! —esan zuen.
Plataformara abiatu nin tzen. Bai, i tsaso zabalean geunden. 

Ia ez zen izo tz puskarik eta izozmendirik ageri; urrunean, i tsaso 
mugagabea; zeruan, hegazti asko; urazpian, arrain ugari. Ter
mometroak hiru gradu marka tzen zuen zero gainetik. Izo tzezko 
i tsasoaren barruan gordetako udaberri baten modukoa zen. 

Hondoa ez jo tzearren, Nautilus kostatik milia ba tzuetako 
distan tzian geratu zen, eta  txalupa bat prestatu zuten ondoko 
uharte txora hurbil tzeko. Kapitaina, bi marinel, eta Conseil eta 
biok sartu ginen  txalupan. Goizeko hamarrak ziren. 
Arraunkada ba tzuk emanda, hondarreraino iri tsi ginen. Con
seil salto egiteko prest zegoen, baina ez nion u tzi.

—Nemo kapitaina —esan nion komandanteari—, zeuri 
dagokizu lurralde hau beste inork baino lehen zapal tzeko oho
rea.

Bizkor egin zuen salto hondar gainera. Guztiz hunkituta 
zegoela ematen zuen. Tontor txo batera igo zen; handik, besoak 
guru tzatuta, eskualde haietaz jabe tzen ari zela ematen zuen, 
geldigeldi eta isilik. Minutu ba tzuetako liluraren ostean, deitu 
egin zigun. Conseil eta biok jai tsi ginen. Lurra gorrixka zen, eta 
argi zegoen sumendijatorrikoa zela. Toki hartan, landaredia 
oso urria zen: likenak eta uretako landare ba tzuk baino ez ziren 
ageri. Hondar tza moluskuz beterik zegoen. Izaki bizidunik 
gehienak zeruan ikusten ziren: hainbat espezietako milaka 
hegazti ageri ziren hegan. Beste ba tzuek hai tzak bete tzen zituz
ten, eta gure aurrean pila tzen ziren; pinguinoak ziren, bizkor 
eta malguak uretan, eta dorpe eta astunak, lehorrean. I tsas 
 txakurrak ere bazeuden; ba tzuk, lurrean e tzanda; beste ba tzuk, 
urlasterrak zerama tzan izo tzpusken gainean; beste zenbait 
uretara salto egiten ari ziren. Eguzkia noiz aterako zain geun
den, non geunden zeha tz jakiteko; baina ez zen egun osoan 

Hogei mila legoako bidaia itsaspetik

Irakurle gazteentzako moduko  
irudi erakargarriak ditu.



Robert L.Stevenson
10 urtetik aurrera
CGA kodea: 1510502
ISBN: 978-84-678-4134-3

ALTXORRAREN UHARTEA

Eleberri bikain honetako protagonista Jim Hawkins izeneko  
haurra da. Haren abentura zirraragarria ageri zaigu hemen, 
irakurlerik gazteenei zuzendutako egokitze-lan honetan. Jatorrizko 
testuan oinarrituta dago, eta, gazteek errazago irakurtzeko, laburtu 
egin dugu, baina liburuaren literatura-balioei kalterik egin gabe,  
eta egileak kapitulu bakoitzaren amaieran sortzen duen  
jakin-minari eutsiz.

Jules Verne
10 urtetik 14 urtera
CGA kodea: 1510501
ISBN: 978-84-678-4133-6

HOGEI MILA LEGOAKO  
BIDAIA ITSASPETIK

Egokitze-lan honetan, edukia laburtu, gertaerak laburbildu, eta 
ezabatu egin dira narrazio, datu eta deskribapen batzuk. Horrela, 
liburu hau irakurrita, gazteek liburu osoa irakurri nahi izango dute 
aurrerago, itsaspeko mundu liluragarria hobeto ezagutzeko.

Charles Dickens
10 urtetik aurrera
CGA kodea: 1510503
ISBN: 978-84-678-4135-0

OLIvER TwIST

Literatura unibertsaleko klasiko zoragarri honen edizio hau irakurle 
gazteentzako modukoa da. Ingelesezko jatorrizko lanetik egokituta 
dago, eta kapitulu batzuk erraztu egin dira, eleberriaren hizkuntza 
eta luzera adin horretako irakurleentzat moldatzeko. Testuarekin 
batera datozen marrazki erakargarriak ere aipatzekoak dira, garaia 
eta pertsonaiak bikain erakusten dituzte eta.   
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