
SEKRETU BAT

Bazen behin batean “NAEL” izeneko lagun taldetxo bat. Lau lagun ziren: Naiara, 
Adriana, Erika eta Luka. Izenen lehenengo hizkiekin osatu zuten taldearen izena. 

Baina Naiarak eta Erikak aspertuta bukatu zuten Luka eta Adrianarekin. Gero eta 
bronka eta borroka gehiago zituzten elkarren artean, jolasteko eragatik. Erika eta 
Naiara beti ziren morroiak eta Luka eta Adriana Kleopatra eta Faraoia, aginduak 
ematen. 

Egun batean, elkarrekin hitz egiten ari zirela, Adrianak sekretu bat esan zuen: 
superbotereak zituela azaldu zien. 

- Nola liteke hori? – galdetu zion Erikak

- Ezin dituzu superbotereak eduki!- zion Naiarak

- Bai, ahal dut, eta sinesten ez banauzue okerrago zuentzat- erantzun zien 
Adrianak

- Ba orduan egin zerbait, erakutsi zer egin dezakezun- eskatu zion Lukak

Hurrengo egunean, ikastolan elkartu zirenean, Naiarak esan zuen:

- Erikari eta niri ere gustatzen zaizkigu superheroiak ; beraz, bilatuko ditugu guk 
dauzkagun superbotereak

- Ezingo duzue zuek!- esan zuen Adrianak- bakarrik ile luzea duenak izan ahal du.

Erika eta Naiara goibel geratu ziren hasiera batean. Geroxeago, ordea, Adrianari 
kasurik ez eta beraien ideiarekin jarraitu zuten. Eta egun batean aurkitu zituzten haien 
superbotereak.

Ikastolako patioan Erikak esan zuen korrika egitea asko gustatzen zitzaiola. Korrika 
egiten hasi zen hemendik harat. Oso azkarra ez zenez, Naiarak proposatu zion “Mini 
Fast” izatea, eta lau lagunei izena gustatu zitzaien. Bazeukaten bigarren superheroia 
kuadrillan. 

Adrianak azkenean esan zuen “Ekaitza” izango zela bere izena, hegan egiten ahal 
zuelako eta indartsua zelako.

Naiarak ez zekien bere superboterea zein zen, baina egun horretan jakingo zuen. 
Naiara klasean lurrean eserita zegoen eta Adriana bere atzean, aulki batean eserita. 
Adriana hasi zen Naiaren bizkarrean kolpeak ematen oinarekin. Hurrengo kolpea eman 
baino lehen, Naiarak eskuarekin gelditu zuen Adrianaren oina, atzera begiratu gabe. 
Bazekien! “Ultra-ikusmena” deituko zen, zuzenean begiratu gabe ikusten ahal zituelako 
gertatzen ari ziren gauzak.

Lukak Adrianaren superbotere bera izan nahi zuen. Orduan,“ Girl” neba-arrebak 
bihurtu ziren. 

Lauak oso pozik zeuden eta bere superbotereak trebatzen hasi ziren. Holako saio 
batean, gelako bi mutil hurbildu zitzaien:

- Zer egiten ari zarete? – galdetu zuten

- Gure superbotereak probatzen ari gara!- eskapatu zitzaion Erikari



- Zaude ixilik!- esan zion Naiarak haserre, sekretu bat zen eta!

- A… jolasten ari zarete, ezta?- esan zuten bi mutilek

- Barkatu, baina ez gara jolasten ari, benetakoak dira- aitortu zuen Naiarak

- Hori ezinezkoa da!

- Orain ikusiko duzue!- esan zuen Adrianak- Nik “ Ekaitza” dut izena. Ekaitzak 
sortzen ahal ditut, hegan egin dezaket eta oso indartsua naiz!

- Lehiaketa egingo dugu, ea nor den indartsuago…- esan zuen Mikelek

Eta Adrianak irabazi egin zion. Mikel harrituta geratu zen. Benetan indartsua zen 
Adriana.

 Erikak esan zuen:

- Nik “Mini fast” izena dut, lasterketak gustukoak ditut eta. Hori bai, tximista 
bezain azkarra ez naizenez “mini” dut izenean. 

Lukak esan zuen:

- Ni Adriana bezain indartsua naiz. Eta hegan egin dezaket. “Zurrunbilo” izena dut

Naiarak esan zuen:

- Ni “Ultraikusmena” naiz, ikusmen handia daukat eta. 

- Horrela bada, ikusiko dut- esan zuen Anderrek

Naiarak Anderri bizkarra eman, eta Anderrek hartutako gauza asmatu behar zuen. 

- Pinu baten hostoa- esan zuen Naiarak

Hala zen!!! Aho bete hortz geratu ziren denak. Momentu horretan Mikel eta Anderrek 
erabaki zuten talde horren parte izan nahi zutela, benetako superbotereak baitzituzten.

Anderrek esan zuen bera “Robota” izango zela. Beti laguntzeko prest egonen zen, 
Interneten behar zuten informazioa bilatzen. Mikelek bera “Matematikoa” izango zela, 
Matematikari buruzko gauza asko zekielako .Eta, poliki-poliki, ia gelakide guztiek 
superbotere bat izan nahi zuten.

Bai zabaldu zela hasierako sekretua!!! Orain gela osoko sekretua zen!!!

Iraia “Esklabiza”, Ohiane “Irakurketa”… Denak talde horretan sartu zirenean, Anderrek 
“Minus Lapur” izeneko gizon gaizto bat inguru haietan zebilela esan zuen. Eta gelako 
guztiak prest zeuden horren kontra borrokatzeko…

Baina zuek ez esan ezer ez… sekretu bat da eta!


