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hatzak bezalakoak direla dio: desberdinak, baina behar beste bat eginda.

Eskubideak Ditugu-k 6 urtetik gorako neska-mutilak dituzten familiei hurbiltzen die 
Haurren Eskubideei buruzko Konbentzioa.

Bildumako liburuak:

- Berdintasuna / Lagunen eskua
- Osasuna / Hitzez hitz
- Ongizatea / Hainbat hobe norbaitekin
- Hezkuntza / Letratxoa
- Babesa / Korrika egin eta kontatzea

- Nortasuna / Esaten dutena, esaten dutela
- Lehenengo haurrak / Automobilek loditzen dute 
- Parte-hartzea / Komunaren hondamena
- Familia / Oso familia normala
- Jolasa / Harat-honat korrika



Testua: Gladys Herrera

Marrazkia: KAIA

Kolorea: María Terrazas eta Tote Azkona

Diseinu grafikoa: Alfredo Requejo

Ideia eta zuzendaritza: Roberto Flores

ISBN: 978-84-17774-34-9

Lege-gordailua: BI-1501-19

© Edex 2019 / edex@edex.es / www.edex.es

Debekatuta dago kopiatzea, osorik edo zati bat, edozein prozedura 
erabilita, aldez aurretik argitaratzaileen idatzizko baimena lortu gabe.



Neska-mutiko guztiek dituzte eskubide berberak,  
eta arreta bereziak jaso behar dituzte  

ezintasunen bat badaukate.



 Nire lagunak eta ni antzekoak gara baita 
desberdinak ere, esku baten atzamarrak 

bezalaxe...  





...bata lodia, bestea argala, bata 
adierazlea...



...bestea  
harroputza  
eta bestea  

sentimentala. 



–   Mesedez, txokolatezko pastel bat, 
karameluzko izozki bat eta bost gaileta. 
Ai!... eta edateko, freskagarri dietetiko bat.



Hau Mikel dugu. Jatea  
du gogokoen...



...eta baita alai egotea ere.  
Barre eragiten digu beti. 



Bere anaia, Josu, berriz,  
erabat desberdina da.

–      Andereño! Ume bat Dani  
jotzen ari da jokalekuan!



Josuk ezin du bidegabekeriarik  
pairatu. Oso zuzena da  

bere gauzetan...



...badirudi taldeko  
aita dela...

...beti dabilkigu 
esaten ongi 

dagoena eta gaizki 
dagoena.



– Non ote dago nire 
eskuila arrosa?

–Hemen utzi  
nuen. Eta  
orain, zerez 
apainduko  
dut ilea?



Hau Elena dugu.  
Ahazkor samarra da  

eta baita harro samarra ere. 
Izugarri gustatzen zaio  

bere buruari  
ispiluan begiratzea.

Taldean oso maite dugu gehien 
behar duzunean laguntzea  

ez baitu inoiz ahazten.  
Oso lagun ona da.

 



–    Salto bikoitzean  
sartzen zara, eta 
jaurtitzen duzu.  
Huts egiten  
baduzu,  
erreboterako  
prest  
naukazu.



Saskibaloiko jokalari hau nire  
neba Dani da. Ez dugu  

elkarren antzik.  
Deitura berdinak  

besterik ez ditugu.

Uste dut bizitza  
kiroltasunez hartzen duela.



Nik, berriz, beti nabil 
indarrak berreskuratzen. 
Nerea dut izena eta itsua 

naiz.



–Baina gauza asko 
ikusten duen itsua da, 
ez duzue hala uste?



–Bai... nola zenekien jertse  
  berria dudala? –Eta ni mandarina bat jaten  

  ari naizela?



–  Nire arreba guztiz 
ohartzen da.  
Arbitro bat dirudi!



–  Batzuetan, ez da begirik 
behar izaten gauzez 
ohartzeko: baietz hauek  
Daniren oinetakoak direla.



–Bai, badira.



–Arras erraza da: izerdiz bustita 
daude, handikoteak dira eta zola 
bereizia dute.





Honelakoak gara nire lagunak  
eta ni. Esku baten atzamarrak 

bezalaxe: guztiak desberdinak eta  
aski elkartuak.
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