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TANGO IRITSITA, HIRU DIRA 
 

Testua: JUSTIN RICHARDSON eta PETER PARNELL 

Ilustrazioak: HENRY COLE 

Itzulpena: MANU LÓPEZ GASENI 
  

Azal gogorrean koadernatua. 28 x 21,5 cm. 32 or. 15 €. 

- HAUR LIBURU NABARMENDUA 2006 (LIBURUTEGIEN ELKARTE 
  AMERIKARRA) 
- HENRY BERGH SARIA 2005 (ANIMALIEN AURKAKO ANKERKERIAREN 
  PREBENTZIORAKO ELKARTE AMERIKARRA) 
- FAMILIA-LIBURURIK ONENA 2006 (NICKELODEON MAGAZINE) 
- URTEKO LIBURURIK ONENA 2006 (BANK STREET COLLEGE  
  OF EDUCATION SARIAK) 
- LAMBDA SARIKO FINALISTA 2006 
 

Tango ir itsita, hiru dira (euskaraz)  
ISBN 978-84-7681-928-9. Kalandraka - Pamiela. 

Con Tango son tres  (gaztelaniaz)  
ISBN 978-84-8464-984-7. Libros para soñar. 

Con Tango son tres (galegoz)  
ISBN 978-84-8464-985-4. Tras os montes. 

Amb Tango són tres (katalanez)  
ISBN 978-84-8464-986-1. Llibres per a somniar. 

Três com Tango (portugesez)  
ISBN 978-989749-056-9. Livros para sonhar. 

 

…Pinguinoen etxeko bi pinguino desberdin samarrak ziren. 

Baten izena Roy zen, eta bestearena, Silo. 

Roy eta Silo arrak ziren bi-biak.  

Baina dena egiten zuten elkarrekin.  

Elkarri agur egiten zioten. Elkarrekin ibiltzen ziren. 

Elkarri kantatzen zioten. Eta elkarrekin igeri egiten zuten.  

Roy nora, Silo ere hara… 
 
“Tango iritsita, hiru dira” New York-eko Central Park-eko zooko 

pinguino papozuri bikote berezi baten egiazko historia da; 

Rob Gramzay-k –haien kabian arrautza bat jarriz–  

kume bat izateko aukera eman zien, harri bat alferrik txitatzen  

ari zirela ohartu eta gero.  Horrela jaio zen Tango, bi aita izan 

zituen lehen pinguinoa. 
  

Justin Richardson eta Peter Parnell egileen lehen haur-liburua  

oso arrakastatsua izan zen, eta hainbat sari jaso ditu argitaratu 

zenetik, 2005ean. Hala ere, alderdi kontserbadoreek gaitzetsia ere 

izan da, familia-eredu berrien aurkakoak baitira. 

 

Istorioan informazio-testua eta narrazioa literarioa uztartzen dira 

oreka ezin hobean.  Ilustrazio adierazgarriek deskribapen-funtzioa 

betetzen dute, irudi errealisten bidez eta, denboraren joana 

adierazteko, biñeta-moduko konposizio batzuen bidez.  

 
 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

■ Gaiak:  natura eta familia. 
■  Gomendatutako adina:  4 urtetik aurrera. 
■  Alderdi azpimarragarriak:  kronika; 
animaliak, natura; adopzioa; aniztasuna, 
begirunea, tolerantzia, maitasuna; sexu bereko 
gurasoak; Liburutegien Elkarte Amerikarreko 
Haur Liburu Nabarmendua, beste sari askoren 
artean.  
 

Justin Richardson 
(New York, 1963) 

 

Psikiatra. Harvard-eko Unibertsitatean ikasia eta 
Columbia-ko Unibertsitateko Medikuntza Fakultatean 
irakasten aritua. New York-eko eskoletan lan egiten 
du, haur eta nerabeen sexu-orientabideari buruzko 
mintzaldiak emanez ikasle, irakasle eta gurasoentzat. 
“Tango iritsita, hiru dira” honetaz gain, “Zure seme-
alabek  sexuari buruz jakiterik sekula nahi ez zenuen 
guztia (baina galdetuko zizuten beldur zinen)” 
liburuaren egileetariko bat da.  
 

Peter Parnell  
(New York, 1953) 

 

Gidoigilea, idazlea eta ekoizlea. Haren lanak, besteak 
beste, Broadway, New York, Los Angeles eta Seattle 
hirietan antzeztu dira. Dramatics Guild of America 
gidoigile, musikagile eta antzezleen elkarteko 
lehendakariordea da. “Hartz Txiki” Else H. Minarik eta 
Maurice Sendak egileen klasikoan oinarritutako 
telebista saileko atalak idatzi ditu.  
 

Henry Cole 
(Virginia, Estatu Batuak, 1955) 
 

Ilustratzaile autodidakta da, nahiz eta Baso-ikasketak 
egin zituen Virginiako Unibertsitate Politeknikoan. 
Zientzietako irakaslea ere izana da; hain zuzen ere, 
ikastetxe hartako liburuzainarekin lankidetzan hasi 
zen bere lehen liburuak argitaratzen, 1996an. Beste 
egile batzuekin ere lan egin du, hala nola Julie 
Andrews aktoresarekin. Zenbait lan argitaratu ditu 
idazle eta ilustratzaile gisa, 70 titulu guztira.  
http://www.henrycole.net  
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