
          

Lapurra! Ekarri hona nire goxokiak! Blue Rangerrek  
errugabeak lapurretatik 

babesten ditu!

iUFiii!

Eskerrik asko, 
Blue Ranger!

Blue Rangerrek  
hortzak txantxarretatik 

babesten ditu!
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Azterketak 30 minutu barru jasoko ditut.

Azterketa?  
Arrastorik ez nuen! Gaizki hasi zara, 

e? Kar-kar-kar!

Pssst, Leoi…!  
Zer jarri duzu 2. galderan?

Hurrengorako 
ikasi egin behar 

zenukeela, horixe.

Puf!

BiGA!  
LAGUNTZEA NAHi 

DUZU?!

Tranpa

Kontzentratu, umeok, azterketa hau 
oso garrantzitsua da eta!

Azterketa: 
eguzki-sistemabenetan identifikatu gabeko animalia
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AMAiA

Aldameneko gelara! Bakarrik egingo duzu azterketa!

Bai… Ados…  
Barkatu, Leoi…  

Barkatu, Betoker 
jauna…

Kar-kar-kar!

Mutiko honekin oso  
argi ibili beharra dago, 

gero!
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Amonarenean

Lorategi bikaina duzu, Amame! 
Lore-sorta bat egin dezaket 

aita eta amarentzat?

Bai horixe, 
maitea!

Hemen denetik 
dago. Begira!

Hauek  
geranioak  

dira!

Uaaaaa!

Beste hauek, berriz, 
arrosak!

O! Eta horko 
hori?

Salbia, maitasunaren  
eta osasun onaren  

sinboloa!

Zakura!  
Osasuna inpor-

tantea da!

Sn iiiiiif...

benetan identifikatu gabeko animalia
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AMAiA

Amame…  
Gaixo nagoela 

uste dut…

Alergia 
bat?

Hemen… ATXiS!  

loreak daude… ATXiS! 

nonahi… ATXiS!

Zatoz  
nirekin! Goazen 

barrura!

Azkar!  
Barrura!

Snif… Bai, 
hemen 

hobeto!

Puf! Ez nuke 
esango krisialdia 
gainditu duzunik!

Biga…? Ondo al 
zaude?
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Nire egunkari intim

oa

E! Emadazu!  
Emadazu!

benetan identifikatu gabeko animalia

Ea zer lelokeriak 
idazten dituzun!

Egunkari maitea: gaur, tabernan, 
Bigak bere postrea eman dit. Oso 

jatorra eta atsegina da!

KARRRRRR, KARRRRRR, KARRRRRR! 
Serio? Egunkari bat duzu?

Aupa!

Zer arraio nahi 
duzu, Biff?

ixo, arretaz irakurri nahi  dut eta!
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AMAiA

Biff! Emaiozu bere egunkaria!

Zer, neska-kontu hau?

Bai, Biff!  
Ondo astuna 
zara, gero!

Utzazu 
bakean!

Bere liburua 
da, bere bizitza 

pribatua!

Puf! Dagoeneko inork ez ditu 
horrelakoak idazten! Bada pixka bat 

hazteko garaia, e? KARRRR,  
KARRRR, KARRRR!

Horratx!  
Hartzazu zure egunkari txoroa!

Banoa, kaikuok,  
zeregin hobeak  

ditut eta!

Egunkari maitea:  
gaur Kara gogaitzen  

ibili naiz…!
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Bigaren arraina
 *

Bai joko 
polita!

Ongi egin dut 
konfiskatzen…

Kask 
Kask!

Zuzendari jauna…  
Arazo bat dugu.

Ze…  Zer?

ikasleak bizkarrean apiril-arrainak 
jarri dizkigute entretenitzeko.

Sekulako 
erasoa  

da!

Hasieran 
graziosoa zen, 
baina orain…

Tira, tira, ez larritu! 
Nik geldiaraziko ditut 

ergelkeria hauek!

Arraioa! Dena  
apiril-arrainez  
beteta dago!

Erne begiak!  
Errudunak ez dira urrun 

ezkutatuta egongo!

*Apiril-arraina (Poisson d’avril): Apirilaren 1a, Frantzian txantxak egin ohi diren eguna.

benetan identifikatu gabeko animalia

BLOBFiSH J.

Konfiskatutako 
objektuak

Blobfish J.
ZUZENDARiA
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AMAiA

O!

Lehen 
solairuan!

Oraingoan 

harrapatuko 

zaituztet, bai!

HARA! HEMEN 
DAUDE TXANTXEN 

ERREGEAK!

Polita iruditzen 
zaizue nire eskolan 
bazterrak nahas-

ten ibiltzea?!

Jauna, gaur apirilaren 
lehena da eta adarra jo 

nahian genbiltzan!

Gainera,  
gaurkoa arrainen 

jaia da!

Nola sentitzen  
zara eguneko izarra 

izanda, Blobfish 
jauna?

Ummm! Tira, zoazte 
oraingoagatik… Baina kendu 

hauek denak nire 
begi-bistatik. 

Ulertzen?

BAi, JAUNA! BEREHALA!
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Benetako heroia 

3

Baaaa, ezinezkoa da hemen nire galleta 
gogokoenak topatzea! Batek daki gurasoek 

non ezkutatu dituzten!

Ongi egin duzu niri deitzen!

Ez ahaztu ni Blue Ranger naizela, 
orotariko botereak dituen heroia!

Nire super usaimenak zure 
txokogoxokien arrastoan 

jarriko gaitu!

Ba ote?

Hara! Ze erraza!  
Ate honen atzean daude!

Jakien armairuan?  
Giltzaz itxita dago, ordea.

Ez dago arazorik.  
Hona nire super 

atzamarra! 

Uaaaau!

Hor goian daude!

Primeran!

Erne…!

Primeran!

Supe
r salt

oa!

benetan identifikatu gabeko animalia
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AMAiA

Honatx! O EEEEEEEZ!  
Den-dena hautsi da!

Nire gurasoek  
ezin dute hau ikusi!

Ai AMA! 
BADATOZ!

Azkar! Aurkitu 
konponbideren bat! Ez 
dakit, ba... erabili zure 

botereetako bat!

Superikusezin 
bihurtu!


