
“Ondo aprobetxatu geratzen  
zaizkizun azken egunak”.

Baina… baina…
iZUGARRiA DA!

Zer dira galleta  
nazkagarri horiek?!

Ez kezkatu! Ez dago  
zertan sinetsi hori dena, 

barre egiteko baino ez da!

“Aurten, hegaldatzeko unea helduko zaizu”.
 

Zora- 
garria!

Hara! Pena da 
iragarpen horiek 
gezurra izatea…

Baina… Zer  
gertatzen zaio?

Gnnn…

Gurasoei  
kontatu behar 
diet segituan!

AMAiA
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Gabonetako argaz

ki
a

Begira, Biga! 
Bizarzuri!

Uala!

Argazkia aterako 
duzu berarekin?

Jende gutxi-
xeago balego, 

bederen…

Zatoz, ilaran jarriko gara. 
Gutxienik, saiatu!

Hara!

Kaixo, Biga!

Oiiii,  
udalekuetako 

lagunak!

Otxoa,  
Biga duzu hau!

Kaixo, 
Otxoa!

Zer da 
baina…?!

Ez izan beldurrik, nahi  
dudan moduan luza naiteke.

Botere sineste-
zinak ditu gure 
lagun Bigak!

Uau!

benetan identifikatu gabeko animalia
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Gabonetako  
itxuraldaketa 

berezi bat  
egingo?

Honelakoa?

Mundiala!

izugarria zara, 
Biga!

inporta dizu argazki bat ateratzea? 
Bestela lagunek ez didate sinetsiko!

Eee, zera…  
Bai, arazorik ez…

Onena zara! 
Milesker! Barkatu…  

Guk ere atera 
dezakegu  
argazkia?

Semeak ere bat  
nahi du…

Argazki bat, 
Biga, mesedez!

Nik ere bat 
nahi dut!

Nik ere!

Begira,  
kolorea aldatzen zaio!

Oooo! Utzi  
ikusten!

Biga! 
Biga!

Bizarzuri, argazkia atera nahi 
duzu Bigarekin?

Jende  
gutxixeago 

balego,  
bederen…

AMAiA
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Biga endreda-maki

la
 1

 

ikusi al duzue Lady  
Enararen azken klipa?

Bai!  
Bikaina da!

Maite dut 
kantari hori!

6. kutxa-
tila…

Hepa! Kaixo, Artile! Ups…  
Ka…kaixo,  

Rosi…

Zera… alde  
egin behar dut,  

gero arte!

Xelebrea 
gero, mutila.

Ufaaa, badago! 
ikusi dut kutxatila 

zenbakia.

Primeran! idatzi  
gutun-azalean. Nik  

zure maitasun-gutuna 
amaituko dut!

“Zu zara zu moÑoÑa”. 
Sinatuta: “Artile”.  
Ondo dago, ezta?

Bo… Aurrez  
aurre esateko 
asmoa nuen.

Zeure modura egiten 
behartu nauzu…

benetan identifikatu gabeko animalia
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Zure moduek irudimena eta fi-
nezia falta dute. Aitorpen bat 
gauza garrantzitsua baita.

Bai… Hala  
izango da.

iepa, badoaaaaaa!

Ene bada,  
oraintxe…?

Badago. Zuzenean joan 
da 9. kutxatilara! Zer?  

Rosirena  
6. kutxatila  

da!

6. kutxatila?! Oi, ez, alde-
rantziz irakurri dut zenbakia!

Txantxa da, ezta?!  
Esadazu txantxa bat dela!

Artile…?

Baina zer  
arraio diozu,  
ni “moÑoÑa”?

Aizu… Maitasunak itsutu egiten 
duela esan ohi dute…

Gorroto 
zaitut.

Ai ama…
Ai ama…

AMAiA
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KARR-KARRR! 
itxusia gero,  
elur-panpina!

KARR-KARR- 
KARRR!



Asmoak

Ufaaa… Zahar-
tzen ari naiz…!

izugarri kostatu  
zait poltsatzar hauek 

honaino ekartzea!

Erabakita dago, gimnasioan 
izena ematea izango da urte 

berrirako nire asmoa.

izena ematea ondo dago, 
aita. Baina joatea da  

  funtsezkoena!

Kar-kar!

Eta zuk, adarjotzaile  
horrek, aukeratu duzu  

zure asmoa?
Bizkor erabaki.  

Egunak aurrera doaz, 
eta berandu izango da 

bestela!

Zera…

Geroago, Banburen etxean.

Toki egokira etorri 
zara, Biga!

Badaukat zuk 
behar duzuna!

Gogoan dituzu Zoriaren galletak?  
Begira, mota berezi bat atera dute!  

iragarpenaren ordez, asmo bat  
agertzen da galleta bakoitzean.

Uau! Primeran!

Eskerrik asko, Banbu, banekien 
zurekin fida nintekeela!

benetan identifikatu gabeko animalia
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Ñam, Ñam…

“Egunean bitan  
garbitu hortzak”.

Hori egiten 
dut nik!

Arraioa…

Hartu 
beste bat.

Ñam, Ñam…

“Eta gidabaimena  
aterako bazenu?”.

Pfff…  
Gazteegia 

naiz!

Ea, beste bat.

Ñam…

“Denbora gutxiago eman 
telebistari begira”.

Ezta pentsatu ere! 
Monstrofun galduko  

zenuke!

Aurkituko dugu 
halako batean… Ñam…

“Utzi erretzeari”. 

Tontakeria 
galanta!

Ñam…

Probatu 
honekin. Putza!

Ñam, 
Ñam…

Eta 
hori?

Ñam… 
Ezta ere.

Pakete gehiago 
ekarriko dut.

Zer, Biga, pentsatu al duzu asmoa?

“Zoriaren galletak 
berriro inoiz ez jatea”.

AMAiA
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