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Liburuak,
irakurtzeko eta
idazteko!
Arratsalde hartan, etxean lasai geratzeko gogo
handia nuen.
—Liburu on bat irakurtzeko gogoa dut! —esan
nuen neure baitarako.
Horrela, nire liburutegiko izenburuak birpa
re n
satzen hasi nintzen: “ Go rg o n zol a gal d u a
irakurrita! Gaztatxo
ekaiztsuak, hau ere
bai!
bera-uhartea”,

bila”

,

“Gaztan

berdin eta berdin!
Hortaz, kalera irten
eta beste bat eroste
ra joatea erabaki nu
ilton
tea st
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Liburuak,

irakurtzeko eta...

en, baina orduan ateko txirrina jo eta jo hasi
zen.

D i n - d on ! D i n - d o n ! D i n - d o n !

Ahots zorrotz bat aditu zen kanpoan:
—Zenbat itxoin behar dut, e? Ez al dago inor
etxean? Inor badago, ireki! Inor ez badago,
esan! Esan! Esan!
Ahots hura Por firio Mozkoterena
baino ezin zen izan, Sagubonako postariare
na! Sagubonako Uni
bertsitatean ikasi nuen,
Baleen Uhartean, eta oso
garai zoriontsuak bizi
izan nituen bertan.
Porfirio pakete itxi bat,
horia eta
batekin, ema
 tera etorria omen zen
Sagurainera.

arrosa

lazotxo

POR F I R I O M O Z K O T E

10
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Liburuak,

irakurtzeko eta...

Paketean hauxe zegoen idatzita:

Tea Stilton
gure lagun eta irakasle maitearentzat
Eta oso ezagunak nituen bost sinadura: Colette, Nicky, Pamela, Paulina eta Violet. Hori
ustekabe ederra!
TEAREN KLUBeko neskak ziren,
nire ikasle onenak: Unibertsitatean ezagutu
nituen eta oso jatorrak ziren. Abenturazko

kazetaritzari
buruzko ikasketak eman
nituen, eta nota bikainak
atera zituzten!
Porfiriok etxera itzultze
ko presa zuenez agur esan
eta paketea ireki nuen
berehala.
Barruan, artilezko

jertse
11
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Liburuak,

irakurtzeko eta...

zoragarri bat eta gutun LUUUUUUU UUUU
UUUZE bat zeuden. Jertsea jantzi nuen...
Primeran geratzen zitzaidan! Eta, ukituta, go
zogozoa zen!
,
Horrela, jertse gozo haren
sofan etzan eta Tearen Klubeko neskek bidali
tako
irakurtzen hasi nintzen. Biga
rren orriaren erdirako, banekien zer egingo
nuen gero... liburu bat idazteko ideia piz
tu baitzidan.
Bai, horixe! Tearen Klubeko nesken abentura
zoragarri berri bat!
Izenburua imajinatu egingo duzue, ez?
Bai, horixe da:

beroarekin

n
i
k
e
beroar

gutuna

e n d i h iz t
una!

12

T2_0010180461 MENDI HIZTUNA 009-174.indd 12

3/3/17 12:30

a
l
e
m
a
P

Colette

ky

c

Ni

Paulina

Violet

Tearen Klubeko nire lagunak!
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AUSTRALIA

dei bat

* “Naya” hitzak “umezain” esan nahi du hizkuntza aborigenean.

austraLiatik
Nicky

Nickyri Australiatik egin

zioten dei batekin hasi zen dena!
* deitu zion, haren
umezain aborigenak:
—Nicky, ez zaitut eragotzi nahi! Badakit ikasi
behar duzula... baina zure gurasoak Europan
daude eta ez ditut aurkitzen!
Nickyk antena
jarri
zuen, asaldaturik. Zerbait larria
zen nonbait, bere umezain
hitzak ez baina bai tonua
entzunda.
—Naya, kontatu dena! —eska
tu zion, lasaitzen saiatuz.

tente

mai-

tearen

Naya

T2_0010180461 MENDI HIZTUNA 009-174.indd 14

14

3/3/17 12:30

dei bat

AUSTRALIA

austraLiatik

Hasperen luze baten ondoren, Nayak kontaki
zuna hasi zuen:
—Etxaldean gauza arraroak gertatzen ari dira!
Esparru handiko
gaixotuta daude.
Artilea erori egiten zaie, haizeak eramanda bezala!
Hotzikara batek zeharkatu zuen Nickyren
bizkarra. Ez zuen gehiago entzun beharrik.
—Prestatu nire logela, Naya maitea. Hara noa!
Maleta prestatu bitartean, dena azaldu zien
bere lagunei. Paulina, Violet, Pamela eta Co
lette hain azkar ez ibiltzeko hasi
zitzaizkion esaten.

AU ST RA LI AK O AB OR IG EN AK

ko biztanleak dira:
Aborigenak Australiako kontinenteko jatorriz
rriak ere ezagutzen
40.000 urte daramatzate bertan bizitzen! Ha
eta basamortuak
dituztela esan genezake! Adibidez, basoak
zahar-zaharrak erazeharkatzeko, ez dute maparik behar; kantu
kribatzen dutenak.
biltzen dituzte, bide guztia pausoz pauso des
aborigenen bideei.
Horregatik, “kantu-bideak” deitzen zaie
reak “trakker” izenaz
“Kantu-bideak” umeei irakasten dizkieten agu
15
ezagutzen dira tribuetan.
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dei bat

AUSTRALIA

austraLiatik

Baina Nickyk alde egitea erabakia zuela ikusi
zutenean, ez zuten denbora gehiago galdu
berriketan. Bazekiten zer egin.
Lagunak baitziren, izan ere!
Lagunak baino areago, ahiz pak!

Z

— urekin
zuen Paulinak.

goaZ!

—Bai! Ez zaitugu bakarrik
—berretsi zuen Violetek.

—esan

utziko!

—Tearen Klubeko neska bat,

bere lagunik gabe? Bai zera!

—erantsi zuen Pamelak , begi
bat keinatuz.

Erabakita dago! —amaitu

—
zuen

Colettek—. Maletak egin
eta bagoaz!
16

T2_0010180461 MENDI HIZTUNA 009-174.indd 16

3/3/17 12:30

dei bat

AUSTRALIA

austraLiatik

Nickyk bustita zituen begiak. Zer lagun zo
ragarriak Sagubonan aurkitu zituenak!
Besarkada estu-estu bana eman zien, biho
tzean sentitzen zuena hitzen bidez esan ezinik.
Ondoren, Sagubonako
joan ziren elkarrekin, Baleen Uhartetik
joateko baimena eskatzera.

Errektorearengana

17
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