


Egun hartan, Eskimok 
kostaldera jo zuen, eta 
luzaroan geratu zen 

zeruertzari begira, isilik.

Iparralderago
joan behar dugu.

Han topatuko ditugu
fokak ehizatzeko

zuloak.
Baina oinez

joango gara,
ezta?



Ez kezkatu,
Waluk, hartzok 
jaiotzez dakigu 

igerian.

Benetan? 
Baleen 

modura?

Ez! Baleek
hobeto egiten dute 
igerian, baina ezin

dira uretatik irten.
Ikusi al duzu inoiz
balea bat izotz
gainean korrika?

Izotz gainean 
korrika? MMM... 

Ez dakit.

Lasai, neuk
erantzungo dizut:
ez duzu sekula 

halakorik ikusiko! Eta 
haietako bat saiatuko 

balitz, esfortzu 
handirik gabe jan ahal 

izango zenuke.

Ezingo
nuke balea 
oso bat 
urdailean 
sartu!

Goazen!
Ez pentsatu,
eta zatoz

nire atzetik,
Waluk.



Berriro 
abandonatzen
zutela sentitu
zuen Walukek.

Ingurura begiratu, eta 
hotzikara sentitu zuen 
muturretik isatseraino; 

ez zen beldurra, 
bakardade latza baizik.



Eskimo,
itxaron!

Ez da 
ezer 

ikusten!

Hobe dut 
argirantz 
joatea.

Eskimo?



Oso
urrun 
dago!

Oi!
Eskimo...

Brlup! Arrazoi 
zenuen...
Glub!

Erraza
da igerian 
egitea!

Oso 
dibertigarria

da! Uretan biziko 
naiz betiko!

Oso ondo
deritzot, baina 

gorde indar apur 
bat. Gure bidaia 
handia hasi baino

ez da egin.

Hau da hau 
hartzkumea! 

Halakoxea nintzen
ni bere adinean!



Kar-kar!
Begira zer 

indartsua naizen, 
Eskimo!

Utzi lelokeriak, 
Waluk, eta egin 
igerian hartz
baten moduan.

Segi horrela, 
eta ez duzu 

ikusiko!

Zer 
baina?

Bat-batean gertatzen
da, eta prest egon behar 
duzu, norabide egokiari 

begira, edozein momentutan 
harrapatzeko gertu.

Zer baina?
Eskimo, esadazu 

zer den, mesedez, 
esadazu!!

Jakin nahi al duzu?
Hara ba: badira inguruotan 
arrain bitxi batzuk, hegan 
ere egiten dutenak. Nahikoa 
hurbilduz gero, badago 

harrapatzea.

Goxo-
goxoak
dira!



Orduak pasatu
ziren, eta ez 

zen ezer agertu 
zeruertzean.

GrrRr!

Asko falta
da oraindik?

Ez, apurtxo 
bat!

Eskimo,
ni oso nekatuta 

nago. Gose
naiz.

Eskimo larritzen 
hasita zegoen, baina 
ez zion ezer esan 

lagun gazteari, hura 
ez urduritzeko.

Eutsi apur batean. 
Gogoan hartu nolako 

foka jango dugun 
hemendik gutxira.

Foka bat? 
Benetan?

Horixe baietz!
Mila aldiz egin
dut bide hau, 

eta beti jan izan 
dut foka bat 
heltzerakoan.

Zain
nuela ematen 

zuen.

Baina
hori lehen zen, 

Eskimo, zu 
gazte zinela.

Orain,
itsasoa 
besterik
ez dago.

Tira, Waluk,
ez etsi horren

bizkor, hartzok 
eraman izugarria 

daukagu eta.



Handik ordu 
askotara...

Azkenik!

Ufff, 
ezin nuen 
gehiago!

Igo, Eskimo.
Atseden hartuko

dugu.



Nahiago dut
honi helduta itxaron. 
Tartetxo bat behar
dut suspertzeko.

Baina ezin 
duzu hor 
geratu!

Bai, lasai. Egin 
lo pixka bat eta 
hartu atseden.



Eskerrik
asko, Waluk. Txikia 
zara, baina oso 

indartsua.

Orain egin lo. 
Indarra hartu 
behar dugu
foka hori
ehizatzeko.



Izotz-puska eroso 
hartan bidaia luzea 

egin ondoren, itsasoa 
trinkotzen hasi zen. 
Izotz zatiak azaltzen 

ziren ezerezetik, 
tamaina eta mota 

guztietakoak, gero
eta gertuago.

Harik eta haien puska 
trabatuta geratu 

zen arte, elkarren 
kontra talka egin 

zuten beste izotzen 
artean.

Foken 
arnaslekuren

bat egon behar 
du hemendik.

Ondo 
erreparatu. 
Ezkutuan 

egoten dira, 
ez dira erraz 

ikusten.

Hara!!

Eskimo, ez dut 
zulorik ikusten,
baina usaina...



Zer ote zen halako usain goxoa 
zuen hura? Dozena bat hartz gosetu 

asetzeko moduko balea baten 
hondakinak. Bazen arazo bat, ordea: 

hondakinek bazuten jabea.

Amatxo!!
Amatxo!! Zer

duzue baina, 
umeak?



Alde hemendik,
zuek akabatzea nahi 

ez baduzue!

Kanpora!!

Ez jo, ez dizut 
minik egin nahi!

Zure baleatzar 
horren zatitxo bat 
baino ez dugu nahi.

Inola
ere ez!

Balea hori nirea
eta nire kumeena da,
eta ez dizuet utziko
zuen mutur zikinak

hurbiltzen!

Aditu
duzu?

Bai. Zuena
da osorik. Baina, balea 

horrekin, Nanook 
hartz handia bera 
aseko litzateke.



Janari asko
da, ados, baina, 

nola fidatuko naiz 
zuekin? Arrak 
aprobetxategi 
hutsak zarete, 
eta, deskuidatuz 
gero, jan egiten 

dizkiguzue
kumeak.

Mesedez!
Zer diozu?!
Ez horixe!

Bai, bai! Eta gero,
bazoazte lasai-lasai,
"eroaldiak hartu nau"

aitzakia jarrita. Edo "foka
bat zela pentsatu dut". Ba 
kontuz nirekin! Ni, Valkia 

hartza, edonor akabatzeko 
prest nago kumeak

babesteko!

Lasai, Valkia.
Ar guztiak
ez gara 

berdinak... 

Ikusten?

Letagin bakarra 
geratzen zait, eta 
gaztetxo horri 
esker bizi naiz, 
berak usnatzen 
baititu fokak
nire ordez.

Atzaparrok ere, ez
ditut jada garai batekoak. 
Hau mortsa itzel batek 
hautsi zidan, letaginaz,

eta beste hau...

...harri baten 
kontra jota 

hondatu zitzaidan. 
Tontakeria bat.

Nahikoa!!

Jan dezakezue, 
baina, kontuz, 
ezta hurbildu 

ere kumeengana. 
Aditu duzue?




