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benetan identifikatu gabeko animalia

Horra, Biga!  
iritsi gara!

Zure  
eskola berria 

aurkezten 
dizut!

Hara!

Arratsa arte, aita!

Hori al  
da berria?  

Aurpegi  
bitxia du...

Zer  
animalia 
mota da?

Sagu bat 
dirudi...

Edo, beharbada,  
hartzatxo bat...

Oso bitxia!

Hartzatxo  
urdinak ez dira 

 existitzen, ordea...

Aizu, adiskidea!  
Zer zara, zehazki?

Ni? Tira, Biga 
naiz...

 Animalien  
lehen  

hezkuntza
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Zer dio, ba?

Biga  
bat da.

Zer?

Kaixo, berria!  
Jakin al daiteke zer animalia 

mota zaren?

Ni... Biga  
bat dela 

esaten du.

Zer da 
biga bat?

Espezie 
berri bat?

Bitxia  
benetan!

Zergatik  
zara urdina?

Zer ikasle 
arraroa...

Martetarra 
al zara?

Kar 
kar!

OSPA!  
Utzi arnas pixka 
bat hartzen zuen 
ikaskide berriari!

Bigak ez du ezer bitxirik! Eta 
urdina da, inondik ere, nire 

margorik maiteena!

Bai, 
maistra...

Bai, 
maistra...

Bai, 
maistra...

Nik izugarri 
maite dut 
berdea!

Hara! Bitxia 
da, gero!

Kar-kar!

AMAiA
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Hauxe bai leku aparta 
piknik bat egiteko!

Biga, aterako dituzu 
ogitartekoak?

Baaaaaiii!

Hara! Begira hor! Biga 
eta bere gurasoak!

O?

Ez du haien antz handirik...

Ez horixe,  
ez du txakur 
itxurarik...

ikaskideek gauza asko kontatzen 
dituzte berataz. Hegoak omen  

ditu bizkarrean!

Arranoa 
ote da?

Oso azkar korri egiten omen du!

Gepardoa 
ote da!

Parkea

benetan identifikatu gabeko animalia
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Orro ikaragarri bat 
egiten entzun omen 

diote ikasleek!

Lehoia  
ote da...?

Zurrumurruen arabera, 
luzaroan egon daiteke 

ur azpian...

izurdeak 
bezala...?

Ahotik sua botatzen 
ere ikusi omen dute!

Herensugea  
izango da!

Demontre!  
  itxaron, 
  neskak...

Uste  
dut asmatu 
dudala...

Txerria da, 
ezta?

AMAiA



14

Nire baloia! Kontuz  
ibili behar zenuten!  

Nola berreskuratuko  
dugu orain?

Aleks izan da, jo-
katzen ez daki eta...

ene, aski da.

Ez haserretu 
txikikeria 

horregatik!

UAU!
Ene BADA!

Tori!

Mila esker, 
Biga!

Ni Banbu naiz! 
Eta nire lagunak 

aurkeztuko 
dizkizut...

Leoi, 
kamuflajean 

gailena!

Felix, 
eskolako 

azkarrena!

Artile, 
modako 
azken 

bideoetan 
aditua!

Eta 
kitto...

AiZU!

Topaketa

benetan identifikatu gabeko animalia
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Eta hori, 
nor da?

Betoker jauna, 
maistraren 
ordezkoa.

Eta horiek 
nor dira?

Hirukote 
bereizezina! Kara, 

Mina eta Rosi!

Eta horiek 
nor dira?

Ez! Ez  
hurbildu 
bi basati 

horiengana!

Begira, Kyle, kaka-
mokordoa hizketan!

Biff eta Kyle dauzkazu aurrean, 
eskolako beldurgarrienak! Gu gara 

legea: lapurretak, pintadak...

...mota guztietako 
gaiztakeriak...

Eta inork 
ezin gaitu 
harrapatu!

Ba al duzu galde-
rarik, mukitsu?

Bai, bat 
bakarra...

Eta hori nor da?

AMAiA

Blobfish Jauna
ZUZENDARiA
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Biga, txokolatezko 
pastelak egingo 

ditut.

Lagundu 
nahi 

didazu?

A zer gogo 
beroa! Ederki. Hasteko, sei 

arrautza, azukrea, 
irina eta gurina  
behar ditugu.

EGiNA 
dago!

EGiNA dago!A! Txokolatea 
ahaztu zait!

Tableta gaileten 
gainean dago. Emango 

al didazu?

Bejondeizula, 
laguntzaile 
bikaina zara!

Egina dago!

BAAAAii!

benetan identifikatu gabeko animalia

BAi, AiTA!
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EGiNA dago!

EGiNA dago!

EGiNA dago!

Gurina eta txokolatea urtu, 
egina dago. Atsedentzen  

utzi... bai.

Arrautzak 
eta azukrea 
jo behar 

dira mousse 
bat egiteko!

Zuk egingo  
al duzu? Primeran!

Ondo nahasi ondoren, 
molde txikitan isuri 

dena...

UAAAA!

...eta labean sartu 
hamar minutuz!

Handik hamar minutura...

Egina 
dagoela 
dirudi.

Probatu eta kitto!

AMAiA



18

Berriz?  
Kar-kar!

Nesken jiran 
beti, gure Leoi!

PUF!PUF! Desagertua!

UAAAAA!
Neskak! Etorri 

azkar! Bigak gauza 
ikaragarriak  

egiten ditu!

Primeran!  
Biga aparta 

da!

Mugi!

Bagoaz!

Aizue? Baina... ez joan!

Zer du,  
ba, harrigarritik 

Biga horrek?

Leoi kameleoia

benetan identifikatu gabeko animalia

Aizue, neskak!  
Nire super boterea 

ikusi nahi?
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UaaAa! Ene  
bada!

Hau da  
marka hau!

Protagonismoa kentzen ari zait!

Eskolako 
bikainena da!

Lehen, ni nintzen  
denek miresten zutena... 

Ez al naiz inorentzat 
interesgarria,  

edo zer?
Snif...

LEOi! 
LEOi!

Leoi, lagundu egin 
behar didazu!

Zer nahi 
duzu?

Ba al dakizu 
non dagoen 

Biga?

AMAiA





Hau gosea!  
Nondik dator 
usain goxo  

hori?

Pasteltxoak 
prestatzen ari 
naiz eskolako 
festarako!

Begira!

Uau! Nahi 
ditut!

Et-et-et! 
Begiekin 
ukitu.

Ederki...


