
  
  

  
 

           
         

       
    

         
         

       
         

          
         
         

        
       

         
      

      

        
        

       
          

          
          

         
          

        
          

      

         
   

       
       

           
       
    

         
      
      

      
        

               

Seveniñ : Dominique Monféry

Sinema e brezhoneg 

 
ti ar c’hontadennoù



  
  

  
 

Natanael a vo 7 vloaz dizale, met ne oar ket lenn 
c’hoazh... Pa zo roet dezhañ da hêrezh, gant e 
voereb Eleonor, ul levraoueg gant kantadoù a 
levrioù eo dipitet-bras Natanael !

E pep kontadenn e vo roet ur sekred kaer-meurbet 
koulskoude : pa gouezh an noz, an harozed vihan, 
Azilis c’hwek, ar wrac’h Karhebos, ar c’habiten 
spontus Krogig, en em gav er-maez al levrioù... Ret 
eo dezho lavaret da Natanael emañ en arvar bras da 
vont da goll da viken. Evit saveteiñ e vignoned 
vihan hag o istorioù, Natanael, bet bihanaet gant ar 
wrac’h Karhebos, a ya da heskinañ Laertout an 
trubard, ar c’hranked ramzel, ar ramz marnaoniet... 
Daoust hag-eñ e teuio a-benn da lenn ar formulenn 
hud evit o saveteiñ holl ? 

Ijinet eo ha koulskoude eo gwir !

E levraoueg Eleonor, war estajerennoù koad, e vez 
kavet unan deus bravañ dastumadeg levrioù a zo, 
embannadurioù a orin skeudennaouet brav eston. Er 
pajennoù-mañ, a zo bet dislivet gant an amzer, e kaver 
istorioù kaer ha nouspet tudenn a zo o c’hortoz bezañ 
dizoloet a vouezh uhel. N’o deus nemet ur c’hoant : 
kenderc’hel da vevañ o zroioù-kaer ken entanus, a vloaz 
da vloaz, a gantved da gantved, e-giz m’o deus graet 
a-viskoazh, just evit bevañ ha lakaat ac’hanomp da 
addizoleiñ bed ar pemdez, e-giz ma vije ar wech kentañ, 
dre an huñvre hag an ijin. 
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