


Sardinak banatzen zituz-
ten dorrera joatekotan 

egon ziren, jatekoa beste 
inorengandik jaso zaleak 
baitziren ordurako, baina 
urruti zegoenez, alde ba-
tera utzi zuten tentazioa.

Walukek ikasia zuen 
txakurrak eta hartzak 
lagunak izan daitezkeela 
eta elkarrekin jolastea 
eta besarkatzea maite 

dutela. 

Tundra izoztuan barrena 
zebiltzan atzera ere Waluk eta 
Eskimo, hori baita asebetetako 

hartz ororen zoriontasun 
gorena. Bina foka jan berri 
zituzten, hartz txiki atsegin 
batzuk zaintzearen truke.

Azkenean, senak indar 
handienaz nora markatu, 
hara abiatu ziren, sena 
baita bizidunok dugun 

gidaririk onena.



Hara! Oso mehea 
da hemen izotza, 

Eskimo...

Ez da larria...
saiatu pisua banatzen 
atzaparrekin, horre-
tarako ditugu-eta hain 

zabalak.

Eta erortzen 
bazara, lasai: 
jaiki, astindu, 
eta berehala 
lehortuko 

zara.

Doazela...
Haien arrastoa

usnatuta, argi dago ez 
dutela lagun berriak 

egiteko batere
gogorik.

Eta
orain 
zer?

Erotu 
beharrean 

dabiltza, gantz 
apur bat noiz 

jango.

Egia
da! Ahate 
arrautzen 

usaina darie!

!!

?!



Walukek ezin zuen 
jakin, ordea, 

bizimodu nahasiagoa 
zuela Eskimok lotan, 

itzarrik baino.

Oso egun luzea izan zen, ur 
gaineko izotz pusken artean egin 
behar baitzuten aurrera, uretan 
sartu-irtenak eginez etengabe. 

Eskimo nekaturik zegoen.

Atsedena hartu behar 
dut apur batean, 

Waluk. Bitartean, bila 
ezazu fokaren bat. 

Ondo da.
Usaina hartuko dut, 
ea zerbait topatzen 

dudan.

Ederto.
Bilatu foka bat,
eta gero etorri 
ni esnatzera. Bion 
artean ehizatuko 

dugu. 

Eskimo gaixoa! 
Akiturik dago!

Pena ematen dit!
Hain ona izanik, 

zergatik zahartu 
behar da? Ezin
dut ulertu!
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Berehala lokartu zen Eskimo, 
eta atzera ere gaztea zela 

amets egin zuen.

Korrika ari zen, 
saltoka, beste hartz 
batzuekin borrokan.



Eta deliberatu zuen zarata
hura ez zela ametsetakoa. 
Erreala zen, giltzaduretan
zuen mina bezain erreala.

?

Zarata bitxi bat aditu 
zuen Eskimok...

Nondik
zetorren asmatu 
ezinik zebilen.



Zer zen hura? Ez zirudien 
jatekoa, baina mugitzen zen.

Astiro esnatu zen,
zer gertatzen ari

zen jakiteko.

Arnasari eutsi 
zion. Harrapatu 
nahi zuen, kosta 

ahala kosta.

Gero eta gertuago 
zegoen. Arretaz 
begira zegoela 
ematen zuen.



Ez hurbildu 
hainbeste, 

izutuko duzu 
eta!

Izugarria da hartz 
basati bat hain 

gertu edukitzea! Horra gaztetxoa!
Ea zer egiten duen!

Etzazu orain 
mugitu!!

Ahaztu egiten zaizu Loki
ez dela robot huts bat. Guztiz 

garatutako adimen artifizial bat da, 
eta badaki berak bakarrik

moldatzen.

Hala espero
dut, dirutza balio 

du eta!

Ei, kontuz! 
Begira-begira 

ditugu.
Ea ondo ulertzen 
duzun: hartzak han 

daude, eta gu, hemen. 
Argi dago?

Sumatu ere ez dute 
egiten begira gaudela. 
Jakin-min itzela dute, 

besterik ez.
Baina...

harrapatzen 
badute, zer 

egingo
dugu?

Lokik ederto 
menderatzen 
du egoera.



Hara! Ez dakit 
zer gertatu 
den. Eten egin 
da transmisioa!

Ez dirudi
oso goxoa.

Baina 
mugitzen 

da.

Orain bai! 
Baina zer? 

EEEZ!!

Egin zerbait, alproja 
hori! Txikituko dute!

Ihes egiteko ira-
dokizuna bidaliko 
diogu, ea onar-

tzen duen.



Oso
harroa da.

Kar-kar-
kar!



Bota egin 
gaituzte!

Oi, ez! 
Hor dago 
berriro!



Ez, ez, ez!... 
Egin zerbait! 
Ez dezala 
birrindu!



Egon, egon! 
Jolastu nahi 

dut!

Waluk poz-pozik 
zegoen zer  

xelebre harekin, 
denetik baitzekien: 
bazekien korrika 
egiten, hegan, 

igerian... Ezagutu 
nahi zuen.

Ez dizut minik 
eman nahi!

Nola duzu 
izena?

Loki.
Eta zuk?

Ni
Waluk 
naiz.

Oso itxura 
arrotza duzu. 
Zer animalia 
mota zara?

Ni ez
nauzu 
animalia
bat.

Guztia ikusten 
eta ikasten duen 
adimen bat naiz.

Ez zara 
gose?

Bai, goseak
nago... Energia faltak 
erabakimena murriz-
ten dit. Eguneraketa 

behar dut.

Oi, ez, bateriak agortzen
    ari zaizkio!!

Eta orain, zer?

Sakatu botoi gorria!

EZ!


