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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 informazio  
egokia hartzeko, beraien iritziak emateko  

eta iritzi horiek kontuan hartuak izan  
daitezen eragiten dieten arloetan.





–  Kanpoan itxaroten 
zaitut, Nerea. 

–Tira, banator.



Duela aste batzuk eskolako 
bainura sartzea arazo handia zen. 

Hura kiratsa!



– – Ezin da urik atera. 
Hondatuta dago.

–Hau kiratsa! 

– Eta ez dago 
komuneko paperik.



Gauzak gero eta gehiago 
okertzen zirenez...



...horri buruz 
mintzatzeko 

Zuzendaritzara joatea 
erabaki genuen. 



–Zuekin ados nago, baina Udalak baimena  
eman arte ezin dugu komuna konpondu.



– Eta zergatik 
hainbeste 
itxaron behar?

– Honelakoak 
dira gauzak.



– Baina hau 
premiazkoa da! 



–  Sentitzen dut, baina itxaron  
behar dugu.



Nire etxera heldu nintzenean, nire 
gurasoei gertatzen ari zena kontatu nien.



Nire amak esan zidan, onena izango litzatekeela 
guztiok zinegotzi bati gure osasuna arriskuan jartzen 

zuen arazoa jakinaraztea eta konponbide bat 
eskatzeko gutun bat idaztea.



–  Nire sinadura 
behar duzu?



– Zurea eta ukitutzat jotzen  
duen ororena. 





–  Eta zinegotzi honek 
iturgintzari buruz 
ezer al daki?

– Iturgintzari 
buruz ez, 
baina bai 
zuzenbideari 
buruz, hori 
espero dut.





 –Unibertsoaren jatorria, zientziaren arabera, «Big Bang» 
   delakoarekin du zerikusia. Orain dela milaka milioi urte...

–  Barkatu mozteagatik, baina Nerearekin  
hitz egin behar dut. 



– Ezer gertatu al da, 
zuzendari?



–Ez galdetu, zatoz nirekin.



–Entzuten al duzu hori?

–Bai, zuzendari.

–Ba al dakizu zer den?

–Komuna konpontzen ari dira?



– Hala da. Zure gutunari esker.  

Zorionak!



Komunera sartzen naizen 
bakoitzean oso pozik  

sentitzen naiz: ez dago 
kiratsik.

Gure sinadurek lortu zuten!
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