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ALBERTO LADRON ARANA 
 
 Alberto Ladron Arana Iruñean jaio zen, 1967an, 
eta irakaskuntza eta psikologia ikasi zituen. Bere 
familian euskara zekien bakarra bere aitona zen; 
horregatik, hezkuntza erdaldun bat jaso zuen, hogei 
urte zituela euskara ikasteari ekin zion arte. 
 Argitaratu zioten lehen obra, Itzalaren baitan 
(2001, Kutxa Fundazioa), fantasiazkoa zen eta  Irun 
saria irabazi zuen. Bere estiloak misteriozko 
nobelarantz eboluzionatu du, eta era honetako 
hainbat nobela ditu: Xake mate (2002, Elkar), Agustin 
Zubikarai saria irabazi zuena, Eguzki beltzaren 
sekretua (2004, Elkar), Arotzaren eskuak (2006, 
Elkar), Ahaztuen mendekua (2009, Elkar), Zer 
barkaturik ez (2011, Elkar), Piztiaren begiak (2012, 
Elkar) eta Harrian mezua (2014, Elkar). 

SARRERA 

 Alberto Ladron Arana idazlearen bosgarren nobela da Ahaztuen mendekua.  
 Obraren gai nagusia Anaren hilketa da eta hiltzailea bilatzeko gorabeherek 
osatzen dute argumentua. Nahiz eta misterioa landu, bikote harremana, jelosiak 
eta mendekua indar handia dute istorioan. 
 Erruduna nor den bilatzen arituko direnean, hainbat egoera ezberdin agertuko 
dira. Etengabe joango da aldatzen pertsonaiekiko ikuspuntua; hasiera batean 
susmagarri izan daitekeena guztiz errugabea dela eta froga guztiak beraren 
aurka dituenak ere ez duela ezer egin konprobatu ahal izango dugu. 
 Obraren orainaldiko Anaren hilketaren istorioarekin batera, 36ko Gerraren 
garaiko beste istorio eta pertsonaia batzuk aipatzen dira. Azkenean, bata 
bestearen gakoa izango da. 
 Iruñean eta Nafarroan gertatzen dira ekintzak. Hala ere, Ezpeleta izeneko 
herria idazleak asmatu egin du.  
 Hirugarren pertsonan idatzita dago eleberria; orojakilea da. Izan ere, zenbait 
kasutan pertsonaien ikuspuntutik kontatzen ditu gertaerak edo zenbait pentsaera 
edo uste gehitzen ditu. 
 Idazleak erabiltzen duen estiloa sinplea eta jarraitzeko erraza da. 
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AHAZTUEN MENDEKUA
  

KOKAPENA 

 Istorioa Euskal Herrian gertatzen da, eta Nafarroan garatzen da bere 
osotasunean, behin baino gehiagotan beste herrialde batzuk aipatzen dira 
(Frantzia, esaterako), Anak bertara alde egin duela iradokitzeko, edo bera galdu 
zen basotik oso hurbil dagoelako.  
 Obraren amaieran zehazten den bezala, herri batzuen izenak asmatuak dira 
(Ezpeleta, adibidez, urbanizazio berria eraikitzen ari den herria). Beste toki 
batzuk errealak dira, Iruñea eta honen barruan aipatzen diren hainbat kale eta 
plaza (Rodezno kondearen plaza). Ultzama eta Gareindia, Hermanitas de los 
Ancianos Desamparados egoitza dagoen herria eta auzoa, errealak dira; 
egoitzaren izena, ordea, asmatua da. 

GAIA 

 Polizi eleberria bada ere, hilketa bat ikertzeaz gain beste gai batzuk ere 
tratatzen dira, bikote harremanak eta amodiotik gorrotarako bidea, esaterako. 
  

ARGUMENTUA 

 Ana eta Oskar nahiko aldenduta daramatzate azkenaldian; hala ere, Iratiko 
basora joatea erabaki dute eguneroko bizitza estresagarritik aldentzeko nahian. 
Han daudela, Anak beste norbaitekin oheratzen dela aurpegiratu dio Oskarri, bai 
eta, berarekin bukatuko duela mehatxatu ere.  
 Ondoren, Ana mendian gora bueltatuko da Oskar, hura bueltatuko den 
itxaropenarekin autoan itxaroten egongo den bitartean. Denbora nahikotxo itxaron 
eta ilundu dela ikustean, larriturik Oskarrek 112 zenbakira deitu eta Anaren 
desagerpenaren berri emango du. 
 Bere emaztea desagerturik jarraitzen duela, Oskar bihurtu da poliziarentzat 
lehenengo susmagarria.  
 Beste alde batetik, Oskarrek Xabierrekin luzaroan darama eta elkar maite dute. 
Anak horren berri zekiela deskubritu dutenean, Anaren izaera mendekatia 
ezagututa, gertatutako desagerpena berak prestatutako dela uste dute. 
Zoritxarrez, egun batzuetara bere gorpua aurkituko dute. 
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 Armentia agentearen lanaren modu paraleloan ari dira Oskar eta Xabier 
hiltzailearen bila; batera, hilketaren arrazoia lortu dute. Azkenik, ustezko erruduna 
aurkitu du poliziak. 
 Istorioaren amaieran Xabierrek Ana hil duela aitortzen du. 

ISTORIOA 

 Ana eta Oskar Iruñean bizi dira batera, neskaren aitak jarauntsi dion diruaren 
laguntzaz erosi zuten etxean. Ana abokatu lanpetua da; injustiziaren aurka lan 
egiten du beti, diruari garrantzi handiegirik eman gabe. Oskar, liburu bat 
idaztekotan dabil, eta noizbehinka egunkari ezberdinetarako zenbait artikulu 
idazten ditu. 
 Lau urte daramatzate bikote moduan eta nahiko aldenduta daude. Ez dute 
denbora asko ematen batera eta gero eta erakarpen gutxiago sentitzen dute 
elkarrekiko. Hori gutxi balitz bezala, Oskarrek urte bat inguru darama Xabierrekin 
oheratzen. 
 Asteburu batean, Iratiko basora joan ziren. Kotxera bueltatzeko zirela, Anak 
Oskarri norbaitekin oheratzen zela bazekiela adierazi zion. Hala ere, ez zuen 
gizon bat zenik aipatu. Haserrealdi handia izan eta izugarrizko mehatxuak esan 
ondoren, Anak buelta erdia eman eta joandako bidetik itzuli zen. Bitartean, 
Oskarrek kotxean itxarotea erabaki zuen. Anak aurretik pentsatuta zeukan 
irtenaldi hura; aurretik bere Goikoetxea lankidearekin sasien artean ezkutatutako 
motorra hartuko zuen, zenbait kilometrotara zegoen lankidearen kotxera. Hark 
eramango zion erreserbatutako hotelera eta bertan emango zituen zenbait aste, 
Oskar balizko hilketaren errudun gisa utzi ondoren. 
 Denbora nahiko igaro ondoren, Oskarrek –ezer ez zekiela– larrialdietara deitu 
zuen gertatutakoaren berri emateko. Gutxi barru polizia bazegoen han eta nahiz 
eta haserrealdiaren arrazoia ez esan, gertatutakoa kontatu zion Armentia 
inspektoreari. Hizketan egon ziren bitartean, Armentiaren jarrera arrotzaz 
konturatu eta beldurtu zen Oskar, hiltzailea zela uste zutela pentsatzean. 
 Polizia gau osoan bilatzen aritu ondoren, Oskar bertan ezin zuela ezer egin eta 
etxera bueltatzea erabaki zuen. Etxerako bidean, Xabierren deia jaso zuen 
gertatutakoaz irratian entzun zuela adieraziz, egia ez bazen ere. 
 Etxera ailegatu zenean, zarata-hotsak entzun zituen eta Ana izan zitekeela 
pentsatu zuen; dena bera zigortzeko egin zuela imajinatuz. Hala ere, logelara igo 
eta inor ez zegoela konturatu zen, baina leihoa irekita zegoen eta horrek asko 
harritu zuen Oskar. 
 Armentiaren bisita jaso zuen gutxira, Anaren ADN ikertzeko frogak lortzeko. 
Izan ere, basoan odola aurkitu zuten eta bere zela konprobatu behar zuten. 
Inolako agerpenik gabe Oskar zen susmagarri bakarra eta Armentiak 
mesfidantzaz hitz egiten zuen harekin. Nahiz eta izandako haserrealdian Anak 
Oskarri zenbait atzamarka lepoan utzi, Oskarrek ez zion odolik eragin. Horrek, 
Anak bera kaltetzeko egindako zerbait zela pentsatzeko arrazoi gehiago eman 
zizkion. 
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 Hala ere, egun gutxietara polizia-etxean anonimoki gutun-azal bat agertu zen, 
Anaren kasua zeraman poliziari bideratua. Barruan Xabierren eta Oskarren 
argazkiak zeuden, elkar musukatzen ziren. Armentia inspektoreak Oskarri horren 
berri eman zion. 
 Hori bazekiela, Xabierri kontatu eta bion artean, gertatutakoa Anak prestatu 
zuela pentsatu zuten. Oso ziur zeuden horretaz; izan ere, Anak gaztetan 
mendekuz egindako hainbat ekintza bazekizkiten. Horregatik Oskar Anaren 
gauzetan gertatutako azal zezakeen frogen bila aritu zen eta emaztearen 
gaztetako kontu korronte baten diru ateratzeak aurkitu zituen; Armentiari adierazi 
zion. Egindako gastuak ikertu eta Anak hilabete batzuetan 500 euroko zifrak atera 
zituela eta motor itzela erosi zuela aurkitu zuten.  
 Horren berri izatean, Xabierrek eta Oskarrek Anak izandako liskarraren 
ondoren aurretik basoan ezkutatutako motorraren laguntzaz Iratitik alde egitea 
lortu zuela pentsatu zuten. Hori uste bazuten ere, poliziak egun batzuetara 
Anaren gorpua topatu zuen eta kasuak beste noranzko bat hartu zuen. 
 Oskarrek Anaren hilketa eramandako kasuekin erlaziorik bazuen topatu 
nahian, Anaren bulegora joan eta bere lankide eta laguna zenarekin, 
Goikoetxearekin, hitz egin zuen. Hark, erlazioaren ezezko adierazi zion Oskarri. 
 Hala ere, Oskarrek bere kasuak galdetu eta etxean, bere gelako paper eta 
agenda guztiak arakatu zituen. Azkenik, agenda bateko orri bat falta zela 
konturatu zen eta horrek Anak egitea ezinezkoa zela zekienez, egun hartan 
egindakoa jakiteko bere telefono faktura bilatu zuen. Hori aurkitu eta ohiko deiez 
gain, egun hartan Hermanitas de los Ancianos Desamparados egoitzara deitu 
zuela aurkitu zuen. Aztarna bakarra hori izanik, bertara bideratu ziren Oskar eta 
Xabier. Han, egun horretan Ana norekin egon zen galdetu eta bertako lekaime 
batek Salustiano Berrade gizonarekin egon zela adierazi zien, hark anonimoki 
bidalitako gutun bat zela eta. Nahiz eta berarekin hitz egin nahi izan, ezin izan 
zuten zuela gutxi auto batek harrapatu eta hil egin zuelako.  
 Froga bakarra hori izanik, Salustianoren arrebarekin hitz egitea erabaki zuten; 
hala ere, ez zuten gehiegi argitu. Bitartean, Oskarrek Anak kasu guztiak 
grabatzen zituela gogoratu eta bere grabazioak bilatu zituen. Aurretik gertatu 
bezala, grabazio hori kaltetuta zegoen; hala ere, erdizka entzun ahal izan zuten 
elkarrizketa. 
 Salustiano 36ko Gerra garaiko hiltzaile batzuei buruz mintzatu zen Anarekin 
eta kasuaren zentzua ezin izan zutenez ulertu, hiltzaile horien izena eta beraren 
kasuekiko erlazioa lortu guran, biktimen ahaidea zen eta Xabierren Historia 
Garaikidearen irakaslea izandakoari deitu zioten. Egokiena unibertsitatera joatea 
eta bertan batzea zela erabaki zuten. Berrade jaunak aipaturiko hiltzaile eta 
gertaeren berri eman zioten gizon hari; aipaturiko hiltzaileen benetako izena 
eman ahal izan zien irakasleak.  
 Askorik argitu gabe irten ziren eta aparkalekuan zeudela, norbaitek eraso zien 
eta Oskar lurrera jausi zen, konortea galtzeko zorian. Bitartean, Xabierrek 
morroiarekin borrokatu eta bat-batean, gizonari egin zion tiro eta bertatik ihes 
egin zuen. Oskar harriturik armaren zergatia galdetu zion, eta hark Anaren 
hilketaren arriskuagatik zela adierazi zion. 
 Ospitalean zeudela, Unibertsitateko irakaslearekin hitz egindako zenbait 
hilketei buruzko informazioa bilatu zuen Xabierrek eta Ezpeletan gertatu zirela 
topatu zuten. Oskarrek arin gogoratu zuen Goikoetxeak kontatu zion kasu batean 
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herri hura aipatu zuela eta Goikoetxeari deitu zion kasuaren informazioa gehiago 
jakiteko. 
 Emakume baten lurretan eraiki nahi zuen eraikuntza enpresa baten aurkako 
kasua zen. Lur haietan Berradek garai batean hildako gorpuak egon zitekeela eta 
bere barneak husteko Anari kontatu ziola pentsatu zuten maitaleek. 
 Emakume haren etxera joatea erabaki zuten berarekin denboratxo bat hitz 
egin ondoren, kotxera zihoazela, eraikuntza enpresaren izena eta Unibertsitateko 
irakasleak emandako hiltzaile baten izena berdinak zirela ikusi zuten.  
 Hori ikusita, obran sartu eta jakinaren gainean jarri zuten bertako langilea eta 
hark deituriko gizona –antzinako hiltzailea bera–. Hori egin ondoren, bertatik 
aldendu eta Goikoetxeari deitzen saiatu zen Oskar, baina ezin izan zuen lortu. 
Kotxean zeudela, Unibertsitateko irakaslearen deia jaso zuten eta Salustiano 
gizona bera gerra garaian hiltzailea izan zela adierazi zion. 
 Goikoetxeak Ezpeletako lursail horietako hildako horien berri izan behar zuela 
zekienez, bulegora joatea erabaki zuten, baina han Alba izeneko idazkariak 
poliziak espetxeratu zuela adierazi zuen. Beraz, jarraian espetxera joan eta 
Armentia inspektorearekin hitz egin zuten gertatutakoaz. 
 Goikoetxea Anari guztia prestatzen lagundu ziola aitortu zuen, desagerpe-
naren ondoren Ana motorrez ihes egin ondoren berak eramango zuela 
erreserbatutako hotelera. Ordea, egun hartan ez zen adostutako gunera joan eta 
beldur zenez, bertatik joatea eta poliziari  hiltzailea aurkitu arte ezer ez esatea 
pentsatu zuen. Ana hil egin ez zuela errepikatu zuen behin baino gehiagotan. 
 Amaieran Oskarrek behin baino gehiagotan ikusitako 4x4 autoan Xabier 
aurkitzen dela eta hori erretzeko dagoela kontatzen da. Irati basora doa eta 
maletegitik Anak kontratautako eta hark azpikontratatutako detektibearen gorpua 
atera zuen; biak batera, kotxea eta detektibea erre zituen. 
 Anak Xabier eta Oskarren oheratzeen berri izan zuen kontratatu zuen 
detektibe bati esker. Hori jakin zuenean, Xabierrekin batu eta berarekin 
oheratzeko proposatu zioen, Oskarri min egiteko helburuarekin. Xabierrek ez 
zuen onartu eta hortik aurrera arrastoa jarraitu zion Anari. Horretarako, detektibea 
azpikontratatu zuen eta Anak desagerpenaren ondoren hiru aste inguru joango 
zela erabaki zuela deskubritu zuen horrela. Beraz, Irati basotik ihes egiteko erosi 
zuen motorra ezkutatu izan zuen lekuan itxaron zion, Goikoetxeak egingo zuena 
eginez. Han, Anak Oskarri min egin nahi izateagatik hil zuen eta etxera bueltatu 
zen, ezer gertatu izan ez balitz bezala. 
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PERTSONAIAK
  
LEHENENGO MAILAKO PERTSONAIAK 
•  OSKAR ARISTU 
 Oskar Aristu da kontakizuneko protagonista. Denda batean lanean ibili zen, 
baina bere emazteak etxera zekarren diruarekin nahiko zutenez bizitzeko, lana 
utzi eta idazteari ekin zion. Egunkari batekin kolaboratzen du batzuetan, baina 
ematen dioten dirua oso urria da. Nobela bat idazteko asmoa du, baina hasteko 
arazoak ditu, inspirazio falta dela eta. Eleberriaren bukaerarantz, nobela hasi 
egiten du.  
 Oskar Anarekin ezkonduta dagoen arren, Xabierrekin abentura bat du. 
Jendeak nagitzat hartzen du, batez ere bere emaztearen amak. Oso gogoko du 
mendira joatea eta hasiera baten asteburuetan baino joaten ez zen arren, 
geroago astean zehar ere joaten da, denbora libre asko baitu. 

•  ANA URDIROTZ 
 Oskarren emaztea da, mesfidatia eta jeloskorra eta oso mendekatia da. Honen 
adibide argia da bere gaztetako mutilagun bati egin ziona: honek bere lagun bat 
musukatu zuen festa batean, eta Ana, ordainetan, bere lagun onenarekin oheratu 
zen. Abokatua da lanbidez, eta lagun batekin enpresa bat sortu zuen. Hala ere, 
oso ikuspuntu desberdinak zituzten bi lankideek: Anak jende ahulari lagundu nahi 
zion, eta beste gizonak (Mikel Goikoetxea) diruari ematen zion garrantzi 
handiagoa, eta Anak enpresaren hazkundea oztopatzen duela esaten du. 

•  XABIER LAKARRI  
 Oskarren maitalea da, eta Anari enbidia zion, horregatik hiltzen du, azken 
kapituluan azaltzen zaigunez. Berak esaten duen moduan, “maritxua” da, eta 
horregatik, gaztetan jo egiten zuten eskolan, eta bere aitak txarto tratatu zuen, 
bortxatzera iristeraino. Hala ere, oso harro dago homosexuala izateaz eta gay 
komunitate baten barruan dago eta hori oso baliagarria zaio.                   
  
•  ARMENTIA INSPEKTOREA  
 Inspektoreak Nafarroako Foru Polizian lan egiten du. Ez da oso argi geratzen 
lanagatik den ala benetan horrelakoa den, baina oso mesfidatia da; berak ezetz 
esaten duen arren sentsazionalista da, eta Oskar presionatu egiten du hilketa 
aitor dezan, berak ezer egin ez badu ere. 

BIGARREN MAILAKO PERTSONAIAK

•  MIKEL GOIKOETXEA 
 Anaren lankidea da eta bien artean sortu zuten enpresa. Anak hartzen dituen 
kasuak ez ditu gogoko, dirurik ematen ez zutelako. Oskar haien bulegora joan 
zenean galdetzera laguntzeko prest agertu zen; horregatik harrigarria da obraren 
amaieran hiltzaile izateagatik espetxeratzea (benetan hiltzailea ez izan arren). 
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EGITURAKETA
 Oro har kontaketa lineala da, hirugarren pertsonan kontatuta dago, eta 
orokorrean narratzailea Oskarrengan erreparatzen da gehien, bera baita 
protagonista nagusia. Azken kapituluan, ordea, Xabierren aitormena gertatzen da 
eta hor Xabierrengan jartzen du arreta guztia narratzaileak, jarraitu zituen urrats 
guztiak zehatz-mehatz azalduz. 

BALIABIDEAK
 Lehenik eta behin, obra hau nahiko bitxia eta berezia da, idazleak erabilitako 
estiloa konplexua eta jarraitzeko zaila delako. 
 Deskribatzeko metodoari dagokionez, deskribapenak ez dira oso zehatzak;, 
pertsonaia bakoitzari buruz datu solte batzuk bakarrik aipatzen baititu. Askotan, 
deskribapen zuzena erabiltzeaz gain, irakurlea pertsonaiei buruzko ideiak jaso 
ahal izateko, iritziak edo bakoitzak egindako zenbait ekintza erabiltzen ditu 
idazleak. Hala ere, deskribapenak pertsonaia bakoitzari egokituta daude. 
 Nobela izanik prosazko lana da; hala ere, elkarrizketa ugari daude, 
pertsonaiek euren arteko harremana nolakoa den asma dezagun. Horrez gain, 
leku eta pertsona deskribapen ugari egiten ditu. 

Telefonoak jo zuen. Une batez ez entzun egitekotan egon zen, baina 
azkenean hartu egin zuen. Ezin zen beti ostrukarena egiten ibili. 
 —Bai, erran? 
 Hots batzuk entzun zitueen hariaz bestaldean, telefonoa zerbaiten 
kontra marruskatuko balute bezala. 
 —Bai? 
 —Zer egin diozu Anari, putakume horrrek? 
 —Felisa? –ia ezin izan zuen bere amaginarrebaren ahotsa ezagutu, 
negarrak eta amorruak erabat desitxuratzen baitzuten–. Felisa, zeu 
zara?  (83) 

 Narratzailea orojakilea da, istorioa hirugarren pertsonan idatzita dagoelako eta 
gertatzen den guztia baitaki: pertsonaien sentimenduak, gertaeren arrazoiak… 
 Idazleak istorioa kontatzeko erabiltzen duen estiloa nahiko erraza da. 
Hizkuntzari dagokionez, euskara batua erabiltzen du bereziki, baina zenbait 
kasutan aldatu egiten du, eta iparraldeko forma batzuk erabiltzen ditu (nabariena 
erran da, esan hitzaren ordez erabiltzen duena). Horrez gain, autoreak 
frantsesezko hitz batzuk erabiltzen ditu, baita ingelesezko beste batzuk ere. 
Egoeraren arabera markatuta edo adierazi gabe uzten ditu: 
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Oskarrek miraz begiratu zion Xabierri. 
—Monsieur Poirotekin katramilaturik nago! Ba al dago beherago 
erortzerik? 
—Eskerrak “Miss Marple” ez duzula esan…  (97) 

 Horrez gainera, zerbait narratzen dabilen bitartean pertsonaia batek pentsatu-
tako esaldi bat txertatzeko, letra etzana erabiltzen du: 

 Hasperen egin zuen. Ez zekiat gerra garaitik asko aldatu 
garen. (184) 

  

IRITZIA
 Aztertu berri dugun Ahaztuen mendekua eleberriaren tituluari erreparatuz, oso 
zaila egingo litzaiguke istorioa aurreikustea, baina posiblea izango litzateke gaia 
asmatzea. Izan ere, izenburuak berak adierazten duen moduan, mendekuagatik 
egindako hilketa jorratzen da, misterioarekin erlazio zuzena duena.  
 Nahiko eleberri bitxia da, idazleak erabili duen amaiera iragarrezinak eta 
etengabeko ekintzak, ez du asko errazten irakurmena. Eleberria aurrera joan 
ahala, ikerketa oso aurreratuta dagoenean, hainbat datu eta pertsonaia gehitzen 
dira, ulermena pixka bat zailduz eta irakurlea nolabait nahastuz.  
 Argumentua korapilatsua bada ere, Alberto Ladron Aranaren estilo 
bereizgarriak oso arina egiten du irakurketa. Ekintzak adierazteko erabiltzen 
dituen aditzek bizkortasuna gehitzen diote istorioari, irakurlea erne mantenduz. 
 Jorratzen diren gaiei erreparatuz, begi bistakoa da gaurkotasuna dutela. Gaur 
eguneko gizartean badira jelosiak bultzatutako amodio-hilketak, ohikoak ez 
badira ere.  
 Alberto Ladron Aranak bere liburuarekiko erreferentzia egiten du eleberriaren 
hasieran. Izan ere, Oskarren pertsonaiak liburu bat idaztekotan dagoela 
kontatzen duenean, buruan duen liburuaren ezaugarriak adierazten ditu: 

Unibertsitate garaietatik izan zuen Oskarrek nobela bat 
idazteko ametsa. Suspense handiko kontakizuna izanen zen, 
lehen orrialdetik irakurlea harrapatu eta une bakar batez ere 
bakerik emanen ez ziona. Hoberena, baina, amaierako 
ustekabea izanen zen. Azken kapituluko azken esaldiak goitik 
behera irauliko zuen liburua, irakurlea zur eta lur utziz. Ametsa 
asmo bihurtu zen eta Oskar pertsonaiei buruzko ohar batzuk 
hartzen eta trama orokor bat bilatzen hasi zen. (42) 
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 Horiek oso ondo definitzen dute liburu hau: irakurleak guztiz harritzen du 
amaieran egiten duen aldaketa bat dago. Goikoetxea kondenatua izan eta froga 
guztiak haren aurka eduki arren, azkeneko kapituluan, irakurleak deskubrituko du 
Xabier dela benetako hiltzailea. 
 Hala ere, gu ez gara hainbeste harritu. Nolabaiteko susmoa geneukan; 
Xabierrek Oskarren burutapen zuzenaren aurrean duen jarrera atzerakoi eta 
mesfidatiak argi utzi dezake egia aurkitzeko Xabierren nahia. Badira ikerketa 
aurreratu duten eta Xabierrek adierazitako zenbait burutapen nolabaiteko aurre-
informaziorik gabe ezinezkoak izango liratekeenak. 
 Autorearen beste obra batzuk irakurrita –Arotzaren eskuak, esaterako–, honek 
badu gabezia bat. Obra hau aurretik irakurritakoarekin alderatuz gero, honetako 
ekintza oso urria da, hitz asko erabiltzen ditu ezer gutxi kontatzeko. Horrez gain, 
honen bukaera espero genezakeen, beste eleberriaren amaiera guztiz 
ustekabekoa den bitartean. 
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