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Hiri hezitzaile bat da Barakaldo. Harro gaude horretaz, eta 
konprometiturik, aintzatespen hori bermatzeko ekimenekin. 

Urte osoan, hainbat egitasmo abiarazten ditugu Hezkuntza eta Kultura 
Arloaren bidez, testuliburuetan transmititzen ez diren balioak —hala nola, 
lagunkidetasuna, errespetua, ahalegina, zintzotasuna— geure ikasleei 
helarazteko. 

Egitasmo horietako bat da HitzBatu. Oso harro nago ekimenarekin, eta 
aukera dudan guztietan, eskoletan urte osoan egiten duzuen lanaz 
mintzatzen natzaie beste hirietako kideei. 

Txikiek literatura maita dezaten ahalegintzen gara Barakaldon. 
Irakurzaletasuna ernatu nahi dugu gure liburutegietan eskaini dizkiegun 
Motxila Ibiltariak gisako jarduerekin. HitzBatu-ren bitartez sormena ere 
indartu nahi dugu, hitzak batzea baitu egitasmoak helburu.  

Hemen agertzen diren istorioak talde-lanaren fruitu dira, adostasunaren 
fruitu, hurkoaren ideiak onartu eta norberarenak defendatzetik sortutako 
fruituak. Urtero harritzen naute zuen lanerako gaitasunak eta irudimenak. 

Eskerrak eman nahi dizkizuet eskuartean dugun liburua errealitate 
bihurtzea posible egin duzuen guztiei. Bertan ageri diren istorioak ahantzi 
ez daitezen jaio da liburu hau. Eta, baita —zergatik ez— zein ondo egin 
duzuen erakusteko ere. 

Umeen irudimenak literaturaren bidez hegan egin dezan urtez urte 
ikasleak animatzen dituzuen ikastetxeei, nire esker ona. Eta, ororen 
gainetik, eskerrak eman nahi dizkizuet, zuoi, orrialde hauek bizirik iraungo 
dutelako zuon istorioei esker. 

Zoragarriak dira. Zorionak, bihotz bihotzez. 

ALKATEAREN
AGURRA

20
19



Barakaldo es una ciudad educadora; un título que llevamos con orgullo 
y que nos compromete a poner en marcha iniciativas que avalen que 
merezcamos este reconocimiento. 

A lo largo del año, ponemos en marcha decenas de proyectos impulsados 
desde el Área de Educación y Cultura; proyectos con los que tratamos de 
hacer llegar a nuestras alumnas y alumnos los valores que no siempre 
se transmiten en los libros de texto. Valores de compañerismo, respeto, 
esfuerzo, honestidad. Valores como la lucha y el trabajo en equipo. 

HitzBatu es uno de esos proyectos. Es una de las iniciativas de las que me 
siento más orgullosa, y siempre que tengo oportunidad, pongo en valor en 
otras ciudades este trabajo tan bonito que desarrolláis desde los colegios  
a lo largo del curso.

En Barakaldo trabajamos para poner en valor la literatura entre las y los 
más txikis. Queremos despertar el gusto por la lectura, con programas 
como las Mochilas Viajeras que están disponibles en nuestras bibliotecas 
infantiles. Y también queremos potenciar su creatividad a través de la 
escritura con este HitzBatu, que busca precisamente eso, unir palabras. 

Estas historias son fruto de vuestro trabajo en equipo, de la aceptación de 
las ideas de los demás y la defensa de las propuestas propias, es decir, del 
consenso. Cada año me sorprendo más con vuestra capacidad de trabajo e 
imaginación. 

Desde aquí quiero daros las gracias a todas las personas que hacéis posible 
que este libro que ahora tenemos en nuestras manos sea una realidad. 
Este libro nace para que las historias que en él se recogen no caigan en 
el olvido. Y también, por qué no, para que podáis mostrar lo bien que lo 
habéis hecho. 

Gracias a los centros que año tras año animáis a nuestras niñas y niños a 
echar a volar su imaginación a través de la literatura. Y sobre todo, quiero 
trasladar mi agradecimiento a las y los alumnos que habéis dado vida a 
estas páginas a través de vuestras historias. 

Son fantásticas. Zorionak, bihotz bihotzez. 

SALUDO
ALCALDESA

AMAIA DEL CAMPO

                                                 Barakaldoko Alkatea
                                              Alcaldesa de Barakaldo 



Bazen behin Alazne eskolako atezain 
beldurgarri bat, Hansel izena zuena. Berarekin 
beti otso bat eramaten zuen. Hanselek begi 
bakarra zuen otso honek, txikia zenean, 
atzaparkada bat eman ziolako. Hala ere, begi 
bakar horrekin otso hau menperatzeko boterea 
zuen, bere esklabo bihurtuz.

Eskolako sotoan bizi ziren eta gehien gustatzen 
zitzaiena umeak ziren, zopan edo tartan ere.
Sotoaren sabaitik zintzilik jandako umeen 
buruak zeuden eskegita.

Hansel zientzialaria zen eta ume bihurtzeko 
edabe baten bila zebilen. Makina bat eraikin 
zuen pozoindutako patata frijitu gozoak egiteko 
umeek jatean hiltzeko.

Bazen ere beste otso bat, Roberto izena zuena, 
lagunentzat Lobuno zena. Mendi oso altu baten 
tontorrean bizi zen, elurrez inguratuta. 

Bere begiak urdin-urdinak ziren, zeruaren 
indarra zutelako. Horrela, energia berezi honekin 
lortzen zuen bere ortuan, nahiz eta elurtuta 
egon, patata frijitu magikoak haztea, ezin 
hobeak zirenak, goxoak eta gainera ekologikoak, 
eta honegatik indar handia ematen zuten.

Txoriak harrapatzea gustatzen zitzaion baina 
ez jateko, ez; sartzen zituen bere kobazuloan 
eta hegan egiten uzten zituen eta, bere 
patata frijituak jateko ematen zienez, hauek 
purpurinazkoak bihurtzen ziren eta oso 
indartsu eta sasoian zeuden.

Roberto otsoa 
eta Hansel atezain begi-bakarra

IRAKASLEA 
Cristina Pérez
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Baina, egun batean, txoriek patata gehiegi 
jan zuten eta zoratu egin ziren: Robertoren 
kontra egiten hasi ziren kobazulotik bota arte. 
Gure otsoa patatarik gabe gero eta ahulago 
zegoenez, herrira joan zen.

Heidi izeneko neska bat aurkitu zuen eta 
honek esan zion patata frijituak tabernan 
aurkituko zituela. Tabernara joan ziren baina 
hango patatak ez ziren berarenak bezalakoak.
—Hauek ez didate balio; non egon daitezke 
nire patata frijitu magikoak bezalako patatak?

—Ba nik entzunda daukat Alazne ikastetxeko 
sotoan zientzialari batek badaukala makina 
bat patata frijitu oso bereziak egiteko. Joan 
gaitezke!

Eta horrela egin zuten. Ikastetxeko sotoraino 
heldu ziren, baina, sartzean, ez zuten inor 
ikusi. Orduan, ustekabean, Hansel zientzialari 
maltzurra beraien atzetik agertu zen eta, 
besterik gabe, laban zorrotza sartu zion 
Roberto otsoari bihotzean eta hil egin zuen.

Baina patata frijituen usaina hain zen atsegina 
eta magikoa, gure Lobuno berpiztu egin zela 
eta altxatu eta usainaren atzetik joan zen, 
patata goxo horien jateko irrikitan, jakin gabe, 
noski, pozoinduta zeudela.

Ate bat zeharkatzeko botoi bat ikusi zuen eta 
sakatzean, bere oinen azpian tranpa bat ireki 
zen eta aingira elektriko bat zegoen putzu 
batera jausi zen.
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Orduan zaunka hasi eta bere lagunak ziren 
txoriak deitu zituen (gainera telepatiaz 
interkonektatuta zeuden). Hauek arin-arin 
etorri ziren bere lagun otsoa askatzera baina... 
haraino heltzean, bertan zegoen usain goxoak 
zoratu egin zituen eta, patatak aurkituta, jaten 
eta jaten hasi ziren.

Lobunok ikusi ahal izan zuen bere txoriak 
kolorez aldatzen hasten zirela eta berde jartzen 
zirela, oso oso gaizorik.

Oso haserre, amorratuta, bere indarraz atera 
zen eta Hanselen bila hasi. Bere arrastoa 
jarraituta itsasoraino heldu zen. Hansel igerian 
ihesi zihoan bere otso esklaboa hondartzan 
beraren zain geratzen zen bitartean. 

Lobuno, amorruaren amorruaz, uretan sartu 
zen eta zuzenean berarengana joan eta 
atzaparkada batez bere begi bakarra kendu 
zion. Momentu hartan, ertzean zegoen 
otsoa (otso-emea zena) esnatu zen, amets 
batetik bezala eta askoz hobeto sentitu zen. 
Zientzialari maltzurrarengandik aske zegoen. 

Lobuno uretatik garaile atera zenean bi otsoek 
elkarri begiratu zioten eta maitasuna sortzen 
zitzaiela sentitu zuten.

Eta ipuinak kontatzen duenez, ezkondu 
ziren eta elkarrekin sexua egin eta gero, hiru 
otsokume izan zituzten: Lebe, Loba eta Laba.

...Eta beraiek pozik  

bizi izan baziren,

Gu ere poz-pozik  

bizi gaitezen!
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Bazen behin, aspaldi-aspaldian, herri txiki 
bat. Herri honetan bizi zen sorgin maltzur 
batek herriko elefanteari madarikazio bat bota 
zion eta elurrezko panpina bihurtu zuen. Elur 
panpina Everestera joan zen bizirik irauteko eta 
ez urtzeko. Herrian elefanteari Botadun Katua 
esaten zioten beti botak erabiltzen zituelako.

Bitartean, herrian zientzialari zoro batek bere 
makina berria bukatu zuen. Bere makinari esker 
edozein animalia bihurtu ahal zen, eta berak 

Zientzialari  
zoroaren makina 

2   
IRAKASLEA 
Sonia Ruiz
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Johana Acevedo, Cassandra Amaya, Pablo Arias, Ibon 
Basarrate, Jon Busto, Wilmer Casimiro, Markel Cembranos, 
Diego Cilla, Nayla Diaz, Galder Elorriaga, Egoitz Frias, Nira 
Gonzalez, Samuel Gonzalez, Erlantz Gonzalez, June Martin, 
Miren Martinez, Maider Mengual, Naroa Montero, Asier 
Montes, Unai Ortiz, Lucia Perez, Haizea Perez, Candela 
Pinilla, Mikel Romero, Iraia Tens eta Le Wang.
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maltzurra izan nahi zuenez, ia beti otso bihurtzen 
zen, horregatik herrian Otsoa esaten zioten. 
Zientzialariak maskota bat zuen, txakur bat, eta 
berarekin hitz egin ahal zuen. Behin bere makina 
bukatuta, zientzialari zoroa maltzurkeriak egiten 
hasi zen baina beti bere itxura aldatuz. Herrian 
maltzur berria zuten. Jendeak poliziari deitu zion 
baina zientzialariak bere itxura aldatzen zuenez, 
oso zaila zen harrapatzea.

Ez dakigu nola, baina zientzialariak bazekien 
Botadun Katua Everesten zegoela, eta hara joan 
zen bere bila bere makina berrian esperimentu 
batzuk egiteko. Elefante-elur panpina 
makinaren berri izan zuenean, bere elefante 
itxura berreskuratu ahal izango zuela pentsatu 
zuen eta Otsoarekin bueltatu zen.

Baina zientzialariak oso esperimentu 
arriskutsuak egin nahi zituen Botadun 
Katuarekin eta bere laborategira heldu 
zirenean, Otsoak Botadun Katua lotu egin zuen 
eta makina barruan sartu egin zuen.

Zorionez, azken momentuan elur panpina elur 
pixka bat bota zuen makina gainean eta urtu 
ordez, arratoi bihurtu zen eta makina barrutik 
irten zen.

—Aizu Otsoa —esan zion Botadun Katuak—, 
berriro elefantea izan nahi dut. Zer egin behar 
dut?

—Beno, Botadun Katu-arratoia, tratu bat egingo 
dugu —erantzun zion Otsoak—. Nik elefante 
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Egia ala gezurra,  

Bi begien artean

Sudurra.

Gezurra  

ala egia,

Sudurraren  

ondoan

Begiak.

bihurtuko zaitut eta zuk niretzat lapurtuko 
duzu.

—Hori bakarrik? —erantzun zuen Botadun Katu-
arratoiak— Ados orduan.

Eta arratoia berriro makina barruan sartu 
zen eta elefante bihurtu zen. Egun batzuk 
pasa ziren, eta Botadun Katua elefanteak 
zientzialariaren txakurrarekin lapurtzen zuenez 
normalean, azkenean lagunak egin ziren. 

Baina Otsoak oso gaizki tratatzen zituen 
txakurra eta elefantea. Horregatik, 
azkenean biak tranpa bat prestatu zuten 
zientzialariarentzat: kaiola bat jarri zuten 
laborategiko sabaian eta gero zientzialari 

zoroari eraso egin zioten. Zientzialariak tigre 
beltz bihurtu zen bere makinan eta sekulako 
borroka egin zuten laborategian. Hain borroka 
zaratatsua izan zenez, herriko sorgina zer 
gertatzen zen ikustera hurbildu zen. 

Eta sorgina laborategian sartu zenean, 
txakurrak eta elefanteak kaiola askatu zuten 
eta sorgina eta zientzialari zoroa harrapatu 
zituzten. Berehala kaiola makinan sartu zuten 
eta segurtasun kutxa bihurtu zuten, barrutik 
inork ihes ez egiteko, eta han geratu ziren 
betirako.

Botadun Katua elefantea bere familiarekin 
bueltatu zen eta txakurra berarekin joan zen, 
berak familiarik ez zuelako.

9



Hiru Txerrikumeak 
eta Erraldoi Magikoa

IRAKASLEAK 
María Begoña  
Oriberri eta  
Arrate Caballero
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Maddalen Gómez, Goiuri Jiménez, Kayque Leite Da Silva, 
Ander Martín, Gontzal Martínez, Ander Miranda, Ariane 
Miranda, Eukene Peña, Jon Pérez, Naroa Pérez, Alaia Pérez, 
Alba Permuy, Aimar Rodríguez, Naroa Romo eta Yara Salas.

Behin batean, orain dela urte asko, Erraldoi 
izeneko neska bat bizi zen. Oso altua zen, bere 
familiako guztiak bezalakoa, eta lepoko magiko 
bat zuen. Lepokoak begi itxura zuen eta berari 
esker Erraldoiak etorkizuna ikusi ahal zuen. 
Gainera, maskota bat zeukan, ilerik gabeko behi 
bat (beno, egia esateko, behi honek ile bakarra 
bat zuen). Behiaren hortzak oso oso handiak 
eta indartsuak ziren (intxaurrak apurtzeko 
modukoak) eta beti eguzkitako betaurrekoak 
erabiltzen zituen.

Gau batean, Erraldoia meditatzen zegoela, bere 
lepokoak etorkizuna erakutsi zion: “Halloween 
gauean Hiru Txerrikumeekin borroka egingo 
duzu etxe handi batean!!”

Hiru Txerrikume hauek hiru iratxo ziren, baina 
txerri itxura zutenez, Hiru Txerrikumeak esaten 
zieten. Sekulako salto erraldoiak eman ahal 
zituzten, eta esnea edatean txakur bihurtzen 
ziren, horregatik normalean ez zuten esnerik 
edaten.

Halloween gaua iritsi zenean, Erraldoi Hiru 
Txerrikumeen bila joan zen. Hiru Txerrikumeak 
etxe berri bat bilatzen ari ziren, etxe handi bat. 
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Erraldoi bere lepokoari esker ikusitako etxe 
handian zegoen, zain. Hiru Txerrikumeak etxean 
sartu ziren eta Erraldoiak atzetik eraso egin 
zien. Borroka erdian soinu arraro batzuk entzun 
zituzten eta bat-batean gela mamuez bete zen.

Izututa, Erraldoiak ihes egin zuen atetik eta 
Hiru Txerrikumeak tutuetatik irten ziren etxetik. 
Kalean, laurak etxez etxe joan ziren laguntza 
eskatzen, baina inork ez zien aterik zabaldu.

Azkenean, Erraldoi eta Hiru Txerrikumeak 
elkartu ziren eta elkarrekin etxera bueltatu 
ziren mamuei aurre egiteko asmoz. Baina 
etxean sartu bezain pronto, mamuak onak 
zirela konturatu ziren. 

Orduan Erraldoiak lorategian zegoen jakuzian 
bainu bat hartzea proposatu zuen. Hiru 
Txerrikumeak eta mamuak ados egon ziren!!

Baina egitan, dena neskaren plan maltzur bat 
zen: jakuzian etxean topatutako azido arraro bat 
bota zuen eta, Mamuak uretan sartu zirenean, 
animali-kume bihurtu ziren, oso oso politak. 
Baina hori ez zen Erraldoiak espero zuena... 
Horregatik beste proposamen bat egin zien:

—Aizue, hainbeste mamu eta kumeekin, etxe 
hau txikiegia da. Nik egingo dizuet beste etxe 
handi bat hor, lorategian.
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—Hala, primeran!! —erantzun zuten 
Hiru Txerrikumeek.

Eta Erraldoik etxe handi bat eraiki 
zuen lorategian ti-ta batean, baina 
etxe berria tranpaz josita zegoen...

Zorionez, Hiru Txerrikumeek 
tranpak ikusi zituzten eta guztiak 
deskonektatu zituzten. Gero, tranpa 
bat Erraldoirentzat prestatu zuten: 
hipnotizatzeko DVD bat. Erraldoia 
pelikula bat ikustera gonbidatu zuten 
eta sofan eserita zegoenean, DVD jarri 
zioten eta Erraldoia hipnotizatu zuten.

Orduan, betirako ona izatea agindu zioten 
eta Erraldoi ona bihurtu zen. Esnatu eta gero, 
Erraldoik barkamena eskatu zuen, berak 
bakarrik etxe bat nahi zuela esan zuen. Orduan 
Hiru Txerrikumeek horrela esan zuten:

—Begira, orain bi etxe daude, bat zuretzat 
eta mamuentzat eta beste hau guretzat, ados 
zaude?

Eta Erraldoik baietz esatean guztiak poz-pozik 
bizi izan ziren.

Hala bazan ala ez bazan

Sar dadila etxe  

      madarikatuan

Eta atera daitezela

Kumeak jakuzian
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Peter Baguette
eta eulikornioak
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González, Oihan Mandarats, Arkaitz Mardones, Martina 
Miranda, Hugo Peralta, Eider Perez, Paula Pérez, Ibai 
Pisador, Samara Quirino, Alain Sanchez eta Miguel Tarrio.

Bazen behin, aspaldi, ipotx txiki txiki txiki 
nimiño bat, Txikitin izena ematen ziotena, 
zapatila batean bizi zena. Hain txikitxoa izanda 
kontu handiz ibili behar zen pertsonek ez 
zapaltzeko.

Bere ilusioa handia izatea zen, baina nahiz eta 
asko jan, ez zen handitzen. Horregatik botika 
magiko batera joaten zen “Elefanton” izeneko 
edabe magikoa erostera, elefante bat bezain 
handi bihurtzeko. Horrela, apurka-apurka, 
handitzen zihoan eta gustura zegoen.

Herri berean Peter izena zuen mutil bat bizi 
zen: baguette asko asko jaten zituenez eta 
nahiko alferra zenez, Peter Baguette esaten 
zioten. Hainbeste janda lodi baino lodiago 
zegoen; bere gorputza XXXXL taillakoa izan 
arren, bere burua eta oinak txiki txikiak ziren. 

Ibiltzeko, oinez ezin zuenez, bazeuzkan 
purpurinazko bota magiko batzuk bere lagunak 
ziren eulikornioek eginda. Eulikornio hauek 
unikornio itxurako euli txikitxo eta magikoak 
ziren eta beren purpurinazko kaka txikiez nahi 
zutena sortzeko boterea zeukaten.

Eulikornio bere lagunek kontatu zioten 
bazegoela “Elefanton” izeneko edabea. 
Peter Baguette oso pozik jarri zen orduan, 
bera erraldoia izan arren, handiagoa izan 
nahi zuelako hiria suntsitzeko eta bere 
menpe izateko. Berarentzat ez ezik, bere 
eulikornioentzat ere nahi zuen edabea, hauek 
handituta, armada suntsiezina egingo zuelako.

Baina botikara joan zirenean, hondatuta aurkitu 
zuten: uholdeak egon ziren eta dena apurtuta 
eta hankaz gora zegoen.
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Peter Baguetteren zori onerako, bere aurretik, 
uraren gainetik, edabe magikoaren bote bat 
pasatu zen. “Elefanton edabe magikoa” izena 
zuen etiketa ikustean, azkar-azkar hartu eta 
hortik ihes egin zuen.

Txikitinek hori ikustean bere atzetik joan zen 
arin-arin, berak ere nahi zuelako.
Peter Baguettek bidearen erdian zegoen 
baguette erraldoi bat ez zuen ikusi eta, 
estropezu egitean, jausi egin zen. 

Momentu hori Ttxikitinek aprobetxatu zuen 
edabea kentzeko eta zuzenean bere lagunak 

ziren zazpi ipotxengana joan zen. zazpi ipotx 
hauek bazeukaten hainbat botere: magiarena, 
defentsarena eta erasoarena eta horrela, 
jakin izan zuten nola hobetu edabe magikoa 
eta handitzeko boterea azkarrago bihurtu: 
nahastu zuten “Elefanton” edabea jirafa baten 
txizarekin, Txikitinek eta zazpi ipotxek edan 
zuten eta... golpe batez, denak oso handi 
bihurtu ziren.

Handik egun batzuetara, Txikitin eta bere 
lagunak ogi-dendara joan ziren ogia erostera 
eta hara non ikusi zutela Peter Baguette 
erraldoia bere eulikornioekin han ere baguettak 
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eta baguettak erosten. Peter Bagettek orduan 
trufa egin eta esan zion:
—Baina zein txikitxoa zaren!!! Kakanarru!!

Eta Txikitinek erantzun zion:
—Zu baino txikiagoa naiz, bai, baina ez naiz zu 
bezain lodia.

Orduan Peter Baguetten lagunak, eulikornioek, 
kaka egin eta beren purpurinazko kakatxu 
magikoez metraileta bat sortu zioten eta tiroka 
hasi zen. Txikitinen ipotx-lagunek beren magiaz 
misil bat sortu zuten, konfetiz betetakoa. Tiroka 
hasi ziren eta Peter Baguette atzerantz jausi zen. 

Txikitinek eta bere lagunek eulikornio handien 
kontra egiten zuten tenis erraketez kolpeak 
ematen, intsektizida botatzen eta aspiragailu 
batez xurgatzen.

Holako batean, nahi gabe, Peter Baguettek 
okinari eman zion ukabilkada bat eta labean 
sartu zen. Handik gutxira baguette bihurtuta 
agertu zen.

Peter Baguette erraldoiak orduan, bere 
purpurinazko bota erraldoiekin aurkitzen zituen 
txiki guztiak zapaltzen hasi zen eta pum! pum! 
pum!! Txikitin eta bere zazpi ipotx lagunak 
papila bihurtu zituen.

Orduan Peter Baguettek ogi-dendako dirua 
lapurtu zuen eta bere eulikornio lagunekin 
batera hegan eta hegan urrunera joan zen.

...Eta kaka ala purpurina?

Bokata bien artean sardina

Purpurina ala kaka?

Sardinaren ondoan bokata
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Bazen behin Labazko gaztelu batean bizi zen 
zaldun bat. Oso altua eta oso oso oso indartsua 
zen. Bere indarra dragoien haragiaz egindako 
hanburgesa magiko batzuk janda lortzen zuen.

Lurralde hartan bazegoen ere sorgin bat, 
Gertrudis izenekoa. Oso itsusia zen eta 
zaldunarekin tratu bat egin zuen: dragoiak 
lortzen lagunduko zion baina trukean dragoien 
ezkatak eman beharko zizkion guapa izateko 
jantzi eder bat egin nahi zuelako.
Zaldunak onartu zuen tratua eta Gertrudis 
sorginak arma magiko batzuk eman zizkion: 

suzko eta urezko geziak arku batez botatzeko 
eta ezpata bat, gauzak aireetatik mugitu ahal 
zituena. 

Zaldunak dragoi asko harrapatu ahal izan 
zituen baina berak lortu nahi zuena denen 
arteko handiena zen: Ret dragoia. Oso oso 
luzea zen, 1000 m baino gehiagokoa, gorria 
eta beltza eta bere ezkatak apurtezinak 
ziren. Inguruetako kobazulo batean bizi zen 
eta bazeukan oso botere berezia: txutxezko 
pastilla bat hartuta teletransportatu ahal zen 
nahi zuen tokiraino. 

Dragoi-ezkaten bila
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Horrela, askotan joaten zen sumendi 
bateraino, han zegoen zuhaitz magiko 
batetik indarra ematen zioten txutxeak 
hartzera.

Baina dragoi hau bakarrik sentitzen zen 
eta oso triste, dragoi-lagunik gabe 
geratzen ari zelako zaldunak 
hiltzen zituelako. Eta honegatik 
zaldunari gorroto zion.

Egun batean zalduna ondo 
armaturik atera zen Ret 
dragoia hiltzeko asmoz. 
Bazekien zein kobazulotan 
bizi zen eta zuzenean joan 
zen hara.

Heltzean, lotan aurkitu 
zuen dragoia eta , birritan pentsatu gabe, bere 
kontra eraso egin zuen eta ezpatarekin eman 
zion golpe oso gogor bat, baina... dragoiaren 
ezkatak apurtezinak zirenez, ez zion inongo 
minik egin eta gainera ezpata apurtu zitzaion. 

Dragoia esnatu eta orduan bere txutxe bat 
hartu eta teletransportatu zen, nora? Ba 
zaldunaren gaztelura, labazko gaztelura.
Eta hara heltzean dena suntsitzen eta apurtzen 
hasi zen, amorratuta.

Zaldunak suposatu zuen nora joan zen eta 
arrapalada batean harantz joan 
zen ere bere zaldiaren gainean. 

Bidean ikusi zuten gaizorik 
zegoen poni bat, beno, ponikornio 
bat, unikornio ponia zelako. 
Zaldunak lagundu nahi izan zion. 
Sorginak emandako gezien magia 
batu zuen eta horrela sendatu 
ahal izan zuen.

Ponikornioa, esker 
onez, kontatu 
zion zaldunari 
dragoiaren 
sekretu 
bat: bere 

puntu ahula ahoa zela eta hor ematen bazion, 
seguru hil ahalko zuela. Eta ez hori bakarrik, 
esan zion berak bere adarretik laser izpiak eta 
torpedoak bota ahal zituela eta lagundu nahi 
zituela dragoiaren kontra borrokatzen.

Horrela, zalduna, bere zaldia eta ponikornioa, 
hirurek gaztelurantz jarraitu zuten. Baina 
heldu baino lehen, zaldunak eta bere zaldiak 
indar gehiago izateko zazpi hamburguesa 
magiko jan zituzten (bost zaldunarentzat eta bi 
zaldiarentzat).
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... Eta sorgina 

ala zalduna

Bi zaldien 

artean,  

laguna.

Gazteluraino heltzean dragoia aurkitu 
zuten, amorruaren amorruz, bere 
inguruan zegoen guztia suaz erretzen 
eta suntsitzen. Zalduna eta bere 
lagunak hurbiltzen ikustean, dragoiak 
sugar erraldoia bota zien. 

Eskerrak polikornioak bere adarraz 
ezkutu magiko bat zabaldu zuela eta 
babestu egin zituen. Dragoia, orduan, 
teletransportatu zen beraien atzeraino 
heltzeko. Ustekabean harrapatu zituen 
eta buztanaz golpe handi bat eman 
zien eta oso zaurituta utzi.

Bere lagunak hain txarto ikustean, ponikornioa 
amorratuta sentitu zen, eta haserre bizian, bere 
kontra eraso egitera joan zen. 

Hori ikustean dragoiak, berriro ere, bere ahoa 
zabaltzera joan zen beste sugar bat botatzeko 
eta, ahoa zabal-zabalik zeukanean, zaldunak 
urezko gezi bat bota zion eta polikornioak 
torpedo bat aldi berean.

...eta PUMMMMMM!! eztanda ikaragarria izan 
zen.

Horrela zaldunak lortu zuen behar zuen haragia 
eta Gertrudis sorginari bere ezkatak eman 
zizkion.

Gertrudis sorginak ezkatez egindako jantzia 
janztean sentitu zuen bere bihotza zabaltzen 
zitzaiola, besteak laguntzeko gogoa sentitu 
zuen... eta horrela, lehen baino askoz ederrago 
sentitu zen.

Dena ondo atera zela ospatzeko festa bat 
antolatu zuten. Zaldunarekin batera, zaldia, 
polikornioa eta sorgina ere joan ziren eta 
elkarrekin dragoiaren haragiarekin egindako 
hanburgesak jan zituzten.

Kontatzen dutenez, zaldia eta polikornioa 
maitemindu omen ziren eta geroago ezkondu 
ere, baina hori beste momentu batean 
kontatuko dugun ipuina da.
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Baziren behin Hansel eta Gretel izeneko 
pastelgileak. Anai-arrebak ziren eta hiri txiki 
batean bizi ziren. Biak ninjak ziren eta tartak 
eta pastelak prestatzeko gozotegi bat zuten. 
Beraien ninja-armak tartak eta pastelak ziren. 

Gainera bakoitzak maskota bat zeukan: 
Hanselena erle bat zen, eta blandiblu berezi 
bat jaten zuenean, metrailadore erraldoia zuen 
erlea erraldoi bihurtzen zen; Gretelena, ahotik 

sua botatzen zuen dragoi bat zen. Maskotez 
aparte bazeukaten ere laguntzaile bat, txakur 
superheroia: kapa zuen hegan egiteko eta oso 
indartsua zen. Baina herrian Sorgin maltzur bat 
bizi zen. 

Egun batean Sorgina mutil bati madarikazioa 
bota zion eta tigre zuri bihurtu zuen, 
burdinazko atzaparrak eta laser-begi bat ere 
zituena. 

Gozokien guda sutsua 
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Gero, edabe batez, 101 borobil margotu 
zizkion tigrearen azalean. Edabe horrek 
tigrea maltzur bihurtu zuen. Eta 101 
Dalmata izena jarri zion.

Tigrea hasieran triste zegoen 
baina gero haserre eta amorratuta 
sentitu zen eta gorrotoa ere piztu 
zitzaion barruan. Bukatzeko, herriko 
jendearen inbidia ere sentitu zuen, 
haiek normalak zirelako. Horregatik, 
sorginaren edabe bat hartu zuen eta 
herriaren ondoan zegoen mendian 
sumendi bat sortu zuen.

Sumendia lehertu zuenean, herri osoa 
labaz bete zen eta Hansel eta Gretel 
bere gozotegitik irten ziren laguntzeko. 
Sumendiaren inguruan tarta-horma 
bat eraiki zuten laba geldiarazteko. 

Gero, erlea eta dragoia tarta-
tapoi bat sumendi gainean jartzen 
saiatu ziren baina ezin. Azkenean, 
Hanselen erleak bere blandiblu jan 
zuen eta, erle erraldoi bihurtuta, 
metrailadoreaz ura bota zuen 
sumendia itzali arte.

Bitartean, 101 Dalmata tigre maltzurra 
Hansel eta Gretelen gozotegira joan zen 
eta tarta guztiak Sorginari eraman zizkion. 
Sorginak tarta guztiak pozoitu zituen eta 
tigreak berriro gozotegian utzi zituen. 
Gero Sorginak gominolazko hartz erraldoia 
sortu zuen. 

Gominolazko hartza etxeak apurtzen hasi 
zen eta noizean behin puzkerra botatzen 
zuen. Puzkerrekin, gominolazko hartz 
txikiak ateratzen ziren eta pertsonak 
harrapatu eta jatean, gominolazko bihurtu 
ziren berehala.
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Orduan, Hansek eta Gretel Sorgina eta 
101 Dalmata gelditzera joan ziren. Lehen 
erle erraldoiak 101 Dalmata ureztatu 
zuen bere metrailadoreaz. Horrela 
maltzurkeriaren borobilak desagertu 
ziren eta tigrea ona bihurtu zen.

Hanselek eta Gretelek Sorginari eraso 
egin zioten bere gozotegiko tartekin, 
erle erraldoiak tiro egiten zuen eta 
dragoiak ahotik sua botatzen zuen 
bitartean. 

Azkenean, tarta pozoitua aurpegi erdian 
jaso zuen, hainbat tiro ere bai eta lurrean 
zegoenean, dragoiak guztiz erre egin zuen, 
kiskaldu arte. 

Sorgina desagertu zenean, berak egindako 
magia guztia desegin zen ere: tigrea berriro 
mutil bihurtu zen, gominolazko pertsonak 
berriro pertsona normal bihurtu ziren eta 
gominolazko hartzak eztanda egin zuenean 
herriak gominolazko euri zaparrada jaso 
zuen.

Eta bukatzeko, herrian festa itzela antolatu 
zuten eta 101 Dalmata izandako mutilari 
DJ Tigre izena eman zioten eta musika 
pintxatu zuen.

Egia ala gezurra

Bi begien artean  

     sudurra
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Bazen behin basoko gaztelu zahar batean 
bizi zen sorgin-printzesa bat, oso boteretsua 
zena. Gauez dragotxakurkornio bihurtzen zen, 
superabiadura eta ugaltzeko boterea zuena, 
ah! eta gainera bere begiradaz hipnotizatzeko 
ahalmena zuen besteek berak nahi zuena 
egiteko.

Bere jauregiaren barruan altxor magiko oso 
preziatua zuen: Galaxibola bat, unibertsoaren 
boterea gordetzen zuena eta bere botereak 
ematen zizkiona. Honegatik beti zegoen bere 
altxor hau zaintzen eta hara joaten ziren 

pertsona guztiak harrizko estatua bihurtzen 
zituen.

Bere asmo bakarra mundua menperatzea zen eta 
horretarako eman nahi zuen lehenengo pausua 
lurralde hartako erregea hipnotizatzea zen. 

Baina, gau batez, beste askotan bezala, bere 
Galaxibola erabiltzera joan zenean, astintzean 
konturatu zen ez zebilela. Zer egin ahal 
zuen? Bere bola magikoa gabe botererik gabe 
zegoen eta printzesa normala zen. Basoan 
zehar ibili eta ibili, pentsatu zuen basoko 
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jakintsuarengana joatea: Basoko Zuhaitz 
Zaharra. 

Aurkitu zuenean zerbait arraro susmatu zuen 
baina, hala ere, buruan jira eta bira zuen 
galdera egin zion:
—Nire Galaxibola ez dabil, non aurkitu ahal 
dut honen konponbidea?

Orduan zuhaitzak (egitan troll bat zena, baina 
mozorrotuta) erantzun berezi bat eman zion:
—Zoaz Gaztelu Madarikatura eta han zure 
etsaia den laguntzaile bat aurkituko duzu.

Sorgin printzesak ez zuen ulertzen: etsaia? 
laguntzailea? Bazekien non zegoen gaztelu 
hori eta bertan bizi zen aztia ere ezagutzen 
zuen inoiz magia ikastaroetan elkarrekin egon 
zirelako. Eta harantz abiatu zen.

Aztia aurkitzean laguntza eskatu zion bere 
arazoa konpontzeko eta honek esan zion 
baietz, noski, lagunduko ziola, eta horretarako 
Galaxibolarako kargadore bat eman zion.

Sorgin-printzesa oso pozik jarri zen baina, 
gaztelutik ateratzera zihoala, entzun zuen 
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leihotik aztia norbaitekin hizketan zegoela 
bere mugikorraz eta esaten ziola:
—Ondo bete duzu zure lana, troll, gaztelura 
etorri da eta eman diot kargadorea, bai, baina 
berak ez dakiena zera da: kargadorea jartzean 
ez duela Galaxibola beteko baizik eta bere 
botere guztiak xurgatuko!! ja, ja, ja! Gero 
ekardazu niri eta inor baino boteretsuagoa 
izango naiz!!!

Hori jakitean korrika joan zen bere gaztelura. 
Sorgin-printzesak bazekien bere botererik 
gabe ezin zuela aztiaren kontra egin, 
horregatik bere laguna Rapunzelengana joan 
zen. Txikitatik ezagutzen ziren eta nahiz eta 
desberdinak izan, oso ondo moldatzen ziren 
elkarrekin egunez pultsuak botatzen eta 
parkour egiten.

Rapunzel ninja bat zen. Oso azkarra eta 
malgua zen eta beti zegoen jendeari laguntzen 
lapurren kontra borrokatzen eta beraien 
erosketak etxeraino eramaten.

Egun batean espaziotik eroritako eraztun 
bat aurkitu zuen. Ahabi bat zuen eta, bere 
atzamarrean jartzean, otso-emakume urdin 
batean bihurtu zen.

Harrezkero, egunez ninja ona zen baina gauez 
otso maltzur bihurtzen zen jendeari lapurtzen 
zielako, baita egunez egindako erosketak ere.

Rapunzelek bere arazoa ezagutzean 
laguntzeko prest agertu zen. Plan bat asmatu 
zuten. Honela, gaua heltzean aztiaren 
Gaztelu Madarikatura joan ziren eta sorgin-
printzesa aurretik zihoan bitartean, Rapunzel 
gazteluaren atzeko atetik sartu zen, otso 
bihurtuta.

Aztia agertu zenean, sorgin-printzesak galdetu 
zion:
—Zergatik engainatu nahi izan nauzu?

Aztiak barrez erantzun zion:
—Munduko azti boteretsuena izan nahi 
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…Baina maltzurrek mundua  
suntsitu nahiko balute,

Guk elkarrekin salbatuko genuke.

dudalako eta horretarako zure botereak behar 
ditut!

Orduan aztiak bere makiltxo magikoaz 
suzko izpi bat bota zion eta sorgin-printzesa 
saltoka hasi zen hauek ekiditen. Holako 
batean, beste suzko izpi bat bota zionean, 
sorginak bere Galaxibola atera zuen eta 
izpiak honen kontra ematean, errebotean, 
aztiarengana bueltatu zen. Baina orduan, 
aztiak bere magiaz olatu bat sortu zuen eta 
itzali egin zuen.

Aztiak barre egiten zuen pentsatzen zuelako 
oso erreza izango zitzaiola sorgintxo hori 
hiltzea baina ez zen konturatu bere atzetik 
Rapunzel, otso bihurtuta, arin batean 
zetorrela ahoan soka batekin. Rapunzelek 
aztiaren inguruan jiraka eta biraka hasi zen 
eta sokaz lotu zuen.

Aztia lurrean lotuta zegoela, sorgin-printzesa 
eta Rapunsel otsoa hurbildu ziren:
—Zure laguntza behar-beharrezkoa daukat 
nire Galaxibolaren botereak berreskuratzeko 
—esan zion printzesak.

—Ba nik ez dizkizut emango —erantzun zion 
aztiak.

—Badakit —esan zuen orduan Rapunzelek— 
bere Galaxibola betetzen baduzu bere 
botereez, bere botere guztien arteko bat eman 
ahal dizu. Zein nahi duzu?

 Eta aztiak, dudarik gabe, esan zien:
—Hipnotizatzeko ahalmena.

—Ados —esan zuen printzesak.

Eta aztia askatu eta gero, honek bere eskuak 
jarri zituen bolaren gainean eta bere magiaz, 
berriro piztu egin zuen. Sorgin-printzesa, 
dragotxakurkornio bihurtuta, eman egin 
zion hipnotizatzeko boterea eta jarraian, azti 
maltzurrak bere botere berri hau erabili zuen 
bere aurreko bi izaki horiek bere menpeko 
bihurtzeko.

Geroztik, aztiaren ejerzitoak beste bi izaki 
maltzur izan zituen, dragotxakurkornioa eta 
otso ninja bat. Eta horrela, guk jakin gabe, 
azti maltzur hori Mundua menperatzeko bere 
plan gaiztoa apurka apurka lortzen ari da.
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Bazen behin Barakaldon txakur superheroi 
bat. Bere familiakoak betidanik Barakaldoko 
superheroiak omen ziren. Bere botereak 
eraztun magiko batetik ateratzen zituen.

Eraztunari esker sekulako botereak zituen: 
begietatik laserra botatzea, besteen 
pentsamenduak irakurtzea, hegan egitea eta 
superindartsua izatea. 

Gainera bere itxura aldatzen zuen ere, txakur, 
katu edo adarbakar bihurtuz. Horregatik etxean 
Perrigatikornio esaten zioten, nahiz eta bere 
super-izen ofiziala Botadun Katua izan.

Egun batean, Botadun Katua superheroia 
Muskizko hondartzan oporretan zegoela, 
bere aurretik itsasontzi arraro bat pasa zen. 
Itsasontzian Zazpi Antxume pirata taldea 
zihoan. Sei iratxo eta pertsona normal bat ziren 
baina zazpi eraztun magikoei esker, iratxoak 
antxume-mamu bihurtzen ziren eta pertsona 
normala, kapitaina zena, ahotik ura botatzen 
zuen dragoi bihurtzen zen, eta horregatik 
Zazpi Antxume esaten zieten. Ah, eta beraien 
itsasontzia mamu-itsasontzi bihurtzen zen ere, 
noski.

Zazpi Antxume piratak maltzurrak ziren, beti 
altxor bat lortzeko gogoa sentitzen zuten. 
Horregatik frustratuta sentitzen ziren, beti 
altxor baten beharra sentitzen zutelako. 

Beldurra ere sentitzen zuten, altxorra ez 
lortzearena. Baina maltzurrak izatea 

gustatzen zitzaienez, pozik ere 
sentitzen ziren.

Oso itsasontzi susmagarria 
zenez, Botadun Katua uretan 

sartu zen eta bere 
atzetik igeri egin 

zuen. Isilpean 
eta Zazpi 

pentsamenduak irakurtzea, hegan egitea eta 
superindartsua izatea. 

Horregatik frustratuta sentitzen ziren, beti 
altxor baten beharra sentitzen zutelako. 

Beldurra ere sentitzen zuten, altxorra ez
lortzearena. Baina maltzurrak izate

gustatzen zitzaienez, pozik ere
sentitzen ziren.

Oso itsasontzi susmagarria 
zenez, Botadun Katua uret

sartu zen eta bere 
atzetik igeri egi

zuen. Isilpea
eta Zazpi 

Perrigatikornio
eta Zazpi Mamuak
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Antxumeak konturatu gabe, itsasontzira igo zen 
ikertzera eta han mapa bat topatu zuen. Mapan 
Bagatza Eskolan altxor bat zegoela agertzen 
zen!!!

Barakaldora iritsi zirenean, Zazpi Antxumeak 
itsasontzia aparkatu zuten eta lurrera jaitsi 
ziren. Botadun Katua atzeko partetik jaitsi zen 
eta ongi etorria ematera joan zen:

—Kaixo eta ongi etorriak, zer egiten ari zarete 
hemen? —galdetu zuen Botadun Katuak.

—Kaixo —erantzun zuten Zazpi Antxumeek—, 
Barakaldo ezagutzera etorri zara, eta etxe bat 
alokatu nahi dugu hemen bizitzeko.

—Ah, nik oso etxe polita daukat alokatzeko  
—esan zuen orduan Botadun Katuak.—Bai? 
Ados orduan; ordainduko dizugu alokairua. —
erantzun zuten Zazpi Antxumeek (baina gezurra 
zen, ez zuten ezer ordaintzeko asmorik).

Hurrengo egunean, Botadun Katua arrainak 
erosten zituen bitartean eta Zazpi Antxumeekin 
topatu zen (egitan Zazpi Antxumeen atzetik 
zihoan, ea zer egiten zuten ikusteko, eta 
disimulatzeko arrainak erosi zituen). 

Zazpi Antxumeek emakume bati poltsoa lapurtu 
zioten eta Botadun Katua beraien aurrean ageri 
zen. Baina Zazpi Antxumeek ihes egin zuten.

Orduan Botadun Katuak itsasontzian ikusitako 
mapa gogoratu zuen eta Bagatza Eskolara joan 
zen. Eskola osotik bilatu eta gero, azkenean 
Zazpi Antxumeek 4.B gelan topatu zituen. 
Berehala Zazpi Antxumeak eraso egin zuten 
baina Botadun Katua gogor defendatu zen. 

Lehen kapitainak dragoi bihurtuta ura bota 
zion, baina Botadun Katuak kapitainaren 
pentsamenduak irakurri zituen eta erasoa 
saihestu ahal izan zuen. 

Orduan Botadun Katuak begietatik laserrak bota 
zituen eta bost piratak zauritu zituen, baina 
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kapitainak atzetik harrapatu zuen eta indarrez, 
lurrera bota zuen. Momentu horretan, gelako 
mundu-bola apurtu zen eta guztiek altxorra 
topatzeko azken pista irakurri zuten: “Altxorra 
sotoan dago”.

Korrika bizian guztiak sotora joan ziren, 
baina han bakarrik ikatza topatu zuten. Baina 
ikatzaren azpitik Zazpi Antxumeek, bere mamu 
ahalmenak erabiliz, 100 € eta urre muntoi bat 
atera zuten. Botadun Katuak berriro eraso egin 
zuen eta laser borobil bat bota zuen altxorra 
inguratzeko, baina kapitainak urez amatatzen 
zuen laserra. 

Botadun Katuak berriro laserra bota eta 
kapitainak berriro amatatu, eta berriro Botadun 
Katuak laserra bota eta berriro kapitainak 
amatatu eta... azkenean, polizia heldu zen 
mamu-harrapatzaileekin eta Zazpi Antxumeak 
harrapatu zituzten eta mamuentzako kutxa 
berezi batean sartu zituzten kartzelara 
eramateko.

Altxorrari esker, aterpe berria egin zuten 
Bagatza Eskolako patioan, eta geratu zen dirua 
barakaldotarren artean banatu zuten. Eta 
bukatzeko, sekulako festa antolatu zen Bagatza 
Eskolan aterpe berria inauguratzeko.

Hala bazan ala ez bazan,
Sar dadila itsasontzian
Eta atera dadila
Bagatza eskolako aterpe berrian.

Agur benur  
eta jan yogur!!
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Bazen behin kobazulo baten barruan bizi zen 
munstro beltz eta beldurgarri bat. Inguruko 
jendeak beldurra zion eta Burugurubeltz 
izenez ezagutzen zuten beti beltzez inguratuta 
zegoelako. Burusoila zela ezkutatzeko peluka 
eramaten zuen eta bere begiak handi eta zuri-
zuriak ziren. 

Gainera bere ahotik alkitrana botatzeko 
ahalmena zuen eta norbaiten gainean jausten 
zenean, hil egiten zuen.

Aurretik pertsona bat zen, zientziari bat, 
baina esperimentu bat txarto atera zitzaion 
eta eztanda egin zuenean, munstro bihurtuta 
geratu zen.

Bazen ere Peter Pana deitzen zen neska 
superheroi bat. Beti soineko urdina eramaten 
zuen eta bere ilea morea zen. Bere aita ere 
superheroia izan zen, Supertxorizo, txorizo 
pikante lehergailuak botatzen zituelako.
Bere aitaren argazkia beti eramaten zuen 
berarekin, poltsa batean, indarra ematen 
ziolako.

Zein zen bere boterea? Ba, bere eskuez, ogia 
sortu ahal zuen eta, ogiaren mamia oso gogorra 
zenez, nahi zuena eraiki ahal zuen: armak, 

Ah! eta bere ama Glugirl zen, edozein gauza 
konpontzeko pegamentua zuena.

Peter Pana 
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Egun batean lapur batzuk ikusi zituen banketxe 
bat lapurtzen eta, noski, gelditzera joan zen. 
Baina lapurrak asko ziren, gehiegi, eta borrokan 
galdu egin zitzaion aitaren argazkia eta, 
honegatik, indarrik gabe geratu zen. Harrapatu 
zuten eta menditik behera bota zuten.

Kasualidadez, edo ez, Burugurubeltzek argazkia 
aurkitu zuen eta bere kobazulora eraman zuen.

Peter Pana oso kezkatuta zegoen bere argazkia 
gabe. Borroka izan zuten tokira joan zen bila 
baina han ez zegoen. Orduan aurkitu zuen 
maitagarri bat eta honek esan zion munstro 
batek hartu eta bere kobazulora eraman zuela.
—Baina, non dago kobazulo hori? —galdetu zion 
Peter Panak.

—Jarraitu alkitran-aztarnak eta aurkituko duzu 
—esan zion maitagarriak.

Eta aztarnak jarraituta, kobazulo ilun bateraino 
heldu zen; isil-isilik begiratu zuen ea norbait 
zegoen eta, hutsik ikustean, sartu zen.
Bere aitaren argazki zatiak ikusi zituen harrizko 
mahai batean eta hartu eta gorde zituen.

Baina, ateratzera zihoala, zerbaitek arreta deitu 
zion: apalategi batean ezaguna egiten zitzaion 
panpina-hartz bat. Hurbildu zen eta... hori 
sorpresa konturatu zenean berea izandakoa 
zela! Bere txikitako pelutxea zen! Bere amak 
egindako ogizko hartza zen, begi bat erdi 
jausita zuena eta txorizozko bihotza zuena. 
Berea zen, dudarik gabe! Justu momentu 
hartan munstroa agertu zen.

Korrikan, bere amarengana joan zen. Honek, 
Gluegirl zenez, pegamento magikoa eman zion 
argazki-zatiak lotzeko eta horrela bere botereak 
berreskuratu ahal izan zituen.
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Orduan, bere buruan bueltaka zuen ogizko 
hartzari buruz galdetu zion:
—Ama, Munstroaren kobazuloan nik txikitan 
izan nuen ogizko panpina ikusi dut. Nola heldu 
da haraino eta zergatik gordetzen du horrelako 
munstroak???

Orduan bere ama serio-serio jarri zen eta egi 
osoa kontatu zion: bera oso txikia zenean, bere 
aitak esperimentu bat egin nahi izan zuela 
minbizia sendatzeko baina txarto atera zitzaion 
eta bere aurrean eztanda egitean, munstro 
bihurtua geratu zen. Berari esan zioten hilda 
zegoela baina benetan bizirik zegoen, kobazulo 
baten barruan munstro bihurtuta.

Peter Panak esan zion: —Nik salbatuko dut!

Amak erakutsi zion urtetan itxita egon zen 
gela bat. Bertan aitarena izandako laborategia 
zegoen. Peter Panak bilatu zuen bere aitak egin 
nahi izan zuen esperimentua. Inbestigatzen 
hasi eta hobetu egin zuen eta edozein 
gaixotasun sendatzekoa ere asmatu zuen. 
Poltsa batean hartu zuen suero hau eta berriro 
ere kobazulora joan zen.

Aurrekoan bezala, bera ikustean Burugurubeltz 
asaldatu egin zen eta borrokarako prestatu. 

Lehenengoz alkitrana bota zion baina neskak 
ogizko horma sendo bat sortu babesteko.
Pentsatu zuen Peter Panak zerbait egin beharko 
zuela egin zuen sueroa bere aitari emateko. 
Orduan ogi-mamiaz dardo batzuk egin zituen 
eta barruan sueroa sartu zuen.

Munstroa alkitrana bota eta bota ogizko horma 
apurtzeko puntuan zegoenean, Peter Panek 
dardoa bota zion eta bete-betean eman zion 
saman.

Konortea galdu zuen eta, lurrean zegoela, 
bere gorputzetik alkitrana jausten hasi zen, 
jausten eta jausten, bere aita izandakoa 
agertu arte.

Aita eta alaba etxera bueltatu ziren eta amak 
ikustean, hirurek elkarri eman zioten besarkada 
estua eta hirurok elkarrekin mundua salbatzera 
joan ziren.

...Eta kolorin  
 kolorado,

    Familia hau  
    pozik dago!!!
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Bazen behin bi buru zeuzkan troll bat. 
Buru baten ahotik txokolate azidoa botatzen 
zuen, azabatxezko lepoko magiko bat zuelako. 

Beste buruaren begietan betaurreko 
magikoak eramaten zituen, Magicius aztiak 
emandakoak, eta horiekin zerbait edo norbait 
begiratzen bazuen, harrizko bihurtzen zen eta 
hipnotizatuta, bere menpe geratzen zen, berak 
agintzen zuena betetzen.

Oso harroputza zen eta oso indartsu sentitzen 
zen baina, hala ere, bere barruan oso triste 
zegoen bere familia hil egin ziotelako eta 
lagunik gabe zegoelako. Bere asmoa hau zen: 
irlako etxe guztiak kendu bere lantegi erraldoia 

eraikitzeko eta handik mundu osoa menperatu 
ahal izateko.

Bazen ere Lumus izeneko dragoi bat, Karibeko 
irla batean bizi zena. Lumus jarri zioten 
bere gurasoek solomoa asko asko gustatzen 
zitzaielako. Bere azala urrezkoa zen eta 
puntu horiak zeuzkan, eta lau buru zituen, 
beren ahoetatik gauza desberdinak botatzen 
zituelarik: batetik ura, bestetik purpurinazko 
perfumea, hirugarrenetik landareak eta 
laugarrenetik, koloreak.

Ah! eta haserretzen zenean puzkerrak botatzen 
zituen, urrezko arrautzekin batera. Arrautza 
hauek laguntza behar zutenei ematen zien 

Lumusen irla
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eta honegatik, herriko jendeak 
asko maite zuen Lumus dragoia. 
Baina egun batean Lumus dragoia 
itsasora joan zen bainatzera eta 
bueltatu zenean... bere irla ez 
zegoen!!

Igeri eta igeri lurreraino heldu zen, 
eta ibili eta ibili, baso bat aurkitu 
zuen. Zuhaitzen artean maitagarri 
bat ikusi zuen, Lasobe deitzen 
zena: txokolatez beteta zegoen eta 
donut bat jaten ari zen beste bat 
buruan zeukala.

—Zer duzu, dragoi? —galdetu zion.
Lumusek bere arazoa kontatzean, maitagarriak 
koilara bat atera zuen eta begiratzeko esan 
zion. Bertan, koilaran, Lumusek ikusi zuen 
troll erraldoi bat diamante ilun batez bere irla 
azpitik, uretatik, xurgatzen ari zela. Dragoiak, 
esker oneko, puzker bat bota eta bere urrezko 
arrauts bat eman zion maitagarriari. Honek 
trukean, arrain-buztana deitzen zen alga bat 
eman zion ur-azpitik igeri egin ahal izateko.

Hartu zuen, bada, dragoiak alga berezi hau 
eta berriro itsasora joan zen igerian baina 
oraingoan ur azpitik. Eta, koilaran ikusi bezala, 
trolla aurkitu zuen bere irla xurgatzen bere 
azabatxezko harri-pitxiarekin.

—Baina, zer egiten ari zara??? —galdetu zion.

Trollak ez zuen inor espero eta hasieran harritu 
egin zen baina gero berdin berdin jarraitu zuen 
esaten:
—Inork ez dit trabarik jarriko nire planean!!!
Eta bere betaurrekoekin horma altu eta zabal 
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bat eraiki zuen. Dragoiak orduan bere ahoetatik 
kolorez betetako ur zurrunbilo bat bota zuen 
eta horma desegitea lortu zuen. Koloreak 
trollaren begietan sartzean min handia egin 
zioten.

Trollak bere betaurrekoekin dragoia harrizko 
bihurtu nahi izan zuen baina Lumusek arin-
arin gorantz egin zuen igeri eta ezin izan zuen 
harrapatu. Goitik berriro jaitsi zen abiadura 
handiz eta ikaragarrizko ukabilkada eman 
zion trollari, bere betaurrekoak kenduz. Honek 
txokolate azidoa botatzen erantzun zion.

Orduan agertu zen Lasobe maitagarria eta, 
trolla ikustean eta, batez ere, botatzen zuen 
txokolatea dastatzean, berarekin maitemindu 
zen. Trollak horrelako maitagarri polita 

ikustean, tontolapiko aurpegiarekin geratu zen, 
poz-pozik.

Eta horrela, trollari mundua menperatzeko 
ideia burutik joan zitzaion eta Lumus dragoiari 
bere irla bueltatu zion.

Gero festa bat egin zuten Lasobe eta trolla 
ezkontzeko eta, kontatzen dutenez, bi burudun 
seme-alaba ederrak izan zituzten.

...Eta lau dragoi eta bost  
maitagarri,  
Ipuin hau bukatu da
Eta txokolate asko ekarri!!!
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Bazen behin, beste dimentsio batean, Sorgina 
izeneko neska bat. Ilea oso oso luzea eramaten 
zuen eta beti arropa oso modernoa janzten 
zuen. 

Txikitan, sorgin batek gozoki madarikatuta 
eman zion eta geroztik negar egitean malkoen 
ordez gozoki bereziak botatzen zituen. Gozokiak 
bereziak ziren mendekotasun-sortzaileak 
zirelako eta norbaitek bat jaten bazuen 
animalia bihurtzen zen.

Sorginaren herri berean, Hiru Txerrikume 
izeneko beste neska bizi zen. Txikitan 

neska zintzoa zen baina bere familiakoak 
maltzurrak ziren, eta hauek makila magikoa 
erabiliz madarikazio bat bota zioten maltzur 
bihurtzeko.

Madarikazioaren eragina hauxe izan zen: hiru 
buru zituen, eta hirurak txerri-buruak ziren, 
eta lau beso gehiago atera zitzaion, hauek 
tentakulu itxuraz. Horrela, bere familiak neska 
maltzur bihurtzea lortu zuen. 

Hiru Txerrikumeak gorrotatzen zuen bere 
familia, triste zegoen, haserre, lotsatuta itsusia 
zelako eta sekulako inbidia zuen, Sorginaren 

Gozoki  bereziak
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inbidia, bera bezain polita eta modernoa izan 
nahi zuelako. Ah, eta Hiru Txerrikumeak beti 
hiru kanoidun eskopeta eramaten zuen, bere 
familiakoak ehiztariak zirelako.

Egun batean Hiru Txerrikumea Sorginaren 
inbidiaz amorratuta zegoen, eta berarekin 
akabatzea erabaki zuen. Lehen pausua bere 
familiarekin joatea izan zen eta beraiekin magia 

ondo
 
ikastea. Bere makila magikoa 

lortu zuenean, Sorginaren familia 
osoa bahitu zuen eta bere etxean 
giltzaperatu zituen.

Gero Sorginaren bila joan zen. Herriko 
zubian topatu zuen eta bere eskopeta 
prestatu zuen. Baina justu egun 
horretan ahaztu zitzaion balak jartzea! 

Orduan Hiru Txerrikume atzetik hurbildu 
zen soka batez lotzeko asmoz. Baina 
herriko jendea Hiru Txerrikumearen 

itxura ikustean horrela esaten hasi zen: “Hori 
munstro bat da! Hil egin behar dugu!”.

Oihuekin Sorginak buelta eman zuen eta Hiru 
Txerrikume ikusi zuen. Orduan Hiru Txerrikumek 
bere makila magikoa atera zuen eta magia-
erasoa bota zion. Sorginak herriko plazaraino 
ihes egin zuen eta han negarrez hasi zen gozoki 
muntoi ederra egin arte. 
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Gozokien atzean babestuta, Hiru 
Txerrikumearen erasoek indarra galdu 
zuten. Hori gozokiak mendekotasun-
sortzaileak zirelako gertatzen zen, 
Hiru Txerrikumek gozokien erakarpena 
sentitzen zuen eta bere erasoak gaizki 
egiten zituen. Orduan, horrela esan 
zuen Hiru txerrikumek:

—Irten gozoki muntoi horren atzetik, 
zure familia guztia bahitu dut eta nire etxean 
harrapatuta ditut. Zu hiltzen bazara, askatuko 
ditut, bestela...

Ustekabean harrapatuta, Sorginak burua atera 
zuen gozoki muntoiaren gainetik eta Hiru 
Txerrikumek bere magiaz bete-betean ematean, 
biak sumendi batean ageri ziren.

—Orain horra barrura botako zaitut! —oihukatu 
zuen Hiru Txerrikumek.

Baina Sorginak bere gozoki bat hartu eta jan 
egin zuen. Berehala Sorgina sorgin-orratz 
bihurtu zen eta bere familia askatzera joan zen. 
Kaiola barruan sartu zen eta gozoki bereziak 
banatu zituen haien artean eta guztiak sorgin-
orratz bihurtuta kaiolatik irten ziren eta handik 
ihes egin zuten betirako.

Hala bazan ala ez bazan
Sar dadila sumendian
Eta atera dadila hilerrian
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Bazen behin, kobazulo ilun batean bizi zen 
pizti beldurgarri bat. Oso iletsua zen, bi adar 
zeuzkan eta adarretatik likido horixka botatzen 
zuen: jendeak pentsatzen zuten txiza zela 
(horregatik esaten zioten Piztia) baina ez, 
benetan azido bat zen eta norbaiti ematen 
bazion, hil egiten zen. 

Eta ez hori bakarrik, bere oinez zerbait 
zapaltzean, usteldu egiten zen.

Herriko jendeak oso beldur zion pertsonak 
harrapatu eta jaten zituelako, horrela lortzen 
baitzuen bere boterea.

Amorratuta zegoen aspaldi, bera txiki-txikia 
zenean, herriko jendeak bere familiakoak hil 
egin zituztelako eta bere etxea suntsitu egin 
ziotelako. Geroztik, kobazuloan bakarrik bizi 
zen, herriko jendea gorrotatzen, triste eta oso 
haserre.

Eguzkia menperatzen zuen neska 
adarbakarduna
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Bazen ere Rapunzel izena zuen neska zaldun 
bat, beno, zalduna baino, adabakarduna 
zen beti bere laguna zen Trumoi izeneko 
adarbakarrarekin bidaiatzen zelako, abenturen 
bila. 

Oso ausarta zen eta bihotz onekoa eta beti 
zegoen jendea laguntzeko prest. Bere begiak 
horiak ziren, bere amarenak bezalakoak, 
eguzkiaren indarra gordetzen zutelako eta 
bere ilea ortzadarraren kolore guztiak zeuzkan 
txikitan ilargiaren argia zuen edabea eman 
ziotelako.

Trumoi adarbakarra ere oso berezia zen bere 
adarraz landareak menderatu ahal zituelako. 
Horrela Rapunzeli egin zion zuhaitz batean 
babestuta zegoen etxe bat, landareez 
ezkutatuta zegoena. 

Egun batean Rapunzel herria bisitatzera joan 
zen baina haraino heldu eta denak gaizorik eta 
hil zorian zeudela aurkitu zituen. Inbestigatzen 
hasi eta jakin izan zuen ura pozoinduta zegoela 
eta horregatik zeudela hain txarto. Baina nork 
egin zuen hori?
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Urrats usteldu batzuk ikusi zituen. Herrian 
aurkitu zuen abandonatutako liburutegi bat eta 
barruan liburuzain-zientifiko-aztia eta honek 
eman zion liburu magiko bat, edabeak eta 
sorginkeriak egiteko eta baita ikerketetarako 
ekipoa ere. Horrela, urrats batetik lagina atera 
zuen eta aztertzean jakin izan zuen Piztiarenak 
zirela.

Urratsak jarraitu eta heldu zen kobazuloraino. 
Oraindik Piztia ez zegoen han eta ezkutatu zen, 
bere zain. Baina bere kobazulora sartu zenean, 
berehala usaindu eta aurkitu zuen neska. 
Borrokarako prestatu ziren eta esan zuten:
—Bihar, arratsaldeko 15:00etan, herriko plazan 
geldituko gara borrokatzeko eta irabazten 
duena herriarekin geratuko da.

Rapunzel bere etxera joan zen eta bertan, 
liburu magikoan, piztia minutu batez 

geldiarazteko hitz magiko batzuk ikasi zituen 
eta ortzadarraren koloreak zeuzkan txikitzeko 
pilula bat egin zuen.

Biharamunean herriko plazan 
elkartu zirenean, dena 
hodeituta zegoenez, 
Rapunzelek ez zeukan 
eguzkiaren indarra. 

Piztia azidoa 
botatzen 
hasi zen 
eta 
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Gezurra ala egia,
Eguzkiaren argia
Rapunzelen begian

Rapunzel saihesten saiatzen zen. Oso txarto 
pasatzen ari zen atertu egin zuenean, eta 
orduan bai, eguzkiaren indarraz laser izpiak 
botatzen hasi zen. Baina Piztia ere oso azkarra 
zen eta ezin zion eman. 

Adarbakarrak sortu zuen ezkutu bat eta bere 
laguna babestu zuen. Horrela, Rapunzelek bere 
hitz magikoak bota ahal izan zizkion:
—Etorri ala ez
    minutu batez
    gelditu zaitez!!!

Eta horrela, Piztia gelditu egin zen minutu 
luze batez, ahoa zabalik. Arin-arin neskak egin 

zuen pilula sartu zion eta, minutua betetzean, 
Piztia mugitzen hasi zen berriro ere Rapunzel 
akabatzeko asmoz baina orduan, gorputza 
gutxitzen eta gutxitzen hasi zen burua handi 
geratzen zitzaion bitartean. Eta horrelako 
batean, buruak egin zuen Plof! eta guztiz 
desagertu zen.

Eta orduan Adarbakarrak bere adarraz 
pozoindutako ura garbitu zuen eta jendea 
apurka apurka sendatzen joan zen.
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Fernández, Izaro Frade, Mikel García, Oier García, June 
González, Akize Iglesias, Iara Laso de la Vega, Aitzol 
Lanzagorta, Aiora López, Markel Navarro, Anne Ocejo, 
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Behin batean, duela urte asko, Hollywooden 
Hansel eta Gretel izeneko bi buruko umea bizi 
zen. Bere gorputza gizakiena zen baina buru 
bat dragoi-burua zen eta bestea azti batena. 
Dragoi-burua Gretel zen eta ahotik sua botatzen 
zuen. Azti-burua Hansel zen eta hitz bereziak 
erabiltzen zituen magia egiteko. Gainera, 
puzker bat botatzen bazuen, inguruko pertsona 
zintzoak konorterik gabe geratzen ziren.

Hansel eta Gretel zinemako izar bat zen eta oso 
oso aberatsa. Mendi erdian zegoen sekulako 
etxe batean bizi zen baina telebistako bere 

gustukoenak ziren kanaletan interferentziak 
zeuden.

Hansel eta Gretel harro sentitzen zen izar bat 
zelako, baina inbidia, haserrea eta gorroto 
sentitzen zuen ere pertsona batzuk bera baino 
aberatsagoak zirelako. Eta maitasuna sentitzen 
zuen ere bai bere zaleek maite zutelako.
Baina egun batean 40 Lapurrak Hollywoodera 
heldu ziren film bat egiteko Hansel eta 
Gretelekin. 40 Lapurrak bakarrik lau pertsona 
oso jakintsuak ziren baina, oso azkar mugitzen 
zirenez, horrela deitzen zieten. Txikiak zirenean 

Filmeko borroka
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tximista bat jaso zuten beraien buruetan eta 
horrela beraien botereak lortu zituzten, baina 
botereen truke, p eta b hizkiak nahasten 
zituzten hitz egitean.

40 Lapurrek maskota bat zuten, katu-untzi bat, 
belarriak eta gorputza untziarena eta buztana 
eta aurpegia katuarenak zeuzkana.

Hollywoodera heldu bezain pronto 40 Lapurrak 
oso ospetsuak egin ziren, izar berriak ziren. 

Eta Hansel eta Gretelek ezin zuen hori jasan, 
inbidia eta gorroto josita zegoen. Ez zuen 
40 Lapurrekin lan egin nahi filmean baina 
kontratua sinatuta zuen.

Horregatik, egun batean Hansel eta Gretel 
40 Lapurren etxera joan zen filmatzera joan 
baino lehen. Etxea hutsik zegoenez, barruan 
sartu zen eta janari guztia pozoitu zuen. Gero 
armairuetara joan zen eta arropa guztiak 
apurtu zituen eta bukatzeko etxeko sarreran 
artz-tranpa erraldoia jarri zuen. Gero bera ere 
filmatzera joan zen.

Lana bukatu zutenean, 40 Lapurrak 
Hansel eta Gretelen atzetik joan 

ziren espiatzera. Horrela, Hansel 
eta Gretel ospitale baten jabea 

zela jakin izan zuten. Bertan 
ikusi zuten oso gauza ilunak 
gertatzen zirela: dirurik 
gabeko jendea kalera 
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botatzen zuten eta dirudunak ere, nahiz eta 
dirutza kobratuta tratamendua egiten ziotela 
esan, ez zituzten sendatzen. Engainatu egiten 
zituzten!

Harrituta, 40 Lapurrak etxera bueltatu ziren. 
Hain jakintsuak zirenez berehala sarrerako 
tranpa ikusi zuten eta alde batetik pasa ziren. 
Gero, janaria pozoituta zegoela konturatu ziren 
eta dena zaramara bota zuten. Eta bukatzeko, 
dendaz denda joan ziren arropa berria erostera.

Hurrengo egunean, Hansel eta Gretel  
40 Lapurren etxera joan zen ea bere tranpek 
bere lana egin zuten ikustera. Baina iristean 

40 Lapurrak ikusi zituen poz pozik gosaltzen 
eta arropa elegante eta berria jantzita. Haserre 
bizian, su eta gar, Hansel eta Gretel etxean sartu 
zen... berak jarritako artz-tranpa ahaztuta!
Tranpa bere dragoi-buru gainean itxi zen eta 
moztu egin zion. 

Hala eta guztiz ere, Hansel eta Gretel etxean 
sartu zen buru bakarrarekin, baina orduan 
40 Lapurrek inoiz baino azkarrago Hansel 
eta Gretel bultzatu zuten. Leihotik behera 
jaustean, leihoaren kristalez geratzen zitzaion 
burua moztu egin zitzaion. Hansel eta Gretelen 
gorpua eta bi buruak erori ziren ibaira eta han 
arrainek jan egin zituzten.

Egia ala gezurra
Bi begien artean 
Sudurra
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Ahate Itsusia

Behin batean, duela mila urte, sorgin maltzur 
bat bizi zen. Sorginak madarikazio asko 
botatzen zituen egunero eta horrela ume baten 
gurasoak hil zituen. 

Umeak mendekua nahi zuen eta horregatik 
magia ikasteko liburu bat lortu zuen. 
Zoritxarrez, bere lehen magia-saiakerak ez ziren 
ondo atera eta begi bat galdu zuen. Galdutako 
begia estaltzeko partxe bat jarri zuenez, 
geroztik jendeak Tartalo esaten zion. Tartaloren 
kolore gustukoenak zuria eta urdina ziren, eta 
bere maskota armiarma bat zen, kristalezko 
sareak egiten zituena.

Sorgina eta Tartaloren herrian mutil bat jaio 
zen. Bere gurasoek ile horia eta azala zuri zuria 
izan arren mutilaren ilea marroia zen eta bere 
azala ilun-iluna. Gainera, bere ahoak ahate 
baten mokoa zirudien. Horregatik, eskolan 
mutilari Ahate Itsusia esaten zioten. 

Ahate Itsusia triste zegoen, ez zuelako itsusia 
izan nahi, lotsa sentitzen zuen eta frustratuta 
zegoen ere. Horregatik, Sorginarekin hitz 
egitera joan zen:

—Kaixo Sorgina —esan zion—, posiblea da ni 
polita izatea? Zure magia nirekin erabiltzen 

eta Sorginaren edabe magikoa
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baduzu, nire gurasoak bezalakoa 
izango naiz? Ilehoria eta azala  
zuri-zuria izango dut?

—Ah, kaixo Ahate Itsusia —
erantzun zion Sorginak—. Bai, 
bai, nire magiak denetarik egiten 
du, bai, baina ez da musu-truk. 
Lehen sagu begiak, arrain ezkatak 
eta elefante baten adarra lortu 
beharko didazu. Hala, zoaz bila!

Ahate Itsusia korrika bizian 
eskatutakoaren bila joan zen eta 
lortu zuenean (supermerkatuan) 
Sorginarengana bueltatu zen:

—Hemen duzu dena —esan zion —orain polita 
bihurtu, mesedez.

—Ez, ez —erantzun zion Sorginak—, orain 
ekarri dituzun osagaiez edabe bat prestatuko 
dut, begira —eta Sorginak arin batean edabea 
prestatu zuen. 

—Orain zuk edabe hau Tartalori eman behar 
diozu, ea horrela lasaitzen den, beti ibiltzen 
baita bere mendekuekin gora eta behera nire 
zereginetan sudurra sartzen. Ah! eta bere 
magia-liburua lapurtu behar duzu ere. Bakarrik 
orduan bihurtuko zaitut polita.

—Ados —esan zuen Ahate Itsusiak—, edabea 
emango diot eta bere magia-liburua ekarriko 
dizut, eta zuk polita bihurtuko nauzu. 
Primeran!!!

—Hori da —jarraitu zuen Sorginak—, tori mapa 
magiko hau Tartalo topatzeko eta joan zaitez 
berehala.
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Ahate Itsusiak mapa magikoa hartu zuen eta 
Tartaloren etxera joan zen. Txirrina jo ondoren 
Tartalo atera zen eta Ahate Itsusiak horrela 
esan zion:
—Kaixo Tartalo, esan didate oso jatorra zarela 
eta horregatik edabe hau eman nahi dizut. 
Edabeari esker faltatzen zaizun begia berriro 
aterako zaizu, eta gainera edabea oso goxo 
dago, tarta baino goxoagoa!

—Ah, mila esker —erantzun zion Tartalok—. Zu 
ere oso jatorra zara.

Eta Tartalok edabea hartu zuen eta etxe 
barrura bueltatu zen. Oso arraroa zen horrelako 
opariak jasotzea eta Tartalo ez zen fidatzen. 
Edabea sukaldean utzi zuen eta, badaezpada, 
bere armiarmak kristalezko sare bat jarri zuen 
gainean.

Ahate Itsusia etxe inguruan geratu zen. Gauez, 
Tartalo lotara joan zenean, Ahate Itsusia leiho 
batetik sartu zen Tartaloren etxean eta bere 
magia-liburua lapurtu zuen. Gero, Sorginaren 
etxera bueltatu zen.

—Hemen duzu —esan zion Ahate Itsusiak— 
Tartaloren magia-liburua. Eta edabea eman diot 
ere bai.

—Oso ondo —erantzun zion Sorginak— hemen 
duzu zure edabea polita izateko, edan, edan...

Eta Sorginak edabe bat eman zion Ahate 
Itsusiari. Ahateak edan zuen eta igel bihurtu 
zen!!!

—Ja, ja, ja!!! —barre egin zuen Sorginak— hor 
duzu zure ordainketa!!!
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Baina momentu horretan Tartalo Sorginaren 
etxean sartu zen. Ahate Itsusia oso susmagarria 
iruditu zitzaionez, ez zen benetan lo geratu, 
eta Ahate Itsusiak bere magia-liburua lapurtu 
zuenean Tartalo bere atzetik joan zen.

—Ah, sorgin madarikatua! Berriro maltzurkeriak 
egiten ari zara!! —esan zion Tartalok— orain 
ikusiko dugu zertarako zen eman didazuen 
edabe hau.

Eta Ahate Itsusiak emandako edabea Sorginari 
bota zion. Edabea Sorginaren gainean erori 
zen eta berehala Sorginak magia egiteko 
ahalmena galdu zuen eta igela berriro 
Ahate Itsusi bihurtu zen.

Gero, Tartalok bere magia-
liburua berreskuratu zuen 
eta edabe bat prestatu zuen 
Ahate Itsusiarentzat. Mutilak 
edabea edan zuen eta 
ilehoria eta azala zuri zuria 
zuen mutil bihurtu zen. 
Azkenean Ahate Itsusiak 
polita izatea lortu zuen!!!

Hala bazan ala ez bazan
Edan dadila edabea
Eta atera dadila
Gurutzetako plazan

Eta ipuin hau bukatu da!!
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Txanogorritxo pirata

Behin batean, Txutxelandiako itsasoko 
itsasontzi batean, hamahiru urteko 
Txanogorritxo izeneko pirata bat zegoen.

Bere sei neba-arreba eta gurasoekin bizi zen han 
eta horrela deitzen zuten txano gorria zuelako, 
bere amamak eman ziona oso jatorra zelako 
berarekin. Honek botere oso bereziak ematen 

zizkion: hegan egiteko ahalmena emateaz 
gain, gauzak bere pentsamenduez mugitzeko 
ahalmena ere ematen zion, telekinesisa eta 
gainera, bere begi urdin-urdinetatik X- izpiak 
botatzen zituen eta edozein gauzen zehar 

nahi zuena ikusi ahal zuen.

Itsasoko animalien lagun ona zen. Egunero 
hegan joaten zen bere amamarengana honek 
ematen zion lore-magiko baten infusioa 
hartzeko eta oso indartsu sentitzeko.

Bazegoen ere Tartalo izena zuen pailazo 
hiltzaile bat: ile oso luzea zuen eta ahate baten 
ahoa. Oso indartsua eta potoloa zen tartak oso 
gustuko zeuzkalako. Baina ez edonolako tartak, 
ez, gustukoenak gizakien haragiz egindakoak 
ziren. Horregatik gauez ateratzen zen jendea 
harrapatu eta gero tartak egiteko. Gorroto 
zien gizakiei aspaldi zientifikoen esperimentu 
batean txerto bat sartu ziotelako eta munstro 
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bihurtu zutelako. Geroztik bere asmo bakarra 
gizaki guztiak suntsitzea zen.
Bere barruan oso triste sentitzen zen bakar 
bakarrik zegoelako eta inbidia zien umeei 
beraiek lagunak zeuzkatelako.

Egun batean, Txanogorritxo amamarengana 
zihoala hegan, hegazkin baten kontra hartu 
zuen kolpe handia eta txanoa deslotu eta jausi 
zitzaion. Bera ere, noski, txanoaren botererik 
gabe zegoenez, jausi zen. Basoko zuhaitz baten 
adarren artean geratu zen zintzilik eta konortea 
galduta oso kolpe handia hartu zuelako.

Esnatu zenean, zuhaitzak berak hitz egin zion 
eta galdetu:
—Zer egiten duzu hemen?

Txanogorritxok kontatu zion txanoa galdu zuela 
eta berarentzat oso oso garrantzitsua zela.
Zuhaitzak esan zion lagundu ahal zuela baina 
trukean berak itsasoko ura nahi zuela.

Txanogorritxok baietz esan zion eta itsasorantz 
abiatu zen. Bidean bere amamaren etxetik igaro 
zen infusio hartzera eta hutsik zegoen botila bat.

Horrela, azkar baino azkarrago, itsasoraino 
heldu, ura hartu eta zuhaitzari eraman zion 
ureztatzeko.
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Orduan zuhaitzak, eskertuta, bere adarrak 
luzatu zituen eta horrela jakin izan zuen non 
zegoen txanoa: Tartalo erraldoiak zeukan bere 
kobazuloan gordeta.

Txanogorritxok bere familia deitu zuen eta 
denak joan ziren elkarrekin borrokan egitera.
Kobazulora heldu eta denak batera ezpatak 
atera zituzten eraso egiteko. Oso borrokalari 
onak ziren eta Tartalo oso zaurituta geratu zen 
besoan. Txanogorritxok, arin-arin, bere txanoa 
kendu zion eta jantzi zuen, eta orain bai, bere 

telekinesia erabiliz, aireetatik altxatu zuen 
Tartalo eta uretara bota zuen.

Baina bere indar handiaz, erraldoiak itsasontzia 
altxatu zuen eta urrunera bota zuen. Barruan 
zeuden familiako guztiak hil egin ziren, beno, 
Txanogorritxo ez. Honegatik, amorratuta, 
neskak bere telekinesiaz altxatu zuen berriro 
Tartalo erraldoi maltzurra eta altu-altu-altu 
eraman eta gero, irla baten kontra bota zuen 
eta jaustean hil egin zen.

...Eta lau pirata eta bost zuhaitz
Ipuin hau bukatu da eta egin hitz!!
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Bazen behin Ederra izena zuen sorgin-neska 
bat oso ile berezia zuena, bere sentimenduen 
arabera kolorez aldatzen zelako: alai bazegoen, 
horia zen, triste zegoenean, urdin, maitasuna 
sentitzean arrosa kolorekoa zen eta oso haserre 
zegoenean, gorria. Ile koloretsu honek gainera, 
zauriak sendatzeko ahalmena zuen. Bere 
botereak bere amamak amandako eraztun 
batetik lortzen zituen.

Errege baten zerbitzaria zen eta beti zebilen 
arropa zahar eta urratuak jantzita eta bere ile 
berezia txapela baten azpian ezkutatuta.

Egun batean, errekan arropa garbitzen zuen 
bitartean, konturatu gabe eraztuna uretan jausi 
eta galdu egin zuen.

Kasualidadez, ala ez, erregeak errekan bainu 
bat hartzen zuen bitartean, eraztuna aurkitu 
zuen. Jarri nahi izan zuen bere atzamarrean 
baina txikiegia zen berarentzat. Eraztunaren 
barruko partean aspaldiko hizkuntzan 
idatzitako hitz batzuk zeuden, berak ez zituenak 
ulertzen. Erregeak bere zerbitzariak bidali 

Ederraren eraztun magikoa
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zituen jabearen bila. Etxez etxe joan ziren neska 
guztiei jartzen baina ezin zuten aurkitu.

Ederra ere bila eta bila zebilen ez zuelako 
oraindik entzun erregeak aurkitu zuela. Joan 
zen gazteluko aztiarengana; bere eskuek 
sendatzeko boterea zuten ibai magiko batean 
sartu eta magiko bihurtu zitzaizkiolako. 

Azti hau beti ibiltzen zen hegan egiteko 
boterea ematen zion gabardina betza jantzita. 
Bazeukan ere lepoko bat, Txutxelandiara 
teletransportatzeko aukera ematen ziona. 
Bertara joaten zenean txutxe asko hartzen 
zituen indar handia izateko.

Nahiz eta pertsonak sendatzeko 
boterea izan, ez zuen inor 
laguntzen oso triste eta 
amorratuta zegoelako, aspaldi 
herrialde hartako erregeak bere 
gurasoak hil egin zizkiolako.

Azti honek, jakin izan zuenean 
Ederraren botereak eraztunetik 
zetozela, berarentzat lortu nahi 
izan zuen. Engainatu nahi izan 

zuen Ederra eta esan zion:
—Nik lagunduko zaitut. Tori lepoko hau, 
Txutxelandiara eramango zaitu eta bertan 
aurkituko duzu zure eraztuna.

Ederrak jantzi zuen eta bere aurrean portal 
bat ireki zen; baina, Txutxelandiara bidali 
beharrean, hilerri batera heldu zen: hainbat 
hilobi zegoen eta hilobi batetik zonbi bat agertu 
zen eta berarengana joaten hasi zen. 

Ederra korrikan jausi zen beste hilobi batean 
eta, zorionez, beste portal bat zegoen bertan, 
basora berriro bueltatu zuena.
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Bazekien orain aztia maltzurra zela.
Ederra hilerrian zegoen bitartean, aztia joan 
zen erregearen logelara eraztunaren bila.
Isiltasunez eta ilunpean aurkitu ahal izan zuen 
eta, zuzenean, jantzi zuen: bere atzamarrean 
oso ondo sartzen zen... baina, eraztun magiko 
hori berea ez zenez, zerraldo jausi zen, 
konortea galduta.

Bitartean Ederra basoan zegoen, galduta. 
Orduan aurkitu zuen basoko maitagarri bat eta 
honek esan zion non zegoen bere eraztuna.
—Baina, nola helduko naiz gaztelura? Ez dakit 
bidea!

—Nik lagunduko zaitut. Ate hau gurutzatzen 
baduzu, zuzenean agertuko zara zure eraztuna 
dagoen tokian —eta maitagarriak ireki zuen 

bere aurrean beste portal bat. Gurutzatu eta 
erregearen logelan bertan agertu zen, erregea 
zurrungaka ohean eta aztia lurrean, konortea 
galduta.

Ederrak bere eraztuna kendu zion aztiari eta 
bere atzamarrean jarri zuen. Momentu hartan 
bere amona izandakoaren mamua agertu zen.
Elkarri besarkada estua aman zioten, nahiz eta 
mamua izan.

Amamak esan zion:
—Azti hau oso maltzurra izan da zurekin 
eta honegatik nirekin eramango dut 
Inframundura.

Eta horrela, aztia desagertu zen eta ez zen inoiz 
berriro agertu.

... Eta hala bazan, ala ez bazan,
Sar dadila kalabazan,

Eta atera dadila Barakaldoko plazan!
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Hansel aztia, Gretel dragoia  

eta txerri handi bat

Bazen behin, duela urte asko, Hansel izeneko 
estralurtar bat. Bere planetan Hansel izena oso 
arrunta zen. Hanselek maskota bat zuen, dragoi 
bat, Gretel deitzen zena. Gretelek hegan egiten 
zuen eta ahotik sua botatzen zuen.

Egun batean, Hanselek, bere espazio-ontziaz 
Lurraren ondotik pasatzean, meteorito baten 
kontra hartu zuen kolpe handia. Espazio-ontzia 
apurtu zen eta Lurrara erori zen. 

Hansel espazio-ontzitik irten zenean, zerbait 
arraro sentitu zuen eskuetan. Astindu 
zuen esku bat eta magia egin zuen! Hansel 

estralurtarra zenez, Lurran ahalmen magikoak 
zituen, azti bat zen. Gretel, bere aldetik, Lurreko 
dragoi guztiak bezala zen, ez zuen ahalmen 
bereziak lortu Lurran egoteagatik.

Hanselek espazio-ontzia kanpotik ondo 
begiratu zuen ea zer behar zuen konpontzeko 
jakiteko. 

Gero, denda batera joan zen Gretelekin 
tresnak eta gauzak erostera espazio-ontzia 
konpontzeko. Dendan sartu zirenean, ondoko 
dendatik txerri erraldoi bat atera zen bisera 
berria erosita. Hirurek begiratu zioten elkarri, 

55



hirurak oso arraroak zirelako, baina inork ez 
zuen ezer esan.

Txerria bere etxera bueltatu zen bere bisera 
berriarekin. Piztia deitzen zen eta oso oso 
aberatsa zen. Jaio zenean txerri arrunta zen 
baina laborategi batean esperimentuak egiteko 
erabili zuten. Esperimentu batean zerbait 
txarto atera zen eta txerria gizaki bihurtu zen 
baina txerri erraldoi baten itxuraz. Horri esker 
aberatsa egin zen. 

Gainera, gauez, DJ zen, eta oso ona. Zonbi DJ 
esaten zioten eta munduan zehar joaten zen 
pintxatzera. Gainera, egunez ninja ikasketak 
egiten zituen, eta sekulako ezpata magikoa zuen.

Bitartean, Hansel eta Gretel bere espazio-
ontzia konpontzen saiatzen ziren, baina oso 
zaila zen. Azkenean, biak eztabaidatzen hasi 
ziren ea istripuaren erruduna nor zen. 
Justu momentu horretan bere ondotik Piztia 
pasatu zen espazio-ontzi baten barruan (oso 
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aberatsa zenez, hainbat garraiobide zuen, baita 
espazio-ontzi bat ere). Hanselek eta Gretelek 
espazio-ontzia ikustean berehala lapurtuko 
zutela erabaki zuten. Baina elkarrekin haserre 
egotean, bakoitza bere aldetik joan zen 
espazio-ontzia lapurtzera.

Hanselek magiaz Piztia kaiola baten barruan 
sartzen saiatu zen eta, aldi berean, Gretelek 
sua bota zion Piztiari. Baina Piztia ninja-ikaslea 
zenez, berehala bere ezpata magikoa atera 
zuen eta bi erasoak gelditu zituen. Hansel eta 
Gretel harrituta geratu ziren eta handik ihes 
egin zuten.

Gaua iritsi zenean, Piztiak bere DJ tresnak 
hartu zituen eta ondoko herrira pintxatzera 

joan zen. Baina herrian sartu zenean ikusi zuen 
bertako jendea Hansel eta Gretel zirikatzen eta 
hitz itsusiak esaten ari zirela, biak oso arraroak 
eta ezberdinak zirelako. Piztia Hansel eta Gretel 
laguntzera joan zen, bera ere oso arraroa eta 
ezberdina sentitzen zelako.

Herritik elkarrekin irten ziren eta Piztiak ez 
zuela pintxatuko esan zien herrikoei. Gero, 
Hansel eta Gretel bere laborategira eraman 
zituen. Baina Gretel handiegia zen eta, nahi 
gabe, laborategia apurtu zuen. 

Orduan, Piztiak ondoan zegoen etxe handi 
batera eraman zituen. Han behar beste leku 
zegoen guztiak lo egiteko. Baina lotara joan 
baino lehen, Piztiak esne epela eman zien bi 
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estralurtarrei hobeto lo egiteko. Baina esneak 
oso eragin berezia zuen bi estralurtarrengan: 
ogro bihurtu ziren!

Ogro bihurtuta, Hansel eta Gretel korrika irten 
ziren eta herrira bueltatu ziren. Han, etxeak 
hondatzen hasi ziren eta , noski, herritarrek 
eraso egin zioten eta batzuk hil ere egin zituen 
ogroak.

Zorionez, Piztia korrika bizian bere laborategira 
joan zen eta kontra-esne bat xiringa batean 
sartu zuen eta herrira itzuli. Beldurrik gabe, 
borroka erdian sartu zen eta ogroei xiringaz 

sendagaia eman zien. Berriro Hansel eta Gretel 
bihurtuta, hirurak herritik joan ziren.

Hurrengo egunean, Hanselek eta Gretelek 
bere abentura osoa kontatu zioten Piztiari, eta 
Piztiak bere espazio-ontzia utziko ziela esan 
zien. Poz-pozik Hansel eta Gretel bere planetara 
bueltatu ziren Piztiaren espazio-ontzian. Han 
beste espazio-ontzi bat hartu eta Piztiari berea 
bueltatu zioten.

Geroztik, hirurak lagunak egin ziren eta Hansel 
eta Gretel noizean behin Lurrara etortzen ziren 
Piztiari bisita egitera.

Hala bazan ala ez bazan
Barakaldoko plazan

Amaituko zara
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Las Aventuras de Cenicienta  
y el Lobo

Érase una vez, hace mucho tiempo, un niño 
que fue criado por una manada de lobos. 
De tanto vivir con ellos, el niño se convirtió 
en hombre-lobo y olvidó cómo volver a ser 
hombre, por eso todo el mundo le llamaba 
Lobo. Al transformarse en hombre-lobo tenía 
supervelocidad y gracias a ella corría y saltaba 
más que nadie.

Lobo era malo porque estaba enfadado, 
rabioso, triste y frustrado porque no sabía 

quiénes eran sus padres y por qué había 
olvidado cómo volver a ser hombre. Además 
tenía envidia de las personas porque los 
demás sí que tenían padres y eran personas y 
no hombre-lobos. Por otro lado, sentía amor 
y gratitud hacia la manada de lobos que 
le habían criado y estaba muy feliz con su 
supervelocidad.

Una noche de luna llena Lobo estaba aullando 
a la luna y para estar más cerca de ella saltaba 
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por encima de las nubes. En uno de sus saltos 
vio entre las nubes un castillo. 

Era el castillo de Cenicienta, una princesa 
científica muy estudiosa a la que le gustaba 
ayudar a los demás. Había inventado un montón 
de aparatos que usaba como si fuera una 
superheroína: unas gafas de visión nocturna, 
un aparato para hablar con los animales, una 
capa para camuflarse, una pistola de rayos X, 
un JetPack para subir y bajar volando de su 
castillo...

Cuando Lobo vio el castillo en las nubes decidió 
vigilar para ver quién vivía ahí. Por la mañana 
Lobo vio bajar de su castillo a Cenicienta 
usando su JetPack. La princesa escondió el 
JetPack en unos arbustos y se fue a hacer la 
compra a una tienda. 

Lobo la siguió y cuando Cenicienta ya tenía 
lleno de comida su carro, Lobo entró en la 

tienda y la cogió violentamente de la mano. 
Cenicienta se soltó y Lobo muy enfadado 
le robó el carro lleno y se fue corriendo a 
supervelocidad al bosque.

Por suerte Cenicienta llevaba todo su equipo 
y con las gafas de visión nocturna enseguida 
localizó a Lobo en la oscuridad del bosque. 
Sin embargo, dentro del bosque es muy fácil 
perderse y por eso Cenicienta usó su aparato 
para hablar con los animales para pedirles 
que la ayudaran a encontrar a Lobo dentro del 
bosque. 

Siguiendo las indicaciones de los animales, 
y camuflada con su capa, Cenicienta fue 
siguiendo a Lobo. Pero Lobo ya había olido el 
perfume de Cenicienta y comenzó a acecharla 
con la ayuda de su manada de lobos. 

Poco a poco se fueron acercando el uno a la 
otra hasta que finalmente se encontraron 
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frente a frente. Cenicienta se 
asustó y disparó su pistola de 
rayos X, pero como se precipitó 
falló el disparo y le dio a uno de los lobos de 
la manada en una pata. Al lobo la pata se le 
durmió pero Lobo se asustó mucho y salió 
huyendo.

Entonces Cenicienta habló con la manada de 
lobos y ellos le contaron la historia de Lobo. 
Cuando oyó los problemas de Lobo, Cenicienta 
decidió hacer una investigación para ayudarle. 
Le pidió a la manada que le buscaran y le 
convencieran para ir a su castillo en las  
nubes, que ella le quería ayudar.

Mientras la manada buscaba a Lobo  
y le convencía para que confiara en  
Cenicienta, la princesa científica  
investigó sobre volver a transformar  
a Lobo en persona.

Y así, cuando Lobo la fue a  
visitar a su castillo, Cenicienta  
lo volvió a convertir en persona  
y vivieron felices para siempre.

Y colorín colorado,
este cuento  
se ha acabado.
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Érase una vez un gorila mago. Vivía dentro de 
una oscura cueva de la que solo salia durante 
el día pero transformado en persona, porque 
sabía que había un montón de cazadores que lo 
querían atrapar.

Su poder más temible era el del fuego, que 
conseguía de unos plátanos rojos que cogía de 
un árbol mágico que solo se podía ver diciendo 
unas palabras secretas y mágicas que él solo 
sabía: greenredbrown. Gracias a estos plátanos, 
podía controlar el fuego lanzando bolas y volar 
subido en llamas.

Su más preciada posesión era la pulsera de 
oro que le había regalado su hermana antes 
de morirse y que siempre llevaba puesta para 

acordarse de ella. Además en ella estaban 
escritas las palabras mágicas para encontrar 
el árbol que le daba poder y, podía dar el poder 
del agua. Pero, una noche, mientras recogía 
plantas para hacer sus hechizos, se tropezó y, 
sin darse cuenta, se le cayó y la perdió. 

A la mañana siguiente, una princesa que vivía 
en una casita al lado de ese bosque con su 
madre y que se llamaba Marina, salió a dar un 
paseo. De repente, vio entre la hierba algo que 

de oro!! 

Claro, ella no sabía de quién era. Contenta, la 
cogió y se la puso y, en ese momento sintió que 
dentro de ella despertaba un poder tremendo, 

La pulsera mágica perdida
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un poder de agua: de sus manos podía lanzar 
agua y controlarla.

El gorila, por su parte al darse cuenta, la buscó 
por todos los lados sin poder encontrarla lo 
que le hizo sentirse muy enfadado y frustrado 
porque le tenía mucho cariño, y además, sin 
ella no podría ver su árbol. (Sí, ya sabemos 
que eran muy fáciles de recordar las palabras 
mágicas pero él no se acordaba nunca).

Por ésto, a la noche siguiente, fue hacia donde 
aparecía el árbol siguiendo las indicaciones 
de un mapa mágico que él tenía. Estaba tan 
enfadado que no se dio cuenta de que cerca 
andaba un cazador que, apuntándolo 
con su escopeta, le lanzó un dardo 
tranquilizador y lo atrapó. 
Luego se lo llevó a su 
laboratorio a analizarlo.

Pero justo, cuando 
lo tenía encima de 
una mesa, el gorila 
mago se despertó 

y de un salto se escapó corriendo mientras 
gritaba pidiendo ayuda. El cazador cogió su 
escopeta y rápidamente salió detrás de él.

A su llamada de auxilio acudieron los amigos 
y primos del gorila y le ayudaron a escapar, 
porque estaba muy débil y tenía poca fuerza. 
Iban rápido pero, aun así, el cazador disparó y 
le dio a uno de ellos, cazándolo.

Llegaron a su guarida y, cuando el gorila 
estaba delirando, medio dormido todavía, se le 
apareció el espíritu de su hermana muerta que 
le enseñó, como en un holograma, quién era la 
que tenía su preciada pulsera.
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Cuando se despertó del todo les dio las gracias 
a sus primos y fue a buscar a aquella chica que 
en sueños vio que tenia su pulsera. Fue volando 
montado en una llama por encima del bosque, 
en medio de la noche.

Le costó encontrarla pero al final, cuando la 
encontró, bajó de su llama y vio que tenía al 
pulsera. Por eso le dijo:
—He venido a por mi pulsera. Es esa que tienes. 
Dámela.

Pero al princesa no quería:
—No, es mía, yo me la he encontrado y Santa 

—Mira —le pidió el gorila—, que es una pulsera 
que me dio mi hermana y le tengo mucho 
cariño, por favor, devuélvemela. Además, la 

Pero ella que no y que no, que no se a daba.

El gorila entonces, enfadado le echó una bola 
de fuego pero ella, en seguida, gracias a los 
poderes de la pulsera, le echó un enorme 
chorro de agua y lo apagó. Y así estuvieron un 
rato largo: el gorila echando fuego y ella agua y 

Pero como vieron que así no llegaban a ningún 
lado, el gorila le dijo:
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—Te echo una carrera hasta lo más alto de 
Montarrosa, a ver quien gana y se queda con la 
pulsera.

La madre de la princesa les dio la salida y ahí 
que se fueron corriendo. Pero, en el camino, el 
gorila con su fuego incendió todo el bosque. 
Menos mal que la princesa, con el poder del 
agua, consiguió apagarlo.

La madre entonces se enfadó y, les gritó:

Entonces la princesa, que normalmente le 
hacía caso a su madre, se la quitó, y por fin, se 
la devolvió.

Para celebrarlo el gorila organizó una fiesta 
en su cueva e invitó a sus primos gorilas, a la 
madre de la princesa y a la princesa.

 Y cuentan que, después de mucho bailar, el 
gorila y la princesa se empezaron a ver distinto, 
y hasta se gustaron.

…Y colorín colorado,  
un beso de amor  
se han dado.
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Behin batean, duela mila urte, urrutiko herri 
batean Hansel eta Gretel bizi ziren. Hansel 
superheroia zen. Bere botereak hauek ziren: 
norbait hurbiltzen zenean oso indartsu 
bihurtzen zen, hegan egiten zuen eta oso azkar 
mugitzen zen. Hansel horrela deitzen zen asko 
jaten zuelako, eta bere abizena Matamartin zen, 
oso maltzurra zen Martin hil zuelako.

Gretel sorgin bat zen. Gretel deitzen zen bere 
ama Greta deitzen zelako. Magia egiteko 
edabeak prestatzen zituen.

Hanselek eta Gretelek laguntzaile bat zuten, 
dragoi-tigre bat. Popo deitzen zen, dragoi 
gorputza zuen eta hankak eta burua tigrerenak 
zituen. Ahotik gozokiak botatzen zituen eta 
ikaratzen zenean tximista bat botatzen zuen.

Egun batean, Hansel eta Gretelen hirira Hidra 
pirata maltzurra heldu zen. Hidrak Gretelen 
edabeak lapurtu nahi zituen boteretsuagoa 
izateko eta mundu osoa konkistatzeko. Hidrak 
maskota bat zuen ere, dragoi-txerri bat. Pupi 
deitzen zen, gorputza eta buztana dragoirenak 

Hansel eta Gretel
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zituen eta belarriak, sudurra eta hankak 
txerriarenak. Ah, eta ahotik harriak botatzen 
zituen.

Hidra hirira heldu zenean ideia bat izan zuen: 
“Hiriko alkatea banaiz, ziur Greteli edabeak 
eskatzen badizkiot, berak emango dizkidala.”

Gaua iritsi zenean, Hidra Hansel eta Gretelen 
etxera joan zen. Biak etxetik irten zirenean, 
Hidra barrura sartu zen eta edabeen artean 
beste pertsona baten itxura izatekoa hartu 
zuen. Gero handik ihes egin zuen.

Hurrengo egunean Hidrak tranpa bat jarri zuen 
udalaren aurrean eta alkatea harrapatu zuen. 
Berehala, edabea hartu zuen eta alkatearen 
itxura hartu zuen.

Gero, alkatearen bulegoan sartu zuen (beno, 
orain bere bulegoa zen, bera alkatea zelako) 
eta Hansel eta Gretel telefonoz deitu zituen 

berarekin udaletxean elkartzeko. Hansel eta 
Gretel berehala joan ziren bere alkatearekin 
hitz egitera.
—Aizu Gretel —esan zuen Hidra-alkateak—, 
hiriak zure edabeak behar ditu, ekarriko dituzu 
guztiak hona, nire bulegora, mesedez?

—Ba ez, edabeak arriskutsuak dira eta nik 
hobeto babestuko ditut —erantzun zuen 
Gretelek.

—Baina ni zure alkatea naiz eta edabeak 
ekartzeko agintzen dizut! —oihukatu zuen 
Hidra-alkateak.

—Sentitzen dut alkatea jauna, baina ez ditut 
nire edabeak hona ekarriko —esan zuen berriro 
Gretelek. Eta Hansel eta Gretel bulegotik irten 
ziren.

Hidra oso haserre zegoen. Edabe horiek nahi 
zituen bai ala bai, eta horregatik gaua iritsi 
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zenean berriro gure heroien etxera joan zen.  
Eta berriro Hansel eta Gretel irten zirenean, 
Hidra sartu egin zen baina oraingo honetan 
zaku bat eramaten zuen edabe guztiak 
lapurtzeko.

Bere zoritxarrerako, Hanselek eta Gretelek 
zerbait susmatzen zuten eta tranpa bat prest 
utzi zuten etxean. Hidrak edabe batzuk zakuan 
sartu eta gero, ez zen konturatu eta tranpa 
barruan sartu zen. Sagu-tranpa erraldoia zen 

Hidra barruan sartzean, martxan jarri zen 
iiiiih... egiten eta Hidra harrapatuta geratu zen. 
Berehala Hansel eta Gretel agertu ziren eta, 
harrituta, hiriaren alkatea tranpa barruan ikusi 
zuten!

Orduan Gretelek artazi magikoak hartu zituen 
eta Hidrari bere mozorroa kendu zion. Hidra 
desesperatuta zegoen eta pentsatu gabe 
zakutik edabe bat hartu zuen eta edan egin 
zuen. Baina ez zen ezer oso berezi gertatu: 
Hidra igel bihurtu zen.

Hanselek eta Gretelek igelari ea benetako 
alkatea non zegoen galdetu zioten, baina igelak 
ez zuen ezer esaten. Orduan Hansel eta Gretel 
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udaletxera joan ziren eta alkatearen bulegoan, 
armairu baten barruan, benetako alkatea 
aurkitu zuten, eta mahai gainean Hidraren plan 
maltzur guztiak mundua konkistatzeko.

Hansel eta Gretel beraien etxera bueltatu ziren 
eta edabearen eraginak amaitu baino lehen, 
igelaren kaiolan zementu asko bota zuten 
Hidra maltzurra ondo harrapatuta geratzeko. 
Gero poliziari deitu zioten eta Hidra kartzelara 
eraman zuten.

Amaieran, Hidra triste sentitzen zen, Hansel, 
Gretel eta alkatea pozik sentitzen ziren eta 
alkatea esker oneko sentitzen zen.

Hala bazan ala ez bazan
Sar dadila hidra kaiolan
Eta atera dadila
Kartzela barruan
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Bazen behin, Anbotoko mendi batean bizi zen 
dragoi eder bat. Bere azalak ostadarraren 
kolore guztiak zeukan eta eguzkiaren urre 
distirak.

Hurbileko herritarrek Dragoigozo deitzen zioten 
bere ahotik gozokiak botatzen zituelako eta, 
noski, umeek asko asko maite zuten.
Bazuen ere beste ahalmen berezi bat: sua 
botatzen zuen bai, baina ez ahotik, ipurditik 
baizik eta norbaiti edo zerbaiti ematen bazion 
urrezko bihurtuta geratzen zen.

Bazen ere, handik hurbil, Oihuen basoan, 
Tartalo izeneko ogro bat. Ehun urtetan behin 
buruan adar bat hazten zitzaion eta ordutik 
bost zeuzkan. Aurpegian ere hiru begi zeuzkan 
kopetaren erdian; erdikoa magikoa zen eta 
honekin geroa, etorkizuna, ikusi ahal zuen.
Ogro honek izen hori zuen tartak ikaragarri 

gustatzen zitzaizkiolako, baina ez edozein tarta. 
Umeez egindakoak ziren gehien gustatzen 
zitzaizkionak. 

Ume guztiei inbidia zien lagunak zeuzkatelako 
eta bera, ostera, beti bakarrik ibiltzen zelako. 
Baina aldi berean, umeei ere beldurra zien, 
bazekielako beraiek zirela bera akabatu 
ahal zuten bakarrak. Izan ere, Barakaldoko 
umeak izan ziren, aspaldi, bere ama hil egin 
zutenak bederatzi adar izatera heldu zenean, 
bazekitelako hau, hamar adar lortzean, 
hilezina eta suntsiezina bihurtuko zela, eta 
mundua akabatu nahiko zuela. Horregatik, 
umeek munstro-ama hau hil eta gero bere 
bederatzi adarrak moztu zizkioten. Eta hori 
gogoratzeak tristatzen zuen ogro handi hau.

Bere ilusiorik handiena zahartzea zen,  
hamar adarrak lortu eta hilezin eta oso oso 

Tartaloren hamar adarrak
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boteretsu bihurtzeko eta, orduan bai, Munduko 
ume guzti-guztiak hil eta jan egingo zituen.

Egun batean Dragoigozo bere etxean zegoela, 
ahul sentitzen hasi zen, bere hankak eta 
hegoak kostata mugitzen zituen. Indarrik eta 
botererik gabe geratzen hasi zela nabaritu 
zuen... baina zergatik???

Bere lagunak ziren umeak deitu zituen eta 
hauek esan zioten basoko maitagarri batek 
eman ahalko ziola bere arazoaren konponbidea.
Joan zen, bada, Lorediana izeneko maitagarria 
bere etxera eta esan zion edabe bat egin ahal 
ziola hobeto sentitzeko baina hori egiteko 
Oihuen basoan zegoen osagai magiko bat 
beharko zuela: Gaztetasunaren iturriko ura.
Kasualidadez, ala ez, Ogroak 
bere zahartzeko desioa bete 
nahiean inbestigatzen ibili zen eta 
iratxo batek esan zion arin-arin 
zahartzeko Oihuen basoan zegoen 
Zahartasunaren iturritik edan 
beharko zuela, Gaztetasunaren 
iturriaren ondoan zegoen iturritik, 
hain zuzen ere.

Tartalo ogroak orduan, bere hirugarren 
begi magikoaz, ikusi zuen hurrengo 
egunean gertatuko zena: dragoi 

koloretsu bat helduko zela bere iturriaren ondora 
eta, ura hartuta, edabe oso indartsua egingo 
zuela, bera baino boteretsuagoa izateko... eta 
gainera, umeez inguratuta zegoen!!! Ezin zuen 
hori gertatzen utzi!

Horregatik arin baino arinago, Zahartasunaren 
iturrira heldu zen eta borrokarako prestatu zen.

Justu hara heldu zenean, ura edateko astirik 
izan gabe, heldu zen ere Dragoigozo umeek 
lagunduta, bera oso astiro ibiltzen zelako.
Ez zuten inor espero han, eta are gutxiago 
munstro bat borrokan egiteko prest.

Ogroak, besterik gabe, eraso egin eta salto egin 
zuen dragoiaren gainean.

71



Orduan Dragoiak bere puzker bat bota zion eta 
Ogroa ez zen urrezko bihurtu bere botererik 
gabe puzkerra indarrik gabe atera zitzaiolako; 
hala ere, zorabiatu egin zen eta jauzi zen 
lurrera.

Orduan umeak korrikan berarengana joan ziren 
eta bere bederatzi adarrak kendu zizkioten. 
Dragoiari eman zizkioten amaren adar batekin 
batera: guztira hamar adar zeuzkan! 

Eta dragoiak horrenbeste adar magiko buruan 
jartzean, bere barruan indar ikaragarria sentitu 
zuen... altxatu zen eta Tartaloren kontra eraso 
egin zuen. Ahariek bezala, bere adar guztiak 

bularrean sartu zizkion buruaz tope egiten, 
Tartalo maltzurraren bihotzean sartuz.

Kolpearekin Gaztetasunaren iturrira jausi zen 
eta han, uraren magiaz, berpiztu egin zen. Gero 
salto egin zuen ondoan zegoen Zahartasunaren 
iturrira eta edaten eta edaten hasi zen. Arin 
batean, adar bat, bi, hiru... adarrak eta adarrak 
hazten hasi ziren... bederatzi, hamar, hamaika! 
Eta buruan horrenbeste indar eta botere izanda, 

zuen eta betirako desagertu zen.

Eta ospatzeko Dragoigozo lehen bezain ondo 
zegoela eta umeen etsaia desagertu zela, festa 
handia ospatu zuten Barakaldoko plazan eta, 
noski, Dragoigozok denontzako gozokiak bota 
zituen.

... Eta hala bazan  
ala ez bazan
Barakaldoko  
plazan
Gozokiak  
jan !!!
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Bataila handia eta kapa txikia

Baziren behin sorgin eta azti batzuen familian 
hazi ziren bi anai-arrebak. Urteak joan, urteak 
etorri, nagusitu zirenean gurasoen etxetik alde 
egin zuten eta bere kabuz bizitzera joan ziren.

Mutilak Txanourdintxo zuen izena. Txikia 
zenean bere amak eman zion txanodun kapa 
urdin oso berezi bat, zerurantz begiratzean, 
hegan egiteko ahalmena ematen ziona. Bere 
etxea itsaso ondoko basoan zegoen.

Neska, ez zena bere benetako arreba 
emakume eta munstro baten alaba zelako, 
neska-munstroa zen. Egunez neska ile-horia 
zen eta begi bat berdea eta bestea urdina 
zeuzkan baina gauez, ilargi betea zenean, 
hiru burudun munstro koloretsu bihurtzen 
zen; honegatik Hiruburu esaten zioten. Buru 

batetik ura botatzen zuen, bestetik sua eta 
hirugarrenaren begietatik laser-izpiak. Basoko 
kobazulo batean bizi zen. Oso maltzurra zen eta 
amorratuta zegoen, gorroto eta inbidia ziolako 
Txanourdintxori. Bere kapa lortu nahi zuen bere 
botereak askoz indartsuagoak izateko.

Honegatik, gau batez, ilargi betea zeruan, 
Hiruburu bere nebaren etxera joan zen eta, isil-
isilik, bere laser-izpiez zulo bat egin zuen atean 
eta sartu egin zen. Txanourdintxo lotan zegoen 
eta, bera konturatu gabe, kendu zion bere txano 
urdin magikoa.

Biharamunean, Txanourdintxo esnatzean, 
berehala hartu zuen bere txano magikoa faltan 
eta bila atera zen. Ezin zuen inondik aurkitu eta 
orduan urtxintxa bat ikusi zuen.
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Bere harridurarako, hitz egin eta esan zion:
—Zer duzu? Zeren bila zabiltza?

Mutilak bere arazoa azaldu zion eta urtxintxak 
esan zion: 
—Nire bola magikoak esango digu non dagoen! 
Eta beirazko bola bat atera zuen.

Bertan begiratuta, ikusi zuten Hiruburu bere 
laser-izpiez horma bat zulatzen eta horrela 
jakin izan zuen bere arreba izan zela. Eta 
ez hori bakarrik, ikusi zuten ere ordurako 
Txanourdintxoren txanoa jantzita zuela eta 
askoz handiagoa bihurtu zela, hogei metroko 
Tiranosaurus Rex bat bezain handia!!!

Hori ikustean, Txanourdintxok esan zuen:
—Eta zer egingo dut nik orain? Ez dauzkat nire 
botereak eta bera inoiz baino indartsuagoa da!

—Lasai egon —esan zion urtxintxak eta hiru 
xafla zituen ezpata bat eman zion, obsidianazko 
ezkutu magiko batekin batera.

Gainera, urtxintxak bere basoko animalia 
lagunak bildu zituen borrokan laguntzeko.

Eta denon artean asmatu zuten plan bat: 
basoan zulo handi handi bat zabaldu zuten 
lurrean eta hostoez eta adarrez estali 
zuten. Gero, Txanourdintxo Hiruburu bere 
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arrebarengana joan zen kobazulora eta 
oihukatu zion:
—Borroka egin nahi duzu nire kontra? Hemen 
naukazu!!

Hiruburu, amorratuta, handik atera zen baina 
Txanorudintxo korrika batean atera zen, 
zulorantz. Heldu zenean, inguratu zuen eta, 
espero zuten bezala, Hiruburu jausi egin zen 
zuloan. 

Orduan animalia guztiak hasi ziren bere 
kontra harriak eta paluak botatzen. Hiriburu 
munstroak bere hiru buruetatik sua, ura eta 
laser-izpiak botatzen zituen baina orduan, 
Txanourdintxok bere ezkutu magikoaz energiaz 
egindako kupula bat sortu zuen eta denak 
geratu ziren babestuta.

Hiruburu, txano urdinak ematen zion botereaz, 
hegan egiten hasi zen eta zulotik atera zen.
Eta orduan, Txanourdintxok salto egin eta hiru 

xafladun ezpataz, kolpe batez, bere hiru buruak 
moztu zizkion.

Denok pentsatu zuten irabazi zutela baina, 
denon harridurarako, ikusi zuten ebakitako lepo 
bakoitzetik beste hiru buru ateratzen zirela. 
Lehen baino beldurgarriagoa zen!!!

Txanourdintxok ez zuen atzera egin eta 
ezpataz, berriro ere, eraso egin zion, oraingoan 
bihotzean sartuz. Eta, orain bai, munstro 
beldurgarria akabatu zuen. Gero, berea zen 
kapa hartu eta jantzi zuen.

Eta ospatzeko dena ondo zegoela bankete 
ederra egin zuten denon artean.

...Eta hiruburu ala  
    txanourdintxo
    Ostadarrarean kolorintxo!
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Bazen behin, duela urte asko, Sorgina izeneko 
neska bat. Sorgina esaten zioten oso itsusia 
zelako: norbaitek bere aurpegia ikustea bazuen, 
zorabiatzen zen eta, ispiluetan begiratzean, 
ispiluak apurtzen ziren. Hala eta guztiz ere, oso 
neska jatorra eta ona zen. Gainera, maskota bat 
zuen, ahotik sua botatzen zuen dragoia.

Zoritxarrez, Sorginaren herrian Botadun Katua 
izeneko zientzialari zoroa bizi zen. Hasieran, 
zientzialari ona zen baina makina erraldoi 
bat egiten ari zenean, tximista bat jaso zuen 
aurpegian. Ondorioz, aurpegia erreta zuen eta 

zoratu zen. Baina ahalmen bereziak ere lortu 
zituen: azkarragoa izatea, bai mugitzen bai 
pentsatzen, eta indar handia edukitzea.

Tximista jaso eta gero, Botadun Katua izena 
jarri zioten bere aurpegia ezkutatzeko katu 
maskara erabiltzen zuelako, eta gainera botak 
eta kapa janzten zituen ere. Zoratu zuenean, 
Botadun Katua armak diseinatzen hasi zen 
maltzurra izateko. Horregatik pozik zegoen, 
berak maltzurra izatea gustuko zuelako, 
baina lotsatuta ere sentitzen zen, bere 
aurpegiagatik. 

Superheroi eta Maltzur leloak
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Eta orokorrean haserre sentitzen zen, tximistak 
mina egin ziolako. Eta azkenean, hain haserre 
eta zoratuta zegoenez, mundua konkistatzea 
erabaki zuen. Horretarako, bi makina asmatu 
zituen: bat pertsonak zonbi bihurtzeko, eta 
beste bat zonbiak klonatzeko.

Makinak prest izan zituenean, Botadun Katuak 
gasolina bota zuen hiritik eta hainbat sute 
sortu zuen, despistatzeko. Sorginak Botadun 
Katua gelditzera joan zen baina Botadun Katua 
indartsuegia zen eta ezin izan zuen ezer egin. 

Horrela, Botadun Katuak pertsona bat bahitu 
zuen eta bere laborategira eraman zuen zonbi-
makinan sartzeko. Behin zonbi bihurtuta, 
klonatzeko makinan sartu zuen eta horrela 
zonbi armada bat sortu zuen. Gero, berak 
zonbi mozorroa jantzi zuen, zonbiek berari ez 
erasotzeko, eta hirira bidali zituen.
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Hala bazan ala ez bazan
Sar dadila zonbi makinan

Eta atera dadila
Munoa parkean
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Zonbi batzuk Sorginaren kobazulora joan 
ziren eta Sorginak eta bere dragoiak beraien 
kontra borroka egin zuten, basoko animaliak 
babesteko. Zorionez, handik ninja bat ageri 
zen (Sorginaren lagun bat zen) eta hiruen 
artean zonbiak atzera bidali zituzten. Gero, 
animaliak babesteko, kobazuloan sartu 
zituzten.

Zonbi guztiekin akabatzeko, Sorgina eta 
ninja dragoi gainean igo ziren eta Botadun 

Katuaren laborategira joan ziren. Ninjak 
suriken-euri bat bota zuen eta bi makinak 
apurtu zituen. Makinak apurtzean, zonbiak 
desagertu ziren. 

Orduan, Sorginak Botadun Katuari bere 
aurpegia erakutsi zion eta Botadun Katua 
konorterik gabe geratu zen. Esnatu baino lehen, 
arropa kendu eta laborategian zegoen kohete 
batean biluzik sartu zuten eta planeta eremu 
batera bidali zuten betirako.
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Bermudas Hirukiko Lagunotso 
eta Sirenatxoaren abentura

Bazen behin basoko kobazulo ilun batean bizi 
zen otso oso oso handi bat, hegoak eta hiru begi 
zeuzkana: erdiko begitik laserra botatzen zuen 
eta beste biez gauzen zehar ikusi ahal zuen,  
X izpiak zeuzkalako. Botere hauek hartu zituen 
zabor toxikoan hazi zelako txikia zenean.

Oso jatorra zen eta beti besteak laguntzeko 
prest zegoen. Basoko animalia guztiak bere 
lagunak zirenez, zaunka egiten zuenean 
denak etortzen ziren berarengana. Honegatik 
Lagunotso izena jarri zioten.

Egunez basoaren gainetik hegan egiten zuen 
norbaitek laguntza behar bazuen laguntzeko.
Bazen ere sirenatxo gaizto bat, Ozeano 
Atlantikoko Bermudas Hirukiaren sakonean 

bizi zena. Bere isatsa astintzen bazuen olatu 
erraldoiak eta zurrunbiloak sortu ahal zituen.
Bere ilea erdi zuria erdi beltza zen eta bere 
begiak itsasoko ura bezain urdin-ilunak.

Urteak ziren Ortzadarraren planetatik katu 
estralurtar bat jausi zela itsasoan eta larriki 
zaurituta geratu zen. Sirenatxoak hartu eta 
sendatu zuen. 

Esker onez, katuak txutxe oso berezi bat eman 
zion, ukitzen zuena txutxezko bihurtzeko 
boterea ematen zuena. Honegatik lagun 
minak egin ziren eta elkarrekin bizi ziren. Esan 
behar da ere espazioko katu honek ortzadar-
puzkerrak botatzean ur azpitik igeri egin ahal 
zuela, propultsatuz.
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Egun batean Sirenatxoak bere isatsa astindu 
eta olatu erraldoia sortu eta basorantz 
bideratu zuen basoko animalia asko eta asko 
itsasora eramaten. Oso gutxi salbatu ziren. 
Beraien artean Lagunotso zegoen justu 
olatua zetorrenean hegan urrundu ahal izan 
zelako.

Beren basoa guztiz suntsituta geratu zen. 
Lagunotsok bere lagunak lagundu nahi zituen 
baina ez zekien non zeuden ere. Honegatik, 
bizirik geratzen zen arrano-azti batengana joan 
zen. Oso ikusmen ona zuenez berehala jakin 
izan zuen non zeuden: Bermudas Hirukian. 

Sorginaren kontra egin ahal izateko luma 
magiko bat eman zion, edozer izozteko boterea 
zuena.

Hara joan zen Lagunotso eta bere X-izpiez ikusi 
zuen animalia asko zeudela ur azpian zegoen 
burbuila handi batean harrapatuta. Orduan 
ikusi zuen uretan igeri egiten zegoen txakur 
bat, Sorginarengandik ihes egin ahal izan 
zuena. 

Salbatu egin zuen eta honek esan zion:
—Alde hemendik! Zoazte! Sirenatxoa bere 
txutxe magikoaren botereaz animali guztiak 
txutxezko bihurtzen ari da!

Baina Lagunotsok ez zion kasu egin eta 
berriro hegan joan zen Bermudas Hirukirantz. 
Zoritxarrez, handik pasatzean, konturatu gabe, 
luma magikoa jausi zitzaion. Itsasora jausi 
zenean, arrain bat ukitu zuen eta izotzezko 
bihurtu zen. Sirenatxoa, horretaz konturatzean, 
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berarentzat hartu zuen luma magiko hori. Galdu 
zuela konturatzean, otsoa buelta ema zuen eta 
orduan bai, Sirenatxoa aurkitu zuen bere luma 
eskuan eta borrokan egiteko prest.

Sirenatxoak izoztu zuen Lagunotso baina hau 
bere laser izpiez desizoztu egin zen. Gero 
Sirenatxoak bere isatsaz olatu erraldoia altxatu 
zuen baina Lagunotsok bere laser-izpiak 
begietara bota zizkion eta itsu utzi zuen. 

Otsoak orduan, arin-arin, bere luma magikoa 
kendu zion eta Sirenatxo maltzurra izoztu egin 
zuen. Korrikan bere lagun guztiak zeuden 
burbuilara joan eta bere laser-izpiez apurtu 
zuen eta lagun guztiak askatu. Denak arin-arin 
uretatik atera eta basora bueltatu ziren.
Baina, ustekabean, katu martiarra agertu 

zen bere puzker koloretsuez hegan egiten. 
Lagunotso txutxezko bihurtu nahi izan zuen 
baina otsoak saihestu zuen bere tiroa. Lagunotso 
korrikan hasi zen bere inguruan gero eta 
arinago, gero eta arinago... zorabiatu zuen... eta 
azkenean, bere lumaz, katua ere izoztu zuen.

Suntsituta zegoen basoa konpondu zuten 
denon artean eta, dena behar bezala zegoela 
ospatzeko, festa bat egin zuten dantza eta 
guzti.

...Eta lau katu eta bost txito
Ipuin hau bukatu da eta kitto!
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Baziren behin, duela mila urte, gure dimentsioan 
bizi ziren bi anai-arreba. Egun batean, beren 
zoritxarrerako, sorgin batekin topatu ziren eta 
sorgin honek madarikazioa bota zien.

—Ah, umeak! —esan zuen sorginak— Orain 
Hansel eta Gretel deituko zarete. Zu, Gretel, bi 
buruko dragoia izango zara, sua botako duzu 
ahoetatik eta begietan X-izpiak izango dituzu. 
Eta Hansel, zu lehoia izango zara eta ahotik 
izotza botako duzu.

Eta horrela izan zen. Hansel eta Gretel 
haserre, triste eta beldurtuta sentitu ziren. 

Bere herriko jendeak, beldurtuta, herritik bota 
egin zituenean gorrotoa ere sentitu zuten. 
Horregatik, haserre bizian, herria eraso egin 
zuten.

Zorionez, herrian superheroi bat zegoen.  
101 Dalmata deitzen zen eta munstro erraldoia 
zen. 101 beso zituen, zuri eta beltza zen eta 
dalmaten ahalmenak zituen. 

101 Dalmata Hansel eta Greteli aurre egitera 
joan zen, baina Hanselek izotza eta Gretelek 
sua bota zioten eta 101 Dalmata izutu zen eta 
ihes egin zuen. Herriko jendeak “Hala! 101 

101 Dalmata Superheroia 
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Dalmata ez da benetako heroia, begira nola 
ihes egiten duen” esaten zuen.

Baina 101 Dalmatak plan bat zeukan. Lehen 
gimnasiora joan zen indartsuagoa izateko, eta 
gero herriko dalmata guztiei laguntza eskatu zien. 
Txakur guztiek (justu 101 ziren, ze kasualitatea!) 
baietz esan zuten eta guztiak batera maltzurren 
kontra borrokatzera joan ziren. 

Bitartean, 101 Dalmatak tranpa bat prestatu 
zuen: zulo bat egin zuen eta hostoez estali 
zuen, ondoan bere itxura zuen panpina 

erraldoia jarri zuen eta bera hurbil ezkutatu zen 
dardo lasaigarriak prestatu eta gero.

Dena prest egon zenean, 101 Dalmatak 
oihukatu zuen eta dalmata guztiak bera zegoen 
lekura joan ziren. Beraien atzeti Hansel eta 
Gretel joan ziren, noski, eta panpina erraldoia 
ikusi zutenean, benetako 101 Dalmata zela 
pentsatu zuten eta eraso egin zuten. 

Orduan gure heroiak dardo lasaigarriak bota 
zizkien eta Hansel eta Gretel lotan geratu ziren 
eta zuloan erori ziren.
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Esnatu zirenean, Hanselek eta Gretelek bere 
istorioa kontatu zuten eta 101 Dalmata, herriko 
101 dalmatak eta jende guztia sorginaren 
kobazulora joan ziren. 

Sorgina harrapatu zuten, bere edabeak hartu 
zituzten eta Hansel eta Gretelen madarikazioa 
desegin zuten. Gero, beste edabe bat hartu 

zuten eta atari dimentsional bat sortu zuten eta 
sorgina barrura bota zuten (eta sorgina beste 
planeta batean ageri zen!).

Bukatzeko, herriko jendeak sekulako festa 
antolatu zuen 101 Dalmata benetako heroia 
zela ospatzeko.

Hala bazan ala ez bazan
Sar dadila atari dimentsionalean

Eta atera dadila
101 Dalmataren hiriko plazan
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De poderosas enemigas guerreras  
a poderosas y valientes amigas 

Érase una vez, en el reino de los lobos, una 
princesa loba guerrera, muy valiente, que tenía 
superfuerza y que, según decía, no tenía miedo 
a nada. 

Tenía una capa que le daba el poder de volar y 
el de la invisibilidad y una corona que siempre 
llevaba para que todos supieran que ella era 
la jefa. Por eso, cuando ella aullaba todos sus 
súbditos acudían a ayudarla y cumplir sus 
órdenes.

Tenía además unas garras muy fuertes que le 
permitían escalar por cualquier sitio. Aunque 
su piel era de color marrón, su tripa era gris 
porque una bruja le había hechizado y, a partir 
de entonces, era capaz de echar unos pedos 
superpotentes y además las balas rebotaban en 
su tripa.

A pesar de ser la reina y tener tanto poder, se 
sentía muy frustrada e insatisfecha porque 
nadie quería pelear contra ella.
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Vivía también en un volcán, al final del arco iris, 
una dragona a la que llamaban Gretel porque 
gritaba muy potente y, cuando se enfadaba, 
daba unos golpes tan fuertes en el suelo que 
éste se agrietaba a su paso. Era morada y roja 
y en la punta de su cola tenía pinchos letales y, 
además, lanzaba rayos por su boca.

Su comida era la lava de su volcán, pero lo que 
más le gustaba eran los peces que en esa lava 
vivían y que se llamaban Pezlavas.

Un día la dragona Gretel iba volando por el 
aire, aterrizó en un arco iris y, sin darse cuenta, 

éste le absorbió sus colores rojo y morado, 
quedándose completamente blanca. Ella no 
lo sabía, pero era la Reina Loba la que había 
envenenado ese arco iris. Al intentar gritar se 

poderes!

Andaba preocupada por el bosque cuando se 
encontró un loro multicolor que era el guardián 
del bosque y que, al saber de su problema, le 
dijo:
—Si te metes de nuevo en el arco iris que nace 
del palacio de la Reina Loba, podrás recuperar 
tus poderes y tu color.

86



Y para allá que se fue.

Mientras tanto, la bruja de ese bosque se 
enteró del problema de Gretel y pensó que 
podría utilizarla para sus fines malévolos. La 
bruja ansiaba desde hacía mucho el poder que 
tenía la Reina Loba, aunque no se atrevía a 
enfrentarse a ella, pero ahora, pensó la bruja, 
quizás esa Gretel podría hacerlo en su lugar. 
Quería conseguir el cadáver de la Reina Loba 
para hacer un hechizo y ser tan poderosa como 
ella e incluso más.

Así que hizo un hechizo en una flor que estaba 
de camino al palacio de la Reina Loba, para que 
la encontrase Gretel.

Efectivamente, cuando pasó Gretel por allí, le 
llamó la atención aquella flor porque brillaba 
y, al tocarla, su polen mágico hizo que, de 
repente, le salieran garras a Gretel la dragona 

y recuperase su cola letal, con pinchos y todo. 
Agradeció ese poder porque no le quedaba 
ninguno de los que ella tenía. Y así, continuó 
su camino hacia el palacio de la Reina Loba, en 
busca del arco iris.

De lejos vio el palacio y el arco iris que le podía 
devolver sus poderes... pero, al acercarse, se 
encontró con la Reina Loba, dispuesta a pelear.

La Reina Loba era una luchadora feroz, pero 
Gretel la dragona también se defendía muy 
bien. La dragona le lanzó un arañazo a la 
garganta, su punto débil. La loba comenzó a 
sangrar. 

Para escapar de esa contrincante tan temible, 
se puso su capa de invisibilidad pero, al sangrar, 
se le veía la sangre y no pudo evitar que Gretel 
la viera y le atacara nuevamente con más 
fuerza. Le lanzó un zarpazo que no le dio a la 
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loba, pero sí a un roble que allí había: lo partió 
en dos y, al caer, se le cayó encima a la reina 
aunque ésta, con su tripa, lo paró y le rebotó. 
La lucha era feroz porque las dos eran unas 
luchadoras muy poderosas.

Gretel se subió con sus garras a un árbol y 
desde allí saltó y calló con fuerza sobre la loba, 
que quedó malherida y atontada por el golpe. 
Quiso aullar, pidiendo ayuda, pero la herida de 
su garganta se lo impedía. Con sus superpedos 
se fue volando, pero Gretel la siguió por los 
aires hasta llegar ya muy cerca del arco iris. 

La loba intentó escalar unas rocas para escapar, 
pero una enorme piedra cayó sobre ella. Menos 
mal que le dio en la tripa y rebotó. La piedra 
casi alcanza a Gretel que, de un rápido salto, la 
esquivó y le dio un golpe con su cola.

Y así, peleando encarnizadamente, se pasaron 
horas y horas hasta que, cansadas de tanta 
pelea, se miraron y se dijeron:
—Por hoy ya tenemos bastante, no?

Y entonces sí, la dragona entró en el arco iris 
y recuperó todos sus poderes y sus colores. Y 
como vieron que las dos eran muy parecidas, 
grandes y valientes guerreras, se dieron un 
abrazo y se hicieron amigas.

La bruja, al saberlo, de pura rabia reventó en 
mil pedazos y desapareció.

Y cuenta el cuento que, a partir de entonces, 
quedaban de vez en cuando para pelear un rato 
y luego se iban a hacer una barbacoa al volcán 
de Gretel.

… Y colorín colorado,
Este cuento se ha acabado.

¡Y yo no me he terminado el pescado
Porque no me ha gustado!
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El Mal contra el Poder 
Había una vez, hace mucho tiempo en 
Marruecos, un pequeño pueblo junto a la 
costa donde vivía una familia de dragones. 
Por desgracia, nadie quería a los dragones en 
aquel pueblo y siempre estaban molestándolos 
y maltratándolos, hasta que un día acabaron 
matando al dragón y la dragona. Por suerte, el 
hijo y la hija dragones pudieron huir y escapar.

Aquellos dos dragones se llamaban Hansel 
y Gretel, y crecieron pensando en vengar a 
su familia. Lo único que les habían dejado al 
morir era una caja con dos objetos mágicos con 
los que los dragones se convertían en ninjas. 
Hansel era un dragón rojo que escupía fuego 
por la boca, y se convertía en ninja gracias a la 
espada y los surikens de fuego que encontró 
en la caja. Gretel era una dragona amarilla que 
escupía fuego por la nariz y que se convertía en 
ninja gracias al nunchako taser que llevaba. Los 

dos dragones tenían alas para volar y además 
habían conseguido un avatar de zombi para 
cada uno en caso de necesitarlo.

Hansel y Gretel eran malos porque odiaban a 
la gente, que les había maltratado de niños y 
que habían matado a su padre y a su madre. 
Además, estaban frustrados porque no habían 
podido vengar a su familia y sentían envidia de 
los superhéroes que había en el mundo, porque 
todo el mundo les quería y a ellos no. Aun así, 
estaban orgullosos de ser lo que eran.

Cuando crecieron, Hansel y Gretel decidieron 
que lo mejor para vengarse era conquistar 
todo el mundo, y para conseguirlo decidieron 
primero acabar con todos los superhéroes que 
había. Así, comenzaron a viajar por el mundo 
haciendo una lista con los nombres de los 
superhéroes. 
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Al pasar por Egipto vieron a la Sirenita. 
La Sirenita era una superheroína, vestía 
como un sheriff y en vez de estrella llevaba 
un corazón. No usaba una pistola, sino un 
espray de perfume que hipnotizaba a quien 
lo oliese, y tenía un rifle que parecía un 
pintalabios y que disparaba pintalabios en 
lugar de balas. 

Además, tenía una tabla de surf a reacción 
para volar sobre el agua y un collar que le 
permitía respirar bajo el agua. Aquel día la 
Sirenita estaba con una amiga y no se fijaron 
para nada en Hansel y Gretel, que apuntaron 
su nombre en la lista y siguieron su viaje.

Sin embargo, al poco rato Hansel y 
Gretel se dieron cuenta que ellos habían 
visto antes la tabla de surf sobre la que 
volaban la Sirenita y su amiga. Esa tabla 

usado de pequeños! 

Dieron la vuelta y volvieron a Egipto 
pero la Sirenita ya no estaba allí, la 
encontraron un poco más lejos, cuando 
ya se hacía de noche. Por suerte para 
la Sirenita, su amiga podía ver en la 
oscuridad y gracias a ella consiguieron 
escapar de Hansel y Gretel.

Sin embargo, cuando la Sirenita volvió a 
su pueblo (que era el pueblo donde habían 
vivido Hansel y Gretel con su familia) vio 
que los dos dragones lo estaban atacando. 

Sin dudarlo cogió su rifle-pintalabios 
y disparó a Hansel pero falló e hizo un 
agujero en la pared detrás del dragón. 
Al darse cuenta del ataque, Hansel tomó 
su espada de fuego y atacó a la Sirenita 
mientras Gretel le escupía fuego por la 
nariz.
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Y colorín colorado
Con la sirenita han acabado

La Sirenita siguió disparando pero la espada 
de Hansel fundía los pintalabios. Mientras 
tanto, Gretel había tomado los controles de 
su avatar zombi y con él rodeó a la Sirenita, 
y cogiendo una tabla del suelo la atacó 
por la espalda golpeándola en la cabeza y 
dejándola sin conocimiento.

Al despertar, la Sirenita no recordaba nada, 
estaba amnésica. Sin embargo, al girarse 
vio su rifle-pintalabios colgado de una pared 
junto a una lista de nombres de superhéroes 
y lo recordó todo. Inmediatamente llamó a 
su amiga para que la ayudara a derrotar a 
Hansel y Gretel.

Sin embargo, cuando llegó su amiga y 
atacaron a Hansel y Gretel todo salió mal. 
Sorprendieron a Hansel y Gretel en lo alto de 
un edificio; la Sirenita llevaba su perfume en 

la mano para hipnotizar a los dos dragones 
por la espalda, pero Hansel y Gretel fueron 
más rápidos que ella y antes de que se 
pudiera acercar, le escupieron fuego sobre 
el perfume. Con el calor el bote estalló y las 
que quedaron hipnotizadas fueron la Sirenita 
y su amiga.

Entonces Hansel y Gretel le ordenaron a la 
amiga que empujara a la Sirenita y la tirara 
del edificio y que después saltara ella detrás. 
Como estaban hipnotizadas ninguna de las 
dos pudo hacer nada y tanto la Sirenita como 
su amiga murieron con la caída. 
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Bazen behin Transilvaniako hotel zahar batean 
bizi zen hipopotamo bat. Drakula zuen izena 
eta asko gustatzen zitzaion odola light gorria 
edatea honek indar handia ematen ziolako oso 
azkar korrikan egiteko eta sekulako puzkerrak 
botatzeko. 

Tximeleta beltz eta distiratsu magiko batzuk ere 
hartzen zituen kobazulo ilun batean eta hauek 
jatean hegan egiteko boterea lortzen zuen.

Egunero egunero entrenatzen zen atletismoa 
egiten argaldu nahi zuelako gepardoak, 

arranoak eta gazelak bezalakoa izateko. Lortu 
nahi zuen jendea bere hotelera etortzea baina 
ez zen inor agertzen eta bera oso bakarrik 
sentitzen zen.

Egun batean tximeleta beltzak lortzera joan zen 
ohiko kobazulora baina hutsik aurkitu zuen. 
Tximeleta guztiak desagertu ziren!!!

Bertako saguzar batek esan zion tximeleta 
guztiak Hawaiko sumendi bateko kobazulo 
batera joan zirela urruneko irla horretan 
berotasun gehiago izango zutelako eta, 

Drakula hipopotamoa
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gainera, lore ederragoak hazten zirelako han. 
Hipopotamoa oso triste ikustean saguzarrak 
esan zion berak lagundu ahal ziola, bazekielako 
bidea. Eta ez hori bakarrik, linterna berri bat 
eman zion kobazulo hartan tximeletak erakarri 
ahal izateko. 

Harantz abiatu ziren eta, kobazuloan sartzean, 
aurkitu zituzten tximeletak, bai, baina baita 
katu bat tximeletak harrapatzen eta, bata 
bestearen atzean, jaten. 

Bere amarekin bizi zen katu honek Txoriurdin 
izena zuen. Amak buruan jarri zion txori urdin 
batekin, helikoptero baten helizea izango balitz 
bezala, altxatu eta hegan egiten zuen. 

Amarekin oso gustura zegoen baina, hala ere, 
urrunera joateko desioa zuen, lagun berriak 
egiteko.

Drakularen linternari esker, tximeletak 
berarengana joan ziren hegan. Orduan, 
harrapatzen eta jaten hasi zen bere hegan 
egiteko boterea berreskuratuz.

Orduan katuak esan zion:
—Zu! Lapur hori! Tximeleta horiek nireak dira!
—Ez —erantzun zion hipopotamoak—, nireak 
dira, baina honaino etorri dira!

Eta orduan elkarren kontra borrokan hasi ziren 
airean. Hipopotamoak ipurdikada bat eman zion 
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eta katua urrunera bota zuen; lurraren kontra 
jaustean ia konortea galduta geratu zen.
Pixka batean bizkortzean, berriro 
hipopotamoaren kontra joan zen hegan egiten.

Sumendian gora egin zuten eta han, tontorrean, 
odola light saltzen zuen denda bat aurkitu 
zuten. Kasualidadea! Hipopotamoak orduan 
edan eta edan egin zuen odola hau eta 
superindarra hartu zuen.

Bere aurrean katua zegoen eta, Drakulak 
bizkarra eman eta... PRUUUUUFFFF! 
Ikaragarrizko puzkerra bota zion! Katua, 
zorabiatuta, sumendian behera jausten hasi zen 
baina, hipopotamoa azken segundoan errukitu 
egin zen eta salbatu egin zuen.

Eta horrela, lagun egin ziren eta tximeleta 
beltz magikoak elkarbanatzea erabaki zuten, 
denontzako zegoelako. Gainera elkarrekin hotel 
berri bat eraikitzea erabaki zuten Hawaiiko 
irlan.

Eta, kontatzen dutenez, oso oso arrakastatsua 
izan zen eta mundu zabaleko animalia asko eta 
asko joaten ziren bertara oporrak pasatzera.

Ah! eta saguzarrari, bere laguntza eskertzeko, 
hotela ezagutzeko bidaia oparitu zioten.

... Eta, argala ala potoloa,
     Bi sumendien artean  
      kobazuloa.
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Hiru  Txerrikumeak 
Baziren behin, animaliek hitz 
egiten zuten garaian, hiru 
superheroi. Hiru Txerrikumeak 
esaten zieten oso zikinak zirelako. 

Umeak zirenean, kobazulo batean 
sartu ziren eta hango ur berezietan 
erortzean, superindarra eta hegan 
egiteko botereak lortu zituzten. 

Gainera, beraien superbotereekin 
bakoitzak dragoi bat lortu zuen 
bere maskota izateko, ahotik 
sua edota ura botatzen zutenak. 
Hiru Txerrikumeen babeslekua 
kobazuloa zen.

Egun batean, Lurra planetara zazpi 
estralurtar iritsi ziren. Adardun zonbiak ziren 
eta horregatik Zazpi Antxume esaten zieten. 
Begietan laserrak zituzten eta hiru dragoi txiki 
eramaten zituzten beraiekin. 

Zazpi Antxumeak Lurrera iritsi zirenean lagunak 
egiten saiatu ziren, baina pertsonek beraien 
zonbi itxura ikusten zutenean ihes egiten 
zuten. Azkenean, Zazpi Antxumeak haserre 
sentitu ziren, eta jendea gorrotatzen hasi 
ziren. Gainera, haiek zonbiak zirenez ez zuten 
burmuinik eta pertsonak bai, eta horregatik 
Zazpi Antxumeek inbidia ere sentitzen zuten.

Orduan erabaki bat hartu zuten: pertsonak 
bere lagunak izateko beraien burmuinak jango 
zituzten. Eta herri batera joan ziren hango 
pertsona guztiak “bere lagunak egitera”, hau 
da, beraien burmuinak jatera. Eta herri hori 
Hiru Txerrikumeen herria zen, noski.

Lehen, herriaren ondoan zegoen menditik 
herria ondo aztertu zuten. Gero herrian sartu 
ziren eta, kasualitatez, hiru ume hurbildu ziren 
beraiekin jolasteko asmoz.

—Orain gurekin jolastu nahian? —esan zuten  
Zazpi Antxumeek— jadanik beranduegi da!!!
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Eta bere begietako laserrez hiru 
umeak akabatu zituzten. Gero 
etxez etxe joan ziren eta jende 
guztia harrapatu eta kobazulo 
batean sartu zuten. Herritar guztiak 
kobazuloan harrapatu eta gero, 
beraien burmuinak jaten hasi ziren. 
Burmuin asko ziren, eta batzuk 
gerorako utzi zituzten gordeta. 
Gero, kobazuloaren sarreran eseri 
eta siestatxoa egin zuten.

Bitartean, Hiru Txerrikumeak herrira 
heldu ziren. Oso arraroa zen kaletik 
jendea ez egotea, eta etxez etxe 

joan ziren jendea bilatzen. Herri osoan 
begiratu eta gero, ez zuten inor topatu. 
Aztarnaren bat bilatu eta gero, Zazpi 
Antxumeen kobazuloa topatu zuten. 
Isilpean, atzeko partetik sartu ziren 
eta burmuin gabeko pertsona guztiak 
kobazulotik atera zituzten eta bakoitza 
bere etxera eraman zuten.

Gero Hiru Txerrikumeek tranpa bat 
prestatu zuten. Bere kobazuloko ur 
bereziaz bonba bat prestatu zuten 
eta Zazpi Antxumeen kobazuloaren 
inguruan ezkutatu zuten. 

Gero, txerrikume bakoitza bere dragoi 
gainean igo zen eta eraso egin zuten. 

Zazpi Antxumeak ustekabean harrapatu 
zituzten eta dragoien sua erabiliz, 
bonba zegoen lekura eraman zituzten. 
Orduan Hiru Txerrikumeek bonba 
lehertu zuten eta Zazpi Antxumeak erre 
ziren ur berezi horretan guztiz desegin 
arte.

Hiru Txerrikumeak herrira bueltatu 
ziren jendeari burmuinak berriro 
emateko. 
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Hala bazan ala ez bazan
Jan dadila burmuinak
Eta leher dadila
Ur bereziko bonba

Baina haiek ez zekiten nola egin hori. Mediku 
batengana joan ziren eta kasua ondo aztertu 
eta gero, horrela esan zien:
—Hau konpontzeko oso berezia den zerbait 
behar da: Zazpi Antxumeen planetatik kristal 
berezi batzuk ekarri behar dituzue.

Hiru Txerrikumeek Zazpi Antxumeen espazio-
ontzia hartu zuten eta beraien planetara joan 

ziren. Kristalak hartu eta berriro Lurrera itzuli 
ziren. Medikuak kristalak eta kobazuloan geratu 
ziren burmuin zati batzuk nahastu zituen eta 
edabe bat prestatu zuen.

Gero, Hiru Txerrikumeak etxez etxe joan ziren 
sendagaia banatzen eta horrela pertsona 
guztiek berreskuratu zituzten beren burmuinak.

97



IRAKASLEA 
Olatz Aretxabala 

 

SAN VICENTE  
DE PAÚL
4. A

 30

HITZBATU 
2019

EGILEAK
Irune Alonso, Álex Amirola, Lucía Briz, Eloi Calzada, 
Oier Corbo, Marko Fernández, Amaia García, Iker García, 
Estíbaliz García, Eneko Goienetxea, Marco González, Paula 
Gutiérrez, Julen Gutiérrez, Aitana Gutiérrez, Hugo Infestas, 
Julen Ledesma, Noelia León, Aitor López, Eneko Merino, 
Javier Morante, Uxue Orruño, Daniel Palacio, Nekane 
Ramos, Jade Santos eta Jon Zamorano.

Behin batean, dinosauroen garaian, Sorgina 
izeneko zientzialari emakume bat bizi zen. 
Botikak eta edabeak prestatzen zituen eta 
berak asmatutako erratz hegalaria zeukan. 
Maskota bat zuen, suge bat, eta biak 
elkarrekin bizi ziren kobazulo-laborategi 
batean. Ah, eta bere edabeak martxan jartzeko 
“Bibilibodibidibu!!!” esan behar zuen.

Sorginaren hirian hiru maltzurren talde 
bat zegoen. Bat ninja zen, eta ezpata, 
surikenak, kakoa eta ke bonbak erabiltzen 
zituen; beste bat supermaltzurra zen eta 
superbotereak zituen: begietan laserrak 
erretzeko eta superazkartasuna mugitzeko; 
eta hirugarrena erdi gizon erdi-gizon 
erdi-adarbakarra zen, bularra, besoak 
eta burua gizonenak bezalakoak zirelako 
baina adarbakararren hankak eta adarra 
zuen kopetaren erdian, pertsonak txerri 

bihurtzeko izpiak botatzen zituena. Hirurak 
oso-oso zikinak ziren eta horregatik Hiru 
Txerrikumeak esaten zieten.

Hiriko alkateak Hiru Txerrikumeak hiritik 
bota nahi zituen maltzurrak zirelako, baina 
Hiru Txerrikumeak geratu nahi ziren, noski. 
Horregatik, hiruen artean plan bat asmatu 
zuten hiria konkistatzeko: munstro bat sortzea. 
Eta munstroa sortzeko Sorginaren edabe bat 
eta hiriko museoko diamante bat behar zuten. 
Plana asmatu eta gero borroka egin zuten 
beraien artean hiriko alkate berria nor izango 
zen erabakitzeko. Ninjak irabazi zuen.

Alkateak eta Sorginak bilera bat egin zuten 
Hiru Txerrikumeei buruz hitz egiteko, baina Hiru 
Txerrikumeak infiltratu ziren eta ke bonba bat 
bota zuten bilera bertan behera uzteko. Gero 
museora joan ziren diamantearen bila.

Munstroaren
     edabea
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Ninjak iturgin mozorroa jantzi zuen eta alarma 
deskonektatu zuen. Supermaltzurra diamante 
gainean jarri zen eta bere begietako laserrez 
diamantearen kristalezko kutxa moztu zuen. 
Baina kutxan beste alarma bat zegoen eta 
moztean piztu zen. Polizia ia berehala heldu zen 
baina Hiru Txerrikumeak oso azkar ibili ziren eta 
diamantearekin ihes egin zuten.

Hurrengo pausua Sorginaren edabea lortzea 
zen. Horretarako ninjak suge-mozorroa jantzi 
zuen eta Sorginaren kobazulo-laborategian 
sartu zen. Barruan, kamerak eta alarma itzali 
zituen eta mozorroa kendu zuen. Gero, katanaz, 
Sorginari kolpe bat eman zion eta edabea hartu 
zuen, baina orduan Sorginaren sugeak eraso 

egin zuen. Ninjak beste edabe bat hartu zuen 
eta keinu batean sugea edabearen pote barruan 
harrapatu zuen. Korrika bizian ninjak ihes egin 
zuen bi poteak eramaten.

Beraien babeslekuan, Hiru Txerrikumeek 
lapurtutako diamantea apurtu zuten, barruan 
belozirraptor baten DNA, begi bat eta hortz 
bat ezkutatuta zeudelako. Dena Sorginaren 
edabearen pote barruan sartu zuten eta azidoa 
gehitu zuten. Ondo nahastu eta gero, potetik 
azidoa botatzen zuen belozirraptor erraldoia 
atera zen.

Sorginak munstro bat hiria ondatzen ari zela 
entzun zuenean, bere erratza hartu zuen 
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laguntzera joateko, baina gasolinarik gabe 
zegoen. Gasolina jarri eta gero, munstroari 
aurre egitera abiatu zen.

Hirira heldu zenean, Hiru Txerrikumeak bere 
aurrean ageri ziren. Erdi-adarbakarra zena 
txerri bihurtzeko izpiak botatzen hasi zen, 
baina Sorginak erratza primeran gidatu zuen 
eta maltzurraren atzealdean jarri zen eta 
edabe bat bota zion adarraren gainean. Gero 
“Bibilibodibidibu!!!” esan zuen eta erdi-gizon 
erdi-adarbakarra zen maltzurra txiki txiki txiki 
bihurtu zen.

Eta momentu berean, ninjaren poltsikotik 
bere sugea agertu zen baina erraldoi 

bihurtuta! Ninjak sugea sartu zuen edabean 
erraldoi bihurtzeko eta, Sorginak bere hitz 
berezia esatean, edabe hau ere martxan jarri 
zen!

Ninja eta Supermaltzurrak ihes egin zuten 
hiriko jendeak tomateak eta letxugak botatzen 
zizkieten bitartean. Eta Sorginak eta bere suge 
erraldoiak belozirraptorra gelditzera joan ziren, 
baina azken momentuan Sorginaren erratza 
berriro gasolinarik gabe geratu zen.

Azkenean, suge erraldoiak belozirraptorra 
akabatu egin zuen eta Sorginak, gasolindegitik 
pasa ondoren, Hiru Txerrikumeak harrapatu 
egin zituen eta kartzelara eraman. 

Hala bazan ala ez bazan
edan dezala edabea
munstro bat ateratzen da
eta sorginak irabazten du
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Bazen behin hiriko estoldetan bizi zen amona 
ninja bat, oso modernoa eta argala zena. Beti 
beltzez janzten zen, legginekin, eta bakarrik 
gauez ateratzen zen. Oso azkarra zen, buruz 
eta korrikan ere, kamuflatzeko boterea zuen 
eta baita teletransportatzekoa ere. Oso gailu 
bereziak zeuzkan, horien artean berpizteko 
pistola bat. Bere helburu bakarra mundua 
salbatzea zen. 

Egun batean amama ninja bere herrira joan 
zen bisita egitera. Harrituta eta penatuta ikusi 
zuen dena apurtuta eta suntsituta zegoela, 
dena kaka koloretsu batez bete-beteta. Jende 
guztia hilda zegoen. Beno, den-dena ez, Paules 

eskolako 4.Bko neska-mutilak bizirik geratu 
zirelako.

Amama ninjak etzekien nork egin ahal izan 
zuen hori. Honegatik bere gailuen arteko lupa 
berezi bat atera eta botoi bat sakatu zuen kaka 
horri argazkia ateratzeko: momentuan argazki 
bat atera zen, adierazten zuena kaka horren 
egilea txerri triste bat izan zela. Konturatu 
zen ere handik, kaka koloretsuaren arrastoa 
jarraituz, bide bat hasten zela. 

Baina bide hori jarraitu baino lehen 4.Bko 
neska-mutilek oso informazio inportantea 
eman zioten:
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—Kontuz txerriarekin —esan zioten—. Bere 
ahotsa oso boteretsua da eta, entzuten baduzu, 
bere menpe gera zaitezke. Egin guk bezala.  
—eta kasko bat eman zioten amama ninjari.

Agian pentsatuko duzue “nola zekiten 
horrenbeste txerriari buruz 4.Bkoek?” Ba txerri 
hau beren Paules eskolan bertan bizi zelako. 
Bazekiten ere berdea zela eta harri-jasotzailea. 
Gehien gustatzen zitzaiona abestea zen, 
abesten zuenean hegan egin ahal zuelako. 
Besteek esaten zioten txarto egiten zuela 
baina berari ez zitzaion inporta. Bere ilusiorik 
handiena Eurovisionen irabaztea zen. 

Bere sekretua ere ezagutzen zuten: behin 
basoan zegoen lore koloretsu oso arraro bat jan 
zuenetik, kaka koloretsu magikoa egiten zuen. 
Itxuraz aparte, kaka hau oso oso berezia zen 
jaten zuenean askoz hobeto abesten zuelako 
eta bere ahotsaz entzuten zuena kontrolatu 
ahal zuelako.

Horrela, kaskoak jantzita, amama ninja 
txerriaren gordelekuraino heldu zen.

—Txerria —oihu egin zion—, badakit zu izan 
zarela herria zikindu eta suntsitu duzuna! Atera 
zaitez eta konpondu oraintxe bertan!
Txerria atera zen, bai, baina esan zion:
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—Ala, alde hemendik! Niri bost axola zuk esaten 
duzuna!

Orduan txerriak harri bat altxatu zuen eta 
amamaren kontra bota zuen. Amama arin-arin 
teletransportatu zen txerriaren ondora eta, 
ustekabean harrapatuta, bost ostikada eman 
zizkion.

Txerriak orduan kaka egin zuen, jan zuen eta 
abesten hasi zen, amama kontrolatzeko asmoz. 
Amamari bere kaskoak jantzita zeuzkanez ez 
zitzaion ezer gertatu baina itxurak egin zituen 
txerria engainatzeko. 

Zonbiarena egiten hasi zen eta txerriaren 
ondotik pasatzean, azkar-
azkar bere “esposak” jarri 
zizkion.

Gero amama ninjak 
4.Bkoen laguntzaz herri 
osoa garbitu eta konpondu 
zuten eta amamaren 
berpizteko pistola 
magikoaz hildako guztiak 
berpiztu zituzten.

Eta ospatzeko dena lehen bezala zegoela, festa 
bat egin zuten: Txerria diana baten erdian jarri 
zuten eta denek bota zizkioten pozoitutako 
tomateak eta, hori bai, txerriari zinta bat jarri 
zioten ahoan, isil-isilik geratzeko.

Hala bazan ala ez bazan
Sar dadila jaietan 
Eta atera dadila 
4.Bko klasean
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Bazen behin, orain dela urte asko, urruneko 
planeta batean Ogroa izeneko estralurtar bat. 
More eta zuria zen, eta lehoi-ninja bat zen 
bere maskota, surikenak eta katana erabiltzen 
zituena. 

Ogroak neska-lagun bat zuen eta oporretan 
elkarrekin Lurra planetara bisitatzera joan 
nahi zuten. Baina oporrak hasi baino lehen, 
Ogroaren neska-laguna desagertu zen. Ogroa 
planetan gora eta behera ibili zen bere bila 
baina ezin izan zuen aurkitu.

—Lurrara joan ote da bera bakarrik? —pentsatu 
zuen Ogroak.

Eta bidaia jadanik ordainduta zegoenez, Ogroa 
Lurrara joan zen. Zoritxarrez, heltzean bere 
plater-hegalariak meteorito baten kontra kolpe 
hartu zuen eta istripu bat izan zuen lurreratzean. 
Besoa zaurituta zuenez, benda bat jarri zuen eta 
bere neska-lagunaren bila hasi zen.

Topatu zuen lehen pertsona Gretel izan zen. 
Gretel sorgin-ninja bat zen, oso jakintsua 
gainera. Berarekin beti Hansel, bere txakur 
hegalaria, joaten zen. 

Ogroa oso haserre zegoen eta etxe bat 
ondatzen hasi zen, baina Gretel ikusi zuenean 
berarengana joan zen.
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—Aizu lurtarra —esan zion Ogroak—, neska-
laguna bilatzen ari naiz. Zuk ere bilatuko duzu 
edo hilko zaitut! —eta bere neska-lagunaren 
argazki bat eman zion Greteli.

—Barkatu, baina hori ez dago ondo —erantzun 
zion Gretelek.

Eta Ogroak mokadu batean jan zuen. Berehala 
Hansel Gretel laguntzera hurbildu zen eta Ogroak 
txakur hegalaria ere mokadu batean jan zuen. 

Baina Ogroaren barruan, Gretelek bere labana 
atera zuen eta irteera bat moztu zuen Ogroaren 
sabelean. Gretel eta Hansel irten eta gero, 
Gretelek zuloa josi zuen, bera ona zelako eta ez 
zuelako Ogroa hil nahi. Orduan lehoi-ninjak eraso 

egin zuen, baina Gretelek magiaz kolpea 
gelditu zuen.

—Aizue, mesedez —esan 
zuen Gretelek—, lasai 

egon. Nire laguntza 
nahi baduzue, hitz 

egin dezagun.
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Ogroa hitz egiteko prest zegoen baina lehoi-
ninja ez, lehoi-ninjak borroka egin nahi zuen. 
Horregatik lehoi-ninjak Ogroa hartu zuen 
eta ihes egin zuen. Baina bere zoritxarrerako 
lehoi-ninjak harri batekin estropezu egin zuen, 
lurrera erortzean buruan beste harri batekin jo 
eta hil egin zen.

Gretel eta Hansel berehala heldu ziren haraino 
eta Ogroak gertatutakoa azaldu zien. Gero 
Ogroak barkamena eskatu zuen, oso haserre 
zegoela eta berak bazekiela gauzak ez zirela 
horrela egiten. Gretelek bihotzez barkatu zuen 
eta bere magiaz lehoi-ninja berpiztu zuen.

Gero, magia erabiliz ere, Ogroaren neska-
laguna aurkitu zuen (pirata batek bahitu omen 
zuen Lurran saltzeko, lurtarrek esperimentuak 
egiteko edo, baina ez zuen arrakasta handirik 
izan).

Ogroa, bere neska-laguna eta lehoi-ninja 
beraien planetara bueltatu ziren. han Ogroa 
eta neska-laguna ezkondu ziren eta, bere 
momentuan, seme-alabak izan zituzten. Ipuinak 
kontatzen duenez, handik aurrera urtero-urtero 
Lurrara etortzen jarraitu zuten hemen oporrak 
ematera.

Hala bazan ala ez bazan
Sar dadila ogroa espazio-ontzian
Eta izan dadila
Zuazoko neska-mutilen laguna
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Gotsokia 

Bazen behin herri batean bizi zen kolore 
askotako otso txiki bat, Gotsokia deitzen 
zena berari jateko gehien gustatzen zitzaiona 
goxokiak zirelako. 

Beti zegoen txutxeak jaten eta jaten. Bere 
etxean txiklea egiteko makina magiko bat zuen 
eta bertatik ateratzen zitzaion txiklea janda, 
ahotik ortzadarraren kolore guztiak zeuzkan 
izpiak botatzen zituen eta, norbaiti ematen 
bazion, gominolazko bihurtzen zuen. 

Txikle hau egiteko basoko azti batek ematen 
zion osagai ezkutua behar zuen: hauts magiko 
batzuk. Gutxik zekiten baina bere puntu ahula 

kakahueteak ziren: horiek janda alergia hartzen 
zuen eta bere botereak galtzen zituen.

Bere laguna Botadun katua izena zuen katu bat 
zen. Horrela esaten zioten herrikoek zapatari 
on-ona zelako, hain ona bere zapatek energia 
berezia ematen ziotela janzten zituenari, 
korrikan azkar baino azkarrago egiteko energia.

Berak ere oso bota bereziak zeuzkan, bere 
aitak hil baino lehen emandakoak eta horiekin 
begietatik laserra botatzeko boterea zuen.

Herrialde hartan printze bat zegoen, oso 
indartsua zena eta teletransportatzeko boterea 
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zuena. Txikitan txutxe gehiegi jan zuenez, ez 
zitzaizkion batere gustatzen nagusitan eta 
mundutik gozoki eta txutxe guztiak desagertzea 
nahi zuen.

Egun batean Gotsokia, goizez gris esnatu 
zen, kolorerik gabe. Txiklerik gabe geratu 
zenez, gehiago egin nahi izan zuen baina 
hauts magikoak ere faltan zeuzkan. Honegatik 
aztiarengana joan zen baina ezin izan zuen 
aurkitu. Non zegoen? Txiklerik gabe gero eta 
ahulago zegoen, indarrik gabe.

Etzekiena zera zen: herrialde hartako 
printzeak berak bahitu egin zuela aztia bere 
plan maltzurra lortzeko. Aztiak kontatu 
zionean Gotsokiaren botereaz, printzeak 

bera akabatu nahi izan zuen eta honela, 
pakete eta gutun bat bidali zion. Paketean 
tarta bat zegoen, txutxezkoa zela ematen 
zuena baina ez, benetan kakahuetez eginda 
zegoelako. 

Gutunan zera jartzen zuen:
—”Hemen duzu zure gustuko zerbait, hobeto 
sentitzeko.”

Ezer susmatu gabe, jan egin zuen eta orduan 
geratzen zitzaion indar gutxia guztiz galdu 
zuen. Baina nork bidali zion pakete hori?  
Ez zuen inondik bidaltzaileren izenik jartzen.

Jakin gabe zer egin, printzearengana joan zen 
aholkua eskatzera eta honek, itxurak 
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egiten, esan zion lagunduko ziola bere arazoa 
konpontzen. Esan zion gaztelu hartan bertan, 
sotoan, bazegoela bere laguna, Botadun katua, 
eta horrek lagundu ahalko ziola. Berarekin jaitsi 
zen sotoraino eta han, ate bat gurutzatzean... 
tranpa batean jausi zen!!

Printzeak orduan esan zion:
—Emadazu txutxeak sortzeko zure boterea 

Handik ez oso urrun, beste kaiola batean 
sartuta, aztia ikusi zuen. Otsoa, bere laguna 
ikustean, altxatu egin zen. Bitartean Botadun 
katua bere laguna Gotsokia bisitatzera joan 
zen. Arraro iruditu zitzaion ez egotea beti ordu 
horretan geratzen zirelako.

Horrela basoan zehar aztarnak jarraitzen joan 
zen eta horrela gazteluraino heldu zen. Sototik 
oihuak entzun zituen eta hara joan zen.
Ezkutatuta ikusi zituen otsoa eta aztia kaioletan 
sartuta eta printzea barrez.

Orduan, astiro eta isil-isilik, aztia zegoen 
kaiolaraino hurbildu zen eta, printzea konturatu 
gabe, askatu zuen.

Gero, printzearen inguruan azkar-azkar korrika 
egitean, hau zorabiatuz, aztia Gotsokiarengana 
joan zen eta poltsikoan zeraman txikle bat 
eman zion. Gotsokiak orduan, bere indarra 
berreskuratuta, golpe batez kaiola apurtu zuen. 
Gero Botadun katuak aztia eta Gotsokia hartu 
eta handik eraman zituen tximista bat bezain 
azkar otsoaren etxeraino.

Han aztiak hauts magiko gehiago eman zion 
eta hainbat txikle egin ahal izan zuen, bere 
botereak askoz indartsuagoak izateko.

Horrela, hirurak printzearengana joan ziren.
—Hemen gaude berriro —esan zioten—, zu 
gelditzeko prest!

Printzeak barre egin zuen:
—Zuek ezin duzue nire kontra egin! Ni zuen 
printzea naiz!!!
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Orduan Gotsokiak bere ortzadarraren kolore 
guztiak zeuzkan izpi bat bota zion baina 
printzea oso azkar teletransportatu zen eta 
desagertu. Eta non agertu zen?? Ba justu 
beraien atzean. Ustekabean harrapatu zituen 
eta Botadun katuari ikaragarrizko kolpea eman 
zion urrunera botatzen.

Baina Gotsokia ere oso azkarra izan zen 
eta, orain bai, bete-betean eman zion bere 
izpiarekin eta horrela printzea txutxezko irudi 
bat eginda geratu zen.

Hirurak oso pozik jarri ziren eta ospatzeko 
printzea zatitxoetan txikitu zuten eta jan zuten. 
Inoiz ez zuten gominola goxoagorik jan!!!

Mola mola mola
Zuazoko eskola

Edateko txutxekola
Eta lagunekin jateko gominola!!!
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