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ARRATOI KIRASDUNAREN
KASU BITXIA
Jasan ezineko kiratsa zegoen
Sagurain osoan. Zer ari zen
gertatzen? Nire lagun Saltsero
eta biok ikertzen hasi eta
Arratoi Kirasdunen inbasiotik
salbatu dugu hiria...

22

IZAN AL ZARETE BEHIN ERE
HEMEN, SAGUEN UHARTEAN?
Urrun, urrun, urrun, Hego-Ozeano
Arratoitikoaren erdian, Saguen Uhartea
dago: saguak dira biztanle guztiak.
Hantxe bizi da Geronimo Stilton, bere
familiarekin eta lagunekin. Beti saltsa

Arratoi kirasdunaren kasu bitxia

Sagurainen (Saguen Uhartean) jaioa.
Literatura Arratoitsuaren Sagulogian
eta Filosofia Arkeosagutiar
Konparatuan lizentziatua.
Saguen Uharteko egunkaririk
ospetsuena zuzentzen du: Sagukaria.
Sagulitzer Saria irabazi zuen Altxor
Desagertuaren Misterioa izenburua
zeukan erreportaiagatik. Geronimok
Andersen Saria ere irabazi zuen
2001ean, urteko pertsonaia
izateagatik. Haren liburuetako batek,
gainera, eBook Award Saria lortu zuen
2002an, umeentzako munduko liburu
elektronikorik onena izateagatik.
Bere denbora librean, antzinako
gazta-azal zaharrak bildumatzen ditu,
baina, batez ere, istorio jostagarri
eta liluragarriak kontatzen dituzten
liburuak idaztea gustatzen zaio.

NOR DA GERONIMO STILTON?
Neu naiz! Sagu bat, burua apur bat hodeietan edukitzen
duena... Egunkari baten zuzendaria naiz, baina idaztea
da gehien maite dudana. Hemen, Sagurainen, Saguen
Uhartean, nire liburuak oso ospetsuak dira! Baina, zer
diozue: ez dituzuela ezagutzen? Bada, istorio dibertigarriak
dira, gaztanbera bezain samurrak, Behiazabal gazta bezain
gozoak, gazta zaharra bezain zaporetsuak... Bestela
esanda, biboteak miazkatzeko moduko istorioak. Nire hitza
duzue, Geronimo Stiltonen hitza!
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Gazta usaina,
Galtzerdi zikinak
ala... katu-pixa?
Azaroko goiz lainotsu bat zen.
Bederatzietan puntuan etxetik irten nintzen
nire bulegora bidean. Oraindik ezagutzen ez

banauzue, nire izena Stilton da, Geronimo

Stilton!

Esaten ari nintzen bezala, etxetik
irten nintzen eta biboteak kizkurtu
zitzaizkidan nazkaren nazkaz.

Ze k i r a t s a !

Harakinak agurtu nin
duen.
—Ze

kiratsa ,

ez, Stilton jauna?
7
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Gazta usaina,

Galtzerdi...

Nik uste gaztaren ustel usaina dela...
Kaleko tindategikoak ahopeka esan
zuen:
—Nik uste dut, berriz,
usaina dela. Hemen
badago garbitzen ez den norbait...
Taxilariak burua astindu zuen:
—Nik uste dut katu-pixa
usaina dela.
Buruan hazka egin nuen, harrituta.

SALGAI
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Gazta usaina,

Galtzerdi...

Zerena ote zen kiratsa? E?
Eta nondik zetorren? E?

Bakoitzak gauza bat zioen,
baina segurua zera zen... ho
rrelako kiratsa sekula usaindu
gabe geunden Sagurainen!
Usain nazkagarri harekin po
zik zeuden bakarrak arropa
zintzilikatzeko gantxo saltzai

Uff!

leak ziren, aberasten ari baitziren.
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Salgai

auskalo!

Hurrengo egunetan kiratsa handitu eta hiriko
beste leku batzuetara zabaldu zen: tren gelto
kira, azokara, kirol estadiora...
Usain txarrez betetako auzoetan etxe asko
salgai jartzen hasi ziren.

Etsiak

hartuta saltzen zuten, gero eta

merkeago... inork ez zuelako nahi han bizi
edo lan egin!
Eta erosten zuena etxeagentzia misteriotsu
bat zen, E s to l A n d & K o .
Haien furgoneta grisak Saguraingo kaleetan
barrena zebiltzan, baina inork ez zekien
agentzia hura norena zen...

Auskalo!

10
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umm...
Bitxia, oooso
Bitxia!
Handik aste batera, tragikoa zen egoera.
Irratia entzun nuen:
—Hiri guztian zabaldu den kiratsa gero eta
handiagoa da...
Sudurrean gantxo bat nuela, erdialdetik paseo
bat eman nuen eta pentsati behatu nituen
ateetan eskegitako kartelak.

ok
nd&K

A
E s to l
a
erosi

E s to l A n d & K o k
erosia

E s to l A n d & K o k
erosia
EstolA
n

d&Kok
erosia

Erdialde osoa E s to l A n d izeneko etxe
agentzia misteriotsu haren eskuetan zegoen.
12
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k

umm... Bitxia,

oooso

Bitxia!

Ikuskapenarekin jarraitu eta ikusi nuen beste
auzoak ere erosiak zituztela, eta aldiriak eta
industrialdea ere biztanlerik gabe geratzen
ari zirela.
Han eta hemen, kale hutsetan

E s to l A n d

horren furgoneta grisak ziztuan zebiltzan diru
zakuz kargatuta.
Begirada zorroztu nuen, gidaria nor zen
ikusteko, baina kristalak tindatuta zeuden.
Pentsatzen geratu nintzen.
Umm... zergatik ari zen

E s to l A n d

hori

dena erosten?
Zer egin daiteke inork nahi ez dituen etxe,
denda eta bulegoekin?
Eta nolatan zeukaten hainbeste diru? Umm,
bitxia, oooso

bitxia!
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