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1-Zomorroen Kluba Oporretara doa, “Zomorroen Kluba” eleberriaren jarraipena 

dugu. Hau da, lehenengo liburuan agertzen diren pertsonaia berberak hartuta, beste 

testu bat idatzi dut. 

Jarraitu baino lehen, beharbada interesgarria izango da aipatzea Zomorroen 

Klubaren gaztelaniazko bertsioak 2014ko Malagako Haurrentzako literatur saria 

jaso zuela. Handik gutxira, euskaraz ere argitaratu zen (jatorrizko bertsioa zen 

euskarazkoa, alegia). “Zomorroen Kluba”-k irakurleen artean nahiko harrera ona izan 

zuenez, argitaletxean bigarren parte bat idazteko eskatu zidaten.  Eta haiek esan eta 

nik bete. Gaur aurkezpen eguna heldu da eta hemen gaude, liburua eskuen artean 

daukagularik. 



       

 

 

2- Lehen liburuan bezala, Zomorroen Kluba Oporretara doa liburuan ere Teresa 

dugu protagonista, 13 urteko neskatila bat. Teresa beltzarana da, oso baxutsua, eta 

institutuko arerioek Labezomorro esaten diote. Teresak bi lagun ditu: Alicia eta 

Paula. Aliciari Inurrierdi esaten diote institutuko arerio horiek, oraindik ere Teresa 

baino baxuagoa delako. Paulari Armiarma esango diote besoak eta hankak argal-

argal dituelako. Hirurek osatzen dute Zomorroen kluba; eta pairatzen ari diren 

bullying-ari aurre egin beharko diote. 

 

Horra hor protagonista nagusiak eta eguneroko bizitzan duten egoera. Hala ere, 

bigarren liburu honetan institututik irten eta udaleku batzuetara joango dira 

gure neskak. Bertan, zoritxarrez, institutuko arerio pare bat topatuko dutenez, 

berriro egin beharko diete aurre erasoei.  Eta zer maltzurrak diren arerio horiek! 

Sorgin hutsak! Glamurosoak izan nahi dute, bai, baina nahiko tuntunak ere badira. 

 

3-Edozein modutan, udalekuetan jende gehiago egongo da, jakina. Haien artean, 

Imanol eta horren arreba, Klaudia. Laguntza handia emango diote biek Teresari 

jasandako erasoei, gustu txarreko txantxei, aurre egiteko. Izan ere, bai Imanol bai 

gurpil-aulkian doan Klaudia, garrantzitsuak izango dira oporrak salbatzeko. Are 

gehiago, Teresak gauza asko ikasiko ditu Klaudarengandik. Izan ere, gurpil-aulkian 

dabil, bai; baina horrek ez da arazoa izango ekintza guztietan parte hartzeko, 

bizipoza zabaltzeko eta gure protagonistari adore emateko. Imanoli dagokionez,  

laster ikusiko du erdi maiteminduta dagoela harekin. Baina, demontre! Beste 

horrenbeste gertatuko zaio sorginetako bati, Vanesari. Gauzak asko eta asko 

korapilatuko dira!! 

 

4-Testua pentsatuta eta idatzita dago aurre-nerabe eta nerabeentzat; beraz, 12-

13 urtetik aurrerakoentzat da eta kronikoaren formatua du. Bertan, pertsonaien 

abenturak eta desbenturak azalduko ditut modu dibertigarrian. Hau da, ikuspuntu 

komiko batetik ikusita. 

 



       

 

 

LIBURUAN LANDUTAKO GAIAK 

 

Liburuan gai batzuk aztertu ditut.  

1* SEGURTASUN-FALTA. Teresak uste du baxua izateagatik xarmagarria, 

erakargarria ez dela. Hau da, arreta jarrita dauka berak ez dituen ezaugarrietan. Eta 

ez da konturatzen gauza pilo on bat duela. 

 

2*Horren ondorioz, AUTOESTIMU gutxi du, eta horren aurka borrokatzeko, liburuan 

planteatu dut edertasuna gure izaeran eta jokaeran dagoela. Badakit betiko kontua 

dela eta behin eta berriro errepikatzen digutela. Baina azken batean, egia da. 

Ederrak gara gure barruan daukaguna ederra bada. Horixe esango dio Armiarmak 

Teresari. Eta horixe bera errepikatuko dio Teresaren ahizpak ere Whatssapen 

bitartez. 

 

3*Liburuan BULLYING ere islatu dut. Gai horretaz idazteko orduan argi eta garbi utzi 

dut, horrelako egoera batek behin betiko ilundu dezakeela ume baten bizitza. 

Markatu egingo duela.  Hala ere, nirea ez da liburu dramatiko bat. Guztiz 

kontrakoa, ukitu komikoa saiatu naiz ematen. Teresaren arerioak behin eta berriz 

saiatuko dira Teresa barregarri uzten. Behin eta berriro saiatuko dira udalekuen 

begiraleen aurrean txarto gera dadila. Baina gure protagonistak barregarri utziko ditu 

haiek. Izan ere Teresak suerte handia edukiko du: ahizpa dauka mugikorraz 

bestaldean, animoak ematen; Alicia eta Paula, baita Imanol eta Klaudia ere. Horiek 

argi utziko dute erasotzaileen jokaerak onartezinak direla. Denon artean aurre egiten 

badiete, garaile irtengo direla. 

 

4*ADISKIDETASUNA ere aipatu dut liburuan. Oso garrantzitsua delako horrelako 

egoera batean, autoestimu-falta badaukagu. Teresarentzat lagunak oso 

garrantzitsuak dira. Adore emango diote behin eta berriro. Eta behin eta berriro 

errepikatuko diote pairatzen ari dena ez dela normala, eta modu batean edo bestean, 

elkarrekin egonda, aurre egingo diotela. 



       

 

 

 

 

Azken finean, zergatik jasan behar ditu erasoak? Txantxa desatseginak? Ez. Ez 

daukala zertan jasan esango diote elkarri behin baino gehiagotan. 

 

5*FAMILIAk ere garrantzi handia du liburuan: Teresak harreman ona du 

etxekoekin. Ahizpak behin eta berriz animatuko du beldurrei eta konplexuei aurre 

egiteko. 

 

6*EZINTASUNEZ hausnartuko dugu liburuan, Klaudiak argi eta garbi erakutsi 

dugulako gurpil-aulkian egotea ez dela arazoa gauza asko eta asko egiteko orduan.  

Bizipoza oingurukoei zabaltzeko ere ez. 

 

7*LEHEN MAITASUNA. Imanolekin jakingo du zer den. Eta joko handia emango 

digu eleberrian.  

 

LABURBILDUZ: 

 

Nik espero dut liburua zuen gustukoa izatea. Eta zuek ere pentsatzea 

dibertigarria eta entretenigarria dela. Azkenik, liburuak zer pentsatu eman 

dezala GUSTATUKO LITZAIDAKE, aipatu ditudan gai guztiak ikasgeletan 

lantzeko. 
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