
Makaltxo, Ikaratz familiaren 
landare karniboro maitea bahitu 

dute! Beldurnek bila joateko 
eskatu dit! Horrela, hilerri atzeko 
etxe arraro batean bukatu dugu... 

Ene! Hau istorio beldurkatua!
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IZAN AL ZARETE BEHIN ERE 
HEMEN, SAGUEN UHARTEAN?
Urrun, urrun, urrun, Hego-Ozeano 

Arratoitikoaren erdian, Saguen Uhartea 

dago: saguak dira biztanle guztiak.

Hantxe bizi da Geronimo Stilton, bere 

familiarekin eta lagunekin. Beti saltsa 

interesgarri eta dibertigarrietan sartuta 

ibiltzen da... orain irakurriko duzuen 

hauxe bezala!
Sagurainen (Saguen Uhartean) jaioa. 
Literatura Arratoitsuaren Sagulogian 
eta Filosofia Arkeosagutiar 
Konparatuan lizentziatua. 
Saguen Uharteko egunkaririk 
ospetsuena zuzentzen du: Sagukaria. 
Sagulitzer Saria irabazi zuen Altxor 
Desagertuaren Misterioa izenburua 
zeukan erreportaiagatik. Geronimok 
Andersen Saria ere irabazi zuen 
2001ean, urteko pertsonaia 
izateagatik. Haren liburuetako batek, 
gainera, eBook Award Saria lortu zuen 
2002an, umeentzako munduko liburu 
elektronikorik onena izateagatik.
Bere denbora librean, antzinako 
gazta-azal zaharrak bildumatzen ditu, 
baina, batez ere, istorio jostagarri 
eta liluragarriak kontatzen dituzten 
liburuak idaztea gustatzen zaio.

NOR DA GERONIMO STILTON?
Neu naiz! Sagu bat, burua apur bat hodeietan edukitzen 
duena... Egunkari baten zuzendaria naiz, baina idaztea 
da gehien maite dudana. Hemen, Sagurainen, Saguen 
Uhartean, nire liburuak oso ospetsuak dira! Baina, zer 

diozue: ez dituzuela ezagutzen? Bada, istorio dibertigarriak 
dira, gaztanbera bezain samurrak, Behiazabal gazta bezain 

gozoak, gazta zaharra bezain zaporetsuak... Bestela 
esanda, biboteak miazkatzeko moduko istorioak. Nire hitza 

duzue, Geronimo Stiltonen hitza!
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Dei arraro 
bat gauez...

Udazken-gau izoztu bat zen eta ni ohean 

bero-bero nengoen, izarak mutur 

puntaraino nituela.

Lozorro nengoen,  egia esanda, 

eta bat-batean txirrin batek sekulako saltoa 

eginarazi zidan ohean: Drrrinnnnnnn!
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Betaurrekoak bilatu eta ordua begiratu nuen: 

goizeko hirurak ziren!

Telefonoa hartu nuen, bihotza eztarrian nuela, 

izuagatik. Zerbait zentzuzkoa esan 

nahi nuen, baina, lehenago, ahots goibel batek 

hartu zidan aurrea:

Ikaraturik esan nuen: —Nor da? Zergatik 

bulegora ordu hauetan? Goizeko hirurak baino 

ez dira eta!

Ahots goibelak garrasika esan zuen: —Ixo! 

Zoaz eta ulertuko duzu!

Eskegi nuen, bihotza taupa-taupa ari zitzaidala. 

Gauzak argitu behar nituela pentsatu nuen. 

ArrApAlAdAn jantzi eta kale 

hutsetara jaitsi nintzen, udazken-gau izoztu 

hartan...

—Aaaazkar, Geroooonimo,
 zoaz zure buleeeegora!

 8

 Dei arraro bat gauez...
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—Aaaazkar, Geroooonimo,

Sagukaria

 zoaz zure buleeeegora!
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Ez nengoen oso lasai kale huts haietan! 

Sagukaria-ra iritsi eta argia piztu nahi izan 

nuen, baina alferrik.

Bai arraroa! 

Argia joanda egongo zen...

Ate aurrean, kandela bat ikusi nuen.

Bai arraroa! 

Eta haren ondoan, papertxo bat.

Eskuan hartu eta kanpoko farolen argitan 

irakurri nuen, leiho ondoan. 

Hau zioen: 
—Piztu kandela, Gero
nimo!

 Dei arraro bat gauez...
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—Ñ i i i i k ! ! !

Ideia ona iruditu zitzaidan: iluntasunak bel
durra  ematen dit!

Gero, kandela-argi ahularekin, dardarka 

zeharkatu nuen erredakzio hutsa.

Nire pausoek hots siniestroa zuten:
—TOK... TOK... TOK...
Nire bulegoko atera iristean, dardarka nituen 

biboteak, ikaran belaunak: auskalo nor, 

edo okerrago, zer zegoen han nire zain!

Heldulekua jiratu... atea poliki ireki...

eta kirrinka batek izoztu zidan odola:

Bai arraroa! 

Ate hark inoiz ez zuen holako kirrinka egin, 

orain arte!

Adorea bildu eta barrura sartu nintzen.

 Dei arraro bat gauez...
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      BELDURREZKO liburu 
bat..!

Dardarka idazmahaira hurbildu eta bihotza 

punpaka nuela eseri nintzen. 

Ilun-ilun zegoen dena.

Orduantxe begiztatu nuen mahaian gauza 
arraro  bat, zurixka, biribila, inoiz ikusi 

gabea...

Eskua luzatu eta altxatu egin nuen.

Gero, garrasi egin nuen:

—AAAAAAAHHH
!

 Dei arraro bat gauez...
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—Nik esango dizut zer idatzi:

      BELDURREZKO liburu 
bat..!

Ai ene! KasKezur bat zen!

Hortz artean papertxo bat zuen;  

batez hartu nuen, beldurrak aidean. Mezu 

arraro bat zuen idatzita.

—idatzi, Geronimo!!!
Harrituta nengoen: zer idatzi behar nuen ordu 

hartan? Eta hango iluntasunarekin!

Orduantxe, nire aurreko paretean, ITZAL  

bat azaldu zen, mehatxugarria:

xuxurlatu zuen. Une hartan, beldurragatik 

konortea galdu nuen.

—AAAAAAAHHH
!

 Dei arraro bat gauez...
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