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Kiroldegian nago, eta arrandegian,
eta okindegian... Igartzeko, kontuan izan

ez dudala gezurrik esan.  Zer da?

m a n t a n g o r r i
Erantzuna: Egia.      

‘Nik papaita, zuk papaita (Igarkizunak, olerkizunak eta igarkilimak) Xabier Olaso (Pamiela).
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Misterioaren
aztarnari segika



m a n t a n g o r r i2 LARUNBATA, 2021EKO OTSAILAREN 13A berria

Zorionak, Jon! Bihar 9 urte beteko dituzu. Eskerrik

asko zure musika, zure ideiak eta bereziki zure

alaitasun eta poztasuna partekatzeagatik. Bederatzi

muxu potolo familia osoaren partetik. Gozatu!

Zorionak, Adur! Asteartean 4 urte

bete zenituen. Musu handi bat.

Zorionak, Orkatz!
Asteazkenean 3 urte bete

zenituen; a ze mutil puska!

Muxu potolo pila zuretzat,

Gorriko amona, lehengusu

eta osaba-izeben

partetik.

Aupa! Pottoka gelakOihan Unanua eta Magali Maisterrena zoriondu nahi ditu.

Urtarrilaren 24an eta 25ean urteak bete zituzten, eta andereñoak argazkiak galdu zituen. Orain

topatu ditugu, eta aukera ez dugu galduko. Aunitz urtez, bikote!

ZORiON AGURRAK

Zorion
agurrak
argitaratu ahal
izateko, gogoan
izan mezuak
astearte
arratsaldea baino
lehen jaso behar
ditugula.
Asteartetik
aurrera jasotzen
diren mezu
guztiak hurrengo
asteko zenbakian
argitaratuko
ditugu.
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Kaixo!!! Maule
naiz, eta 5 urte

ditut. Aitona-

amonen etxean

jasotzen dugu

MANTANGORRI, eta

aitonak esan digu

marrazki bat

bidaltzeko!

Muxu bat

Kaixo! Maddi Sanz Michelena naiz, eta 8 urte ditut.

MANTANGORRIn ateratzeko marrazki hau egin dut. Mila esker.
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Pottoka
gelakoak gara, eta
Orakunde eguna

prestatzen ari gara.

Aurten ikastola barnean

eginen dugu, eta taldeka,

neurriak mantenduz.

Baina gure oilarrak prest

daude kalejirarako; zapi

berdeak lepoan, eta

oilarrak balkoietan.

Bertzea sorpresa izanen

da. Gogotsu gaude,

ortzegunean Orakunde!

Otsailaren 3an, Ixabel Agirresarobe etorri zen gure geletara, Orioko
Zaragueta eskolako Lehen hezkuntzako 3. mailara.
Ixabel ipuin kontalaria da, eta berak idatzitako ipuin polita kontatu zigun: Amona

Tomaxa eta gizandia. Ipuin guztia da polita, baina Amona Tomaxak

proposatutako trikimailua eta asmakizunak izan dira gehien gustatu zaizkigunak.

Bukaeran liburuak sinatu zizkigun, eta argazkiak atera genituen.

Ni Alaine Etxebarria naiz,

arizkundarra. Irakurtzea aunitz

gustatzen zait, eta marrazki hau egin dut

MANTANGORRIn argitaratzeko. Muxu bat, eta

euskara aintzinera!

ZU ERE ARTiSTA
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ERREPORTAJEA Detektibeak

Testua: Enekoitz Telleria Sarriegi

G
abardina bat soine-
an, kapela bat bu-
ruan eta pipa bat
kea dariola ezpai-
netan. Horixe da
detektibe ohikoa-

ren irudia. Bai behintzat Arthur Co-
nan Doyle idazlearen iruditerian.
Hura da Sherlock Holmes detekti-
be ezagunaren sortzailea, hura
Holmesi Watson doktorea lagun-
tzaile gisa jarri ziona, eta hura Ire-
ne Adler harrapaezin bihurtu zue-
na. Sherlock Holmesen abenturak
izeneko liburua euskaratu eta argi-
taratu du berriki Igela argitaletxe-
ak. Aitzakia ederra da detektibeen
munduaz aritzeko, eta misterioa-
ren korapiloetan murgiltzeko. 
Mundu horietara garamatzate

detektibeek. Sherlock Holmesez
gain, ezagunak dira haur eta gazte
literaturan Hercule Poirot eta Miss
Marple —Agatha Christiek sortuak
biak—. Eta ez dira beti pertsona ba-
karrean gorpuzten, badirelako tal-
de lanean argitzen diren misterio-

ak ere. Horrelakoak ziren Bostak —
Enid Blyton idazle ingelesarenak—
eta The Happy Hollisters [Hollister-
tarrak] —Andrew E. Svenson esta-
tubatuarrak Jerry West ezinenare-
kin idatzitakoak—. Marrazki bizidu-
netan ere izan dira detektibeak,
eta batzuk, baldarrak: Gadget ins-
pektorea, adibidez. Talde aldrebe-
sak ere bai: Scooby Doo txakurra,
eta Shaggy, Daphne, Vilma eta Fren
haren lagunak. Eta zinemak sortu-
tako detektibe ezagunak ere bai:
007 agentea, adibidez.
Izan da euskal detektiberik ere:

Madame Kontxexi-Uribe (Angel
Lertxundirena), Ramuntxo detek-
tibea (Bernardo Atxagarena), Ru-
ben detektibea (Patxi Zubizarreta-
rena), Naia eta Nabil detektibeak
(Yurre Ugarterenak), Hasier Zala-
kain (Felipe Juaristik Mantangorri-
rako sortua), eta Saiku (Arantza
Ibarrarena), besteak beste. Talde-
an misterioak argitzen iaioak diren
euskal herritarrak ere badira: Klari-
sa eta K taldea (Arrate Egañarena).
Eta euskarara ekarritakoak ere ba-

dira beste hainbat: Flanagan de-
tektibea (Andreu Martinena), Agat-
ha Mistery (Steve Stevensonena),
Argi superdetektibea (Paul Van Lo-
onena). Eta talde lanean aritzen di-
renak ere bai: Nautilus taldearen
abenturak (David Fernandezena),
eta Txarli & Company detektibe
taldea (Joachim Friedrichena),
besteak beste. 

Misterioaren erakarmena

Luzea eta oparoa da detektibeen
eta lagun taldeen zerrenda, eta
oparoa haien sortzaileen eta itzul-
tzaileen zerrenda ere. Azken ze-
rrenda horretan, badira aipatu di-
ren bi izen: Fernando Rey (Iruñea,
1961) eta Yurre Ugarte (Tolosa, Gi-
puzkoa, 1965). Sherlock Holmesen
abenturak euskaratu berri ditu
Reyk, eta Naia eta Nabil detektibe-
en sortzailea da Ugarte. Biek na-
barmendu dute gauza bera: mis-
terioak gazteengan duen erakar-
mena.  
«Igela argitaletxeak apustu argia

‘Sherlock Holmesen abenturak’ izeneko liburua euskaratu dute
berriki. Baina nor da Sherlock? Eta nor Watson? Detektibeena eta
misterioena bada deskubritu beharreko mundu erakargarri bat.

Misterioen
detektibe

txikiak

Nor zer

Zalakain

detektibea?

M
antangorri-rako propio

ondutako detektibea izan

zen Hasier Zalakain izene-

koa. Felipe Juaristi idaz-

leak sortutakoa da pertsonaia da,

eta Iñaki Martiarena Mattin
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egin zuen Sherlock Holmesen isto-
rioak eta Agatha Christierenak
itzuli eta argitaratzeko, eta arra-
kasta handia izan dute irakurleen
artean. Oso egokiak dira gaztetxo-
entzat, eta irakurzaletasuna bul-
tzatzeko bide egokia. Euskararen
normalizaziorako ekarpen ona
dira», azpimarratu du Reyk.
Yurre Ugartek ere egin du haus-

narketa: «Haurrari oso erakargarria
egiten zaio misterioa. Bizitzan
guztia deskubritzeke daukanez,
helduak jakintzat ematen dituen
egoera eta gertakari asko haren-
tzat enigma bat direnez, detekti-
be eta misteriozko istorioak
horretaz baliatzen dira. Esan liteke
haurrak nahiko naturalki bilaka-
tzen direla bizi dituzten egoera
guztien detektibe. Gainera, miste-
riozko kontakizunek abenturazko-
en elementuak ere badituzte, eta
horrek erakarmena areagotzen
du».
Fernando Reyk dio intriga, aben-

tura eta misterioa «oso erakarga-
rriak» direla haur eta gazteentzat,
eta Sherlock Holmesi buruzko libu-
ruek, esaterako, lortzen dutela
erakargarritasun hori: «Holmesen
liburuak onak dira ikuspuntu litera-
riotik ere; kalitatezkoak. Idazleak
eskutik helduta eramaten du ira-
kurlea, berak ere parte har dezan
ikerketan, bera ere saia dadin logi-
kaz eta dedukzioaz baliatzen ka-
sua argitzeko. Oso irakurketa akti-
boa bultzatzen du genero honek,
liburua ongi egina badago». Horre-
lako liburuek istorioaren parte
bihurtzen dute irakurlea: «Idazleak
arrastoak ematen dizkizu pixkana-
pixkana, eta istorioan sartzen
zara, eta zuk ere detektibearena
egiten duzu. Bestalde, oso ongi
deskribatuak daude pertsonaiak
eta garai haiek, eta informazio kul-
turala ere ematen diote irakurlea-
ri».
Yurre Ugartek nabarmendu due-

nez, «hainbat balore» lantzeko ba-
lio duen generoa da detektibe eta

misterioarena: «Ausardia lantzeko
oso aproposak dira; baita ausar-
diak eskatzen dituen autoestimua
eta intuizioa lantzeko ere. Aldi be-
rean, logika, jakin-mina, begirada
propioa, ezusteko egoeretan bel-
durrak kudeatu edota uxatzeko
moduak ikas ditzakete fikzio ede-
rren bitartez». 

marrazkilariak jarri zion irudia.
2009ko ekainetik irailera bitarte-
an, gehigarriko azken orrian kon-
tatu zituzten detektibearen aben-
turak —hamahiru kapitulutan,
orotara—. Honelaxe deskribatu
zuten Zalakain aurreneko kapitu-
luan: «Ohean sartu eta berehala
lokartu zen. Amets bakarra etorri
zitzaion. Biharamunean, izerditan

esnatu zen. Amets horretan
Hasier Zalakain detektibe bat zen.
Detektibe guztiek bezala, kapela
buruan, jaka soinean eta gorbata
lepoan zeramatzan. Kapela eta
jaka beltzak ziren, kafea eta zar-
tagina bezala. Gorbata, gorria. Gal-
tzak ere beltzak ziren eta zapatak
zuriak. Distira egiten zuten, elu-
rrak eguzkipean bezala».

Zer da Cluedo
jokoa?

M
ahai joko ezagun
bat da Cluedo 
—ingelesez, clue

hitzak aztarna esan
nahi du—. Arauak errazak
dira: hilketa bat jazo da
etxe batean, eta parte har-
tzaileek, aztarnei jarraituz,
hilketa zehazki non (zer
gelatan), nola (zer armare-
kin) eta nork egin duen
asmatu behar dute. Joan
zen mende erdialdean sortu
zen, Erresuma Batuan, eta
joko beraren hainbat ber-
tsio atera dira geroztik.
Baita hiri jakinetan edo ger-
takari jakinetan oinarrituta-
koak ere. Izaten da jendea
Cluedoan jokatzeko geldi-
tzen dena, eta detektibez
eta pertsonaia ezberdinez
mozorrotzen denik ere
bada. 2016ko irailean, Bilbo-
ra egokitutako bertsio bat
atera zuten. Jon Kortajare-
na modelo eta aktorearen
hilketa dauka ardatz: haren
hilotza Bilboko itsasadarre-
an agertuko da, larunbat
gau batean, eta hilketa egi-
teko erabili den arma eta
hiltzailea bera nor den aur-
kitu beharko dute Bizkaiko
gizartean oso ezagunak
diren pertsonaien artean. 

MATTIN
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DENBORA-PASAK

1. 
Ezberdintasunak. Zalakain detektibea misterio bat
argitzeko urrats bila ari da, baina bi marrazkien artean zazpi
ezberdintasun daude. Badakizu zeintzuk diren?

2.
Bikote jokoa. Kartak
buruz behera jarrita, detektibe-
ek soinean eramaten dituzten
hiru gauza errepikatuta daude,
eta Anartzek ditu esku artean.
Zeintzuk dira?
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Erantzunak: 2.-Lupa, gabardina

zuria eta koadrodun kapela dira

errepikatzen diren objektuak.

3.-Eskuburdinak, aztarna eta gabardina. .

m a n t a n g o r r i 7

3. 
Osatu hitzak. Eneritzek desordenan dauden
hitzak ordenan jarri nahi ditu, detektibeen inguruko
ipuinean ikasitako hitz berriak osatzeko.
Lagunduko al diozu?

NAK-KU-DI-BUR-ES

NA-BAR-DI-GA

NA-TAR-AZ

‘Sherlock
Holmesen
abenturak’ 
Sherlock Holmes eta Watson dok-
torearen hamabi kasu harrigarri bil-
tzen ditu liburuak. Fernando Reyk

itzuli du euskarara, eta Adur Larrea marrazkilariare-
nak dira ilustrazioak.

Arthur Conan Doyle 
Argitaletxea: Igela

‘Naia eta Nabil
detektibeak’ 
Ezkutaketan jolasean, hau-
rrak detektibe bihurtuko di-

ra etxean objektu bat aurkitzeko. Bide horretan,
ezinezko gauzak gertatuko dira.

Yurre Ugarte eta Eneko Ugarte
Argitaletxea: Denonartean

‘Kika
supersorgina
detektibe’ 
Kikak bere amaren bizikletaren
lapurreta misteriotsua ikertzen
du. Bat-batean, eta magiaren bi-
dez, hiriko bizikleta lapur azka-
rrenaren arrastoari jarraitzea

egokitzen zaio.

Kinister
Argitaletxea: Bruño

‘Enigmak’ 
Ongi etorri misteriozko enigmen li-
burura! Goza ezazu enigma sorta
hau argituz, pentsatzeko bi modu
desberdin praktikan jarrita: enig-
ma batzuk logikaren bidez ebatzi-
ko dituzu; beste batzuk, irudime-
naren bidez. Bihur zaitez benetako

detektibea, bilatu pistak, erabili burua eta ebatzi
enigma!

Victor Escandrell
Argitaletxea: Ttarttalo

AZOKA



Testua: Oñatiko Natur Eskola

E
rlearen familia bereko
intsektu bat da. Erle
handi, potolo eta sen-
doa dirudien arren, ez da

erlea. Gorputz oso iletsua du,
beltza, marra horiekin, eta ipurdi
alde zuria. Erreginak 2,5 cm ingu-
ru neurtzen du; langileak txikia-
goak dira: 1,5-2 cm ingurukoak.

b Non bizi da? Neguan bizirik
irauten bakarra ernaldutako
erregina da. Negua lurpean gor-
deta igarotzen du, hibernazioan.
Udaberrian, zulotik irten, nektarra edanaz in-
darberritu, eta habia txiki bat egiten du lur-
peko zuloren batean.
b Nola ugaltzen da? Udagoienean arrautza
gutxi batzuk erruten ditu erreginak. Batzue-

tatik erlastar arrak sortzen dira. Elikagai
gehiago jasotzen duten arrautzetatik erregi-
na berriak sortzen dira, eta erlamandoek es-
tali ondoren lurpean sartzen dira negua iga-
rotzera.

b Erreginaren
funtzioak: Erre-
ginak, habia egin
ondoren, arrau-
tza gutxi batzuk
erruten ditu, eta
harrak jaiotzen
direnean berak
zaintzen eta
hazten ditu me-
tamorfosia egin
eta heldu bihur-
tu arte. Horiek
langileak izango
dira. 

b Langileen fun-
tzioak: Langileak
arduratzen dira
habia handitze-

az, erreginak errundako ondorengo arrau-
tzak zaintzeaz, ontzitxoak eraikitzeaz, nek-
tarra eta polena biltzeaz, habia garbitzeaz
eta gainontzeko lan guztiez, baina inoiz ez
dute arrautzarik erruten.

m a n t a n g o r r i
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Gorputz iletsua du erlastarrak; beltza da, marra horiekin, eta erlearen familiakoa da. IRRIEN LAGUNAK

Erlastarra


