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Proposatu ikasleei hu-
rrengo hausnarketa; no-
lakoa izango litzateke 
zuen bizitza Delta esta-
zioan? Eskatu ikasleei le-
kua eta beren eguneroko 
bizitza deskribatzeko 
(nola jantziko ziren, zer 
jango zuten, nola diberti-
tuko ziren…). Ondoren, 
animatu ikasleak hori 
marraztera.

BAKARKA

Eskatu ikasleei istorioko bi pertsonaia aukeratzeko (Xar-
manta, Harriet, Nordin, Nikolai...); ondoren, eskatu ikasleei 
horiek aztertzeko zortzi edo hamar lerrotan, beren jarre-
raren eta egileak egindako deskribapenen arabera.  

BIKOTEAK 

Animatu ikasleak berriz ere 13. kapitulua irakurtzera; eta on-
doren, eskatu hurrengo ikerketa burutzeko bikoteka: 
• Bila ezazu Troiako zaldiaren inguruko informazioa (non-

dik datorren esaera, zer garaitakoa den, zer bi herri borrokatu 
ziren…).    

• Azaldu zergatik erabiltzen den esaera hori liburuan. 
• Adibideak jarri: esaera entzun edo irakurritako egoerak, 

edo zer egoeratan erabiliko luketen esaera…
• Egin bateratze-lana gainerako gelakideekin.  

TALDEA 

Klonazioa liburuko gai garrantzitsuenetako bat da. Kapitulu 
batzuetan, zehazki txostenetan, klonazio-prozesuari buruz 
hitz egiten da. 4 edo 5 pertsonako taldeak osatuzta, animatu 
ikasleak berriz ere txostenak irakurtzera. Hurrengo galde-
rak erreferentzia moduan hartuz, eskatu ikasleei irakurri-
takoaren inguruko hausnarketa egiteko. 
• Klon bat izango bazenu, fi sikoki zure berdina dena, zure 

izaera berbera izango lukeela uste al duzu? 
• Klonazioa dela-eta, berdin-berdinak diren gizaki asko 

egongo lirateke. Klonazioarekin, gizakiaren benetakota-
suna galduko zela uste al duzu? 

• Zer abantaila ditu klonazioak? Eta zer desabantaila? 

Mota guztietako irakur-
leentzat; izan ere, erraz 
irakurtzeko istorioa da eta 
argumentu oso erakarga-
rria du. Bereziki, abentura 
eta zientzia fi kzioaren za-
leentzat.  

Xarmanta, Delta estazioko 
sendagilea, meategietako 
langileen osasun-arazoak 
ikertzen ari da. Bertan sor-
tutako izaki klonatuak di-
rela jakiten du. Protagonis-
tak genoterapia-ikerketa 
bat burutzen du estralur-
tar baten hezurrekin. Ha-
sieran, emaitza onak lort-
zen ditu, baina ikerketaren 
ondorio negatiboak behar 
baino beranduago iristen 
dira. Lurreko biztanle asko 
izaki estralurtar bilakatu 
dira dagoeneko. 

Ikerketa eta misterioz be-
teriko zientzia fi kziozko 
narrazio interesgarri eta 
originala delako, non la-
guntasuna ere pertsonaia 
nagusietako bat izango 
den. 

Gogoa Lege Manu López Gaseni Zientzia. 
Fantasia. 
Laguntasuna

Zientzia eta teknologia. 
Ekimenerako eta
ekintzaile izateko sena.
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