
Altxor bila
1850ean, herri txiki batean Tadeo, Miren, Roberto eta Buke bizi ziren. Tadeo bidaiazalea 

eta abenturazalea zen. Piska bat astuna zen, baina oso jatorra zen. Altua eta argala zen. 

Bere begiak marroiak ziren eta ile marroia zuen.

Roberto  laguntzaile  ona  eta  apustuzalea  zen.  Baxua  eta  pottoloa  zen.  Bere  begiak 

berdeak ziren eta ile marroiak zuen. Gaztea zen.

Miren beldurtia eta argia zen. Altua eta argala zen. Bere begiak urdinak ziren, ile horia 

zuen eta gaztea zen.

Buke Tadeoren txakurra zen. Lagun ona zen baina astun xamarra zen. Argala zen, ile 

beltza zuen eta begiak marroiak zituen.

Bukek altxor mapa bat aurkitu zuen Tadeoren trastelekuan. Bukek mapa Tadeori eman 

zion eta Tadeok Roberto eta Mireni erakutsi zien. 

Handik gutxira lagunek itsasontzi  bat hartu zuten eta altxor irlara joan ziren altxorra 

bilatzera. Bidean bi suge ikusi zituzten. Miren beldur zen eta Buke eta Robertok sugeak 

uxatu zituzten. Tadeok X bat aurkitu zuen, hor ez zegoen altxorra baina beste mapa bat 

aurkitu zuen. Haiek itsasontzirik ez zutenez, hamar zuhaitz apurtu zituzten eta itsasontzi 

txikia eraiki zuten. Bidearen erdian enbor bat erori zen eta haiek asko beldurtu ziren. 

Bigarren irla oso handia zen eta Tadeo oso harrituta zegoen. Animalia asko bizi ziren. 

Bere mapa ez zen ongi ikusten. Etxe txiki bat eraiki zuen makilekin. Hurrengo egunean 

altxorra bilatzera atera ziren, baina oso beldur ziren. Bukek txori zauritu bat aurkitu zuen 

eta Mireni eman zion. Mirenek txoria sendatu zuen eta txoria oso pozik zegoen Mirenekin. 

Katu batek txoria uxatu zuen, baina Bukek katua zauritu zuen eta berehala katua hil zen 

eta Buke pozik zegoen eta txoria itzuli zen. Txoriak Bukeri eskerrik asko esan zion.

Robertok X aurkitu zuen eta altxorra hartu zuen. Altxorra irekin zuen eta barruan urrezko 

eta zilarrezko bitxi asko zeuden.

Bere etxera joan ziren eta txoriarentzat etxe bat erosi zuten.

Lau katu eta bost txito, ipuina akabo eta kito. 
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