
 

 

 www.                                                              .com 

 

 

 comunicacion@kalandraka.com 

  
 

 www.                                             .com 

 

 

 soltxate@pamiela.com 

 

ANGELIKA  

MILAPATRIKAREN PATRIKAK   
 

Testua eta ilustrazioak: QUENTIN BLAKE 

Itzulpena: EVA LINAZAROSO  

 

Azal gogorrean koadernatua. 22 x 28,5 cm. 36 or. 15 €. 

LOS +2010 (FUNDACIÓN GERMÁN SÁNCHEZ RUIPÉREZ) 

PLANO NACIONAL DE LEITURA (PNL Portugal) 
 

Angelika milapatrikaren patrikak (euskara)  

ISBN 978-84-7681-948-7. Kalandraka - Pamiela. 

Los bolsillos de Lola (gaztelania)  

ISBN 978-84-92608-16-4. Libros para soñar. 

Os petos de Loreto (galegoa)  

ISBN 978-84-8464-696-9. Tras os montes. 

Les butxaques de L’Angèlica (katalana)  

ISBN 978-84-8464-253-4. Llibres per a somniar. 

Os bolsos da Marta (portugesa)  

ISBN 978-989-8205-33-9. Livros para sonhar. 

 
Angelika Milapatrika auzokoa dugu. 

Bere berokiak badu mila patrika inguru. 

Patrika batean xagua da bizi, 

beste batean du hainbat gazta zati. 

Eta patrika batetik ateratzen du mukizapi aunitz… 

 

Angelikak patrika pila bat du. Zer gordetzeko ote?   

Kolorez beteriko ipuin errimatua dugu, gauzarik bitxienak 

gordetzen dituen pertsonai dibertigarri bati buruzkoa. 

 

Adin eta arraza guztietako haurrez inguratua,  

Angelika Milapatrika denok nahi genukeen adiskide bikaina da, 

gauza guztietan abila,  argia, xelebrea eta bitxia.  

Edozer gauzetaz baliatu ahal da; horregatik, bere berokiko 

patriketatik, izozkiak, turutak, kapeluak eta abar aterako ditu, 

magia bailitzan. 

  

Irudimena areagotzeko liburua da, Quentin Blake 

handiaren  berezko estiloan idatzia. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
■ Gaia: pertsoanaia bitxi baten testu errimatua. 

■ Zein adinetarako: irakurle hasi berrientzat. 

■ Alderdi azpimarragarriak: objektuen 

   baliagarritasuna, irudimena; hainbat gauzen 

   erabilgarritasuna, ordena eta nahaspila; 

   jokoak, jostaketa, magia; jakin-mina eta ezuste 

   ahalmena; Magnolia jaunaren egileaz. 

 

  

Quentin Blake 

(Sidcup, Kent, Ingalaterra, 1932) 
  

Oso gaztetatik hasi zen marrazkigintzan. Londoneko 

Unibertsitatean eta Chelseako Arte Eskolan egin 

zituen ikasketak. 20 urtez margotzeari ez ezik, Errege 

Arte Eskolako  irakaskuntzari lotu zitzaion, 1978tik 

1986ra, aipatu Eskolako Ilustrazio saileko buru izan 

zelarik. Bere ibilbide artistikoan honako idazle hauek 

izan ditu bidelagun: Russel Hobban, Joan Alken, 

Michael Rosen, John Yaoman, eta, batez ere, Roal 

Dahl  ezaguna. Album klasikoetako irudiegile  izateaz 

gain , bere pertsonaiak ere sortu ditu , esaterako, 

Armitage jauna eta Magnolia jauna. Azken urteotan 

jasotako sarien artean honako hauek gailentzen dira: 

Whitebread Saria, Kate Greenaway domina eta 

Boloniako Azokako Nazioarteko Saria. 2002an Hans 

Christian Andersen Ilustrazio Saria irabazi zuen, Haur 

eta Gazte Literaturako maila goreneko saria. 2004an 

Frantziako Gobernuak Arte eta Letretako Zaldun 

izendatu zuen. 

http://www.quentinblake.com 
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