


izan ere, sultanak, sultan izan baino lehen, urte 
oso bat eman zuen itsasoz itsaso, eta munduko 

tokirik ederrenetako batzuk ezagutu zituen.

Harik eta zorigaiztoko 
egun batean... 

Enbata itzel 
batek bera 
zihoan ontzia 
hondorarazi  
zuen arte.



Zorionez, uharte baten 
ertzeraino iristea lortu zuen.

Uhartea hutsik zegoela zirudien arren, 
laster egin zuen topo agure batekin, 
zenbait urte lehenago berearen  
antzeko ezbeharra pairatutakoa.

AAA...

Artean sultana ez zen 
sultanak agurearen 
txabolaren ondoan eraiki 
zuen berea zuhaitz adarrez, 
eta lagun minak egin ziren.
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Astia sobera zutenez, agureak shatranjean jokatzen irakatsi zion.

Mende batzuk geroago xakea izango 
zenaren antzekoa zen jokoa.

Denbora laburrean, lehiakide bikaina bilakatu zen, eta ehunka partida jokatu  
zituzten.

irabazi dut!
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goiz batez, hondartzan paseoan 
zebilela, suge pozoitsu bat ikusi 
zuen sultanak, azeri bati erasoan.

bitan pentsatu gabe, makila batez 
jo zuen sugea, eta hark ihes egin 

ondoren...

...azeria uharteko agurea 
bilakatu zen, izatez iratxo 
ahaltsua baitzen!

XXXXXXXXXXX!



bizia salbatu 
didazunez, bete 

egingo ditut zure...

hiru  
gurari!

ederki pasatu dugu biok 
elkarrekin, baina pentsatzen 
dut zure lehen nahia etxera 

bueltatzea izango dela.

beste biak, zeuk 
aukeratu...

eta ez 
duzu zertan 

orain 
erabaki.

hala, iratxoak, xirmi-xarmaz, 
jauregian agerrarazi ninduen... 

...non denek 
hiltzat jotzen 
baininduten!
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eta zergatik 
ez dituzu inoiz 
baliatu beste  

bi gurari 
horiek?

ez badituzu zuk  
erabili nahi, niretzat 

utz ditzakezu.

mesedezmesedezmesedez.  
gainera, pozarren ikusiko 

nuke iratxoa!

baina sultanak, zuhur, beti esaten 
zion bi aukera baino ez zituela 
eta benetan garrantzitsua zen 
zerbaiterako gorde behar zituela.

berdin zion zer aitzakia jartzen zuen 
aita konbentzitzeko: erantzun bera 
jasotzen zuen beti.

joooo!
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artean sultan ez zenaren ustekabeko 
itzuleraren ospakizunak sekulakoak 
izan ziren, eta hogeita hamar egun 
eta hogeita hamar gauez luzatu ziren.

ohiko bizimodura itzuli zirenean, sultanak 
shatranjean jokatzen jarraitu zuen hiriko 
jokalari onenetakoekin, jauregira joaten 
baitzitzaizkion erronka jotzera.

urteek aurrera egin ahala, gauzak 
aldatu ziren: aita hil zitzaion, eta 
orduan bai, bera bilakatu zen 
sultan, eta farahrekin ezkondu zen.
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handik gutxira, amina jaio zen.
baina, apurka-apurka, sultana 
ohartu zen inork ez ziola jada 
itzalik egiten shatranjean.  
eta ez zen bera trebeegia zelako...

berriro 
irabazi duzu, 
oi sultana.

...ezpada orain bera zenez 
sultana...

...inor ez zelako 
irabazten ausartzen.

...
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jada zer egin 
ez zekiela, 
jauregitik 
ezkutuan irtetea 
deliberatu  
zuen.

eta jendea 
shatranjean aritzen 
zen plazetara jo 
zuen, han jokatu 
ahal izateko...
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...lehiakideek jakin gabe noren 
kontra ari ziren.

baina, behin, partida ikusten ari  
zen batek ezagutu egin zuen.

sultana da!

eta disimulatzen saiatu 
arren, ziztu bizian alde 
egin zuen, aztoratuta.
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sultanak plazetara joateari utzi behar izan zion, ezkutuan jokatzera joaten 
zela zabaldu baitzen. ezingo zuen jada bere joko kutunenean aritu.

tristuraren tristuraz, logelatik ateratzeari ere utzi zion.  
aminak, orduan, berriro saiatzea erabaki zuen.

eta iratxoari 
deitzen badiozu?

azken finean, berak  
irakatsi zizun jokatzen.

eskatuz gero, 
berriko jokatu 
ahalko duzue.
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apur batean pentsatu ondoren, korrika abiatu zen iratxoak emandako bi 
ileak gordetzen zituen kutxatxoaren bila.

erre itzazu, eta  
han agertuko natzaizu  

eskatzen dituzun  
gurariak betetzeko.

uala! 

iratxoa etorraraziko zuen ilea erre 
zuen sultanak, eta amina zain geratu 
zen, iratxoa noiz azalduko.

18



ke urdin usaindunez bete zen 
gela. eta lanbro moduko hura 
garbitzen hasi zenean...

...silueta bat azaldu zitzaien 
gelaren erdian. ez, ordea, haiek 
espero zuten bezain handia.

?

? kaixo!
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