


Negua hurbil zen, eta gero eta zailagoa zen 
bizirautea. Hartz zuriak aktibo daude urte 

osoan. Horrek esan nahi du janaria falta denean 
behar den tokiraino joango direla bila. Gero eta 
gertuago zeuden gizakiengandik. Egun batean, 

bestelako zoru bat zapaltzen zuela ohartu zen 
Waluk. Latza zen ukitzean, usain bitxia zuen, bero 

zegoen eta beltz-beltza zen: asfaltoa.

Zer da hau, 
Eskimo?

Begira,  
Waluk! Hor 

doaz.  
Ikusten? 

Gizakiek erabiltzen  
dituzten bideak dira. Hauei 

esker oso bizkor joaten dira 
toki batetik bestera, hanka 

biribiletako izaki bitxi  
batzuen barruan...

Hori ez  
da jaten,  

ez?

Ez, ez! Mugitu  
arren, ez dira jatekoak. 
Kiratsa darie eta ezin  

dira haginkatu.

Toki honetara  
etortzen gara hartzok 

oso gose garenean. 
Gizakiek erdi jandako 

janaria botatzen dute, eta 
gero erre egiten  

dute.



Ikusten zergatik 
biziraun dezakegun 
hartzok edozein 

tokitan? Ez gara batere 
mizkinak.

Behar dugun  
bakarra hotza da, 

ezin baitugu larrua 
gainetik kendu.

Baina...

Foka- 
gantza!!!



Hmmm!  
Goxo dago 

gero!



Eskimo? 



Askatuko 
zaitut, 
Eskimo! 

Lagaizu, 
Waluk.

Alferrik  
da.

Bizitza osoa duzu 
aurretik. Foka asko 
ehizatu behar dituzu 
oraindik. Zoaz, segi 

zure bideari!

Ez, zurekin  
geratuko naiz.  

Gizakiak datozenean, zu 
askatzera behartuko 
ditut, eta elkarrekin 

joango gara. 

Lokarrarazten  
duten makilak ekarriko 
dituzte, eta kaiolatuta 

amaituko duzu, nik 
bezala. Zoaz! 



Segi!  
Bizkor!

Eta ez ahaztu 
irakatsi dizudan 

guztia!

Goazen  
begiratzera ea 

hartz tripontziren 
bat jausi den 

tranpan.

Hara! Beste  
aguretxo bat! Ehizatzeko 

zaharregia zarenez 
hona zatoz zaborrak 

arakatzera, ezta?  
Hartz gaiztoa!

Barkatu,  
laguna! Lodi 
nago, baina ez 

naiz foka  
bat.

Hau ez  
dugu berriro 

askatuko.

Nazkatu naiz  
urtero ahalik eta 
urrunen eramaten, 
gero berriro hona 

itzul daitezen.



Zaharregia da 
bera bakarrik 
bizirauteko.

Tristea da, 
baina...

Pff...  
Hau bai lan 
ziztrina...





Hartz zaharra. Itxura 
makala, trixtea. Mikrotxipez 
markatua, U6-6K zenbakidun 
alea. 25 urte. Gantz indize 

txikia.
Hiru letagin falta ditu, 

eta horren ondorioz ezin 
du ehizan egin. Ulertezina 
da nola lortu duen orain 

arte bizirautea.

Sakrifikatzea 
gomendatzen da.




