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



Neska-mutikoek eskubidea dute gaixotasunak 
prebenitzeko eta, behar dutenean,  

medikuaren arreta jasotzeko.



Kontatuko dizuedan 
istorio hau «A» letraz 
hasten da.

–Ia, ireki ahoa. 
 Hori da... oso ongi. 
 Orain, esan «AAA». 

–AAAAA...



–  Uste nuena. 
Amigdalitisak joa zaude.



– Larria al da?



– Ez zaitez kezkatu.  
Aste bat barru ondo  
egongo zara.



–     Zortzi ordutan  
behin, sendagai hau 
hartuko duzu.



Istorio honen «A»  
letratik «D» letrara  

pasatu zen. 
Desordenaren «D» .



–Dani, hirurak dira. 
 Ordu bietako pilula hartu al duzu?



–Ai ene! Ahaztu dut.



–Norbaitek esan diezadake zer ordu den?

– Hamar eta erdiak dira.



–   Pilula hartzea 
ahaztu dut 
berriro ere!



Ez nekien zergatik, baina  
amigdaletan min handia nuen.  

Honela jarraitzekotan,  
txapelketaren finala  

galduko nuen.



Ez nekien zergatik, baina  
amigdaletan min handia nuen.  

Honela jarraitzekotan,  
txapelketaren finala  

galduko nuen.

– Nik agindutako sendagaia 
hartu al duzu?

–Bai doktorea, osorik

–  Oso arraroa da! Nik esan bezala 
hartu zenuen, zortzi ordutan behin?



–Gutxi gorabehera.

–Nolatan? Zer esan  
nahi du «gutxi  

gorabehera»  
horrek?



– Nik hartzen nuen doktorea, baina ez nuen zortzi ordutan behin 
hartzen. Batzuetan, hamar edo hamabi ordutan behin, eta 
batzuetan bi pilula hartzen nituen aldi berean, aurrekoa ez 
nuela hartu konturatu nintzelako.



–Tira, horregatik ez zara sendatu, motel! 
Infekzioa nik agindutako  

sendagaiarekiko  
erresistente  
bilakatu da. 



– Orain beste sendagai  
bat behar duzu.  
Baina oraingo honetan,  
nik agindutakoa hitzez hitz  
bete beharko duzu.



Une honetan... istorioa «P» letraz 
aurrera segitu zuen.  
Puntualtasunaren  

«P» letraz. Horretarako, 
iratzargailu bat baino  

gauza hoberik ez dago. 



Edonon eta edonoiz, nire sendagaia  
hartzeko altxarazten ninduen...

– Barkatu maisu, nire sendagaia 
hartzera irten naiteke?

–Ez zaitez luzatu.



–Barkatu maisu, nik ere sendagai 
bat hartu behar dut, 
klasetik irten naiteke?

–Zuk ere?



–Beste bat?

–Beste bat?

–Gehiago?

–Bai maisu,  
 irten naiteke?



Zein letraz uste duzue segitu zuela 
istorio honek?  

Ba, Zoramenaren «Z» letraz.  
Denak baliatu ziren aukera honetaz 

klasetik irteteko.



–  Desordena gehiagorik ez! Norbaitek 
sendagai bat hartu behar badu, 
klasea hasi baino lehen, ziurtatzen 
duen medikuaren agindua  
aurkeztu beharko dit.  
Ulertu duzue?



Berehala sendatu ziren nire 
amigdalak eta nire klasea 
ohizkotasunera itzuli zen.

Ikusten duzuen bezala,  
istorio hau «F» letraz 
bukatu zen. Oraingo 
honetan erremedioak  
«Funtzionatu»  
zuelako.
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