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AITOR	ARANA	

1963an	 jaio	 zen	 autorea,	 Legazpian.	 Unibertsitaterainoko	 ikasketak	 egina	 eta	
hamazazpi	urterekin	hasia	zen	idazten.	Lau	urtez	(1983	-	1987)	euskara-irakaslea	
izan	zen	Legazpiko	AEKn	eta	Udal	Euskaltegian.	Sei	urtez	Legazpiko	HOTS	kultur	
aldizkariko	lankide	eta	zenbait	urtez	arduraduna	izan	zen.	XUT	literatur	aldizkariko	
lankide	 eta	 arduraduna	 eta	 baita	 itzultzailea	 ere	 euskaraz,	 gaztelaniaz	 eta	
esperantoz.		

Bere	 sorkuntza	 lanak	 ipuingintzaren	 ildoZk	doaz,	hala	nola:	Urtegi	misteriotsua,	
Ipuin	lizunak,	Gaueko	ortzadarra...	Baina	gehienbat	gazteentzako	eleberrigintzan		
dugu	 emankorra.	 Besteak	 beste,	 bereak	 dira:	Azkonarren	 laguna,	 Jainko	 txikia,	
Uxue	eta	Urtzi...	Bukatzeko	helduentzako	 literaturan	ere	sartu-irtenak	egin	ditu:	
Onan,	 Ipuin-entzulea	 eta	 Historia	 lazgarria	 dira	 aipatzekoak.	 Gazte	 eta	
helduentzako	 obrak	 idazteaz	 gain,	 euskalkien	 alorreko	 hiztegigintzan	 eta	
metodogintzan	ere	lan	egiten	du.		

SARRERA	

Amodioaren	 gazi-gozoak	 XX.	 mendearen	 hasieran	 koka	 genezakeen	 istorio	 bat	
da,	 zeinetan	 protagonista	 Miren	 izeneko	 neskato	 gazte	 bat	 den.	 Hau	 bere	
gurasoekin	 bizi	 zen,	 eta	 eskolako	 bere	 irakasle	 ku\unak	 egunero	 idazteko	
gomendatu	zion,	oso	ona	baitzen	idazten.	Harrez	gerozZk,	egunerokoan	idatzi	ohi	
zuen.	 Bertan	 kontatzen	 du	 honen	 gurasoek	 lanerako	 saldu	 zutela.	 Gezurra	
badirudi	 ere,	 horrelako	 gauzak	 egiten	 ziren	 gure	 herrian	 bertan.	 Gorabehera	
handiko	bizimodua	izan	zuen	Mirenek	baserrian	beZ	zerbitzari,	beZ	lanean,	inork	
maitasun	apurrik	eskaini	gabe.	Dena	den,	 istorioak	aurrera	egin	ahala,	nahiz	eta	
hasieran	 gizon	 oker	 batez	maitemindu,	Miguel	 deiturikoa,	 geroago,	 ia	 ahaztuta	
zuen	maitasuna	hurbildu	egingo	zaio,	eta	goxotasunez	beteriko	urte	samurrak	ere	
ezagutuko	ditu,	 eta	urte	 luzeetan	 kartzela	 izandako	baserria	paradisu	bihurtuko	
zaio	azkenean.		
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AMODIOAREN	GAZI-GOZOAK	

Kokapena	

Obra	XX.	mendean	gertatzen	da	eta	barnean	beste	kontakizun	bat	hartzen	du.	Bi	
istorioak	 denbora	 guzZan	 Euskal	Herrian	 kokatzen	 diren	 arren,	 zaZrik	 handiena	
Erratzun	 (Nafarroa)	 gertatzen	 da,	 Gorrimiñeta	 auzoan,	 hain	 zuzen	 ere	 Berrota	
baserrian.	 Jonek	 Mirenen	 egunerokoak	 1984.	 urteko	 udan	 topatzen	 ditu	 eta	
txukunketa	eta	kopiatze	 lana	1991n	amaitzen	du.	Baina	 istorio	nagusia	Mirenek	
bere	egunerokoan	kontatzen	duena	da	eta	1911n	hasi	eta	1964an	amaitzen	da,	

Mirenen	heriotzarekin	batera.		

Gaia	

Mirenen	 ikuspuntuZk	 XX.	mendean	baserriko	 bizitza	 nolakoa	 zen	 kontatzen	 du.	
Amodioa,	 Mirenek	 maitatzea	 denaren	 aurpegi	 ezberdinak	 ezagutzen	 ditu;	
emakumeenganako	mespretxua,	gizartean	bigarren	mailako	pertsonatzat	hartzen	
da,	ohorea…	

Argumentua	

Normalean	Jonek	txikia	zeneZk	udak	pasatu	izan	dituen	etxean	zerbait	aurkitu	du	
ezustean.	 Ia	 mende	 bat	 lehenago	 Miren	 idazten	 hasi	 zen	 egunerokoa.	 Jonek	
istorioaren	narratzen	du	han-hemenka	bere	iritzia	edo	senZpenak	tartekatuz.		

Miren	 hamaika	 urterekin	 hasi	 zen	 egunerokoa	 idazten	 eta	 bertan	 gertakari	
harrigarriak	 biltzen	 dira,	 bizitzan	 zehar	 bizi	 izandako	 bere	 poztasunak	 eta	
tristurak.	 Mirenek	 baserriko	 bizitza	 zelakoa	 zen	 azaltzen	 du	 berak	 izandako	
bizipenekin	 batera.	 Hasieran,	 egunerokoa	 zuen	 lagun	 bakarra,	 eta	 geroago	
bizitzako	amodio,	arazo,	eta	ingurukoen	gorabeherez	ere	mintzatuko	da.	

Istorioa	

Jone	 Gauma,	 Gasteizen	 bizi	 eta	 nerabezaroan	 dagoen	 neska	 gaztea	 da.	 Urtero	
gurasoekin	 Berrotara	 joaten	 da	 uda	 pasatzera	 baina	 aurtengoan	 nahiago	 du	
Gasteizen	lagunekin	geratu	eta	igerilekura	joatea,	gurasoekin	baserri	batean	uda	
pasatzea	baino.	Azkenean,	amak	konbentzituta,	Berrotara	joatea	erabakitzen	du,	
baina	aurtengoa	hara	doan	azken	urtea	izango	da.		
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Ganbara	 txukuntzen	 ari	 zela,	 Miren	 Urkiolarenak	 izandako	 eguneroko	 batzuk	
topatu	 zituen	 txiripaz	eta	haiek	 irakurtzen	pasatzen	du	Berrotako	egonaldia	eta	
azkenean	eguneroko	horien	txukuntzea	eta	kopiatze	lanak	egitea	erabakitzen	du.	
Momentu	oro,	 kontakizun	printzipala	Mirenen	egunerokoan	ageri	dena	da.	 Jaio	
zenean,	 bere	 benetako	 gurasoek	moja	 batzuekin	 utzi	 zuten	 eta	 adopzio	 familia	
batek	 hartu	 zuen.	 Baina	 familia	 berri	 honen	 baldintza	 ekonomikoak	 ez	 ziren	
onegiak	 eta	 Berrotan	 bizi	 zen	 Julian	 jaunari	 saldu	 egin	 behar	 izan	 zioten	Miren	
gaixoa.	Bertako	familiak	ez	dio	beharrak	agintzeko	baino	hitz	egiten.	Amona	zen	
ondo	tratatzen	zuen	bakarra.	AitziZk,	Miguelek	eta	Anak,	ez	zioten	kasu	handirik	
egiten.			

Oraindik	 umea	 baino	 ez	 zenean	 iritsi	 zen	 Berrotara	Miren	 eta	 han	 igaro	 zituen	
urte	luzeak.	Zelaitxo	deitzea	gustatzen	zitzaion	toki	ederra	aurkitu	zuen	baserriZk	
hurbil,	eta	han	ordu	ugari	igaro	zituen	“haize	gorriari”	begira.	

Behin	 Ana	 (ahizpa	 ordea)	 hizketan	 hasi	 zitzaion	 eta	 herriko	 muZl	 batek,	
Jesusmarik	 alegia,	 haurdun	 utzi	 zuela	 kontatu	 zion	 Mireni	 eta	 haurdunaldia	
gurasoengandik	 ezkutatzeko	 laguntza	 eskatu	 zion.	 Umea	 jaiotakoan,	 errekara	
botatzeko	asmoa	 zuen	Anak.	Miren	ez	 zegoen	guzZz	ados	 ideia	horrekin,	baina	
Anak	 bere	 aitari	 Mirenen	 askatasuna	 eskatuko	 ziola	 esan	 zionean	 laguntza	
eskaintzea	erabaki	zuen.	

Bien	 bitartean,	 Miren	 sekretuki	 Migelekin	 (neba	 ordea)	 maitemindurik	 dago	
baina	 ez	 dago	 ziur	muZlak	 beragaZk	 gauza	 bera	 senZtzen	 duen	 ala	 berak	 nahi	
duenerako	erabili	baino	egiten	ez	duen.	

Baina		Anaren	sekretura	itzuliz,	denbora	joan	ahal	bere	sabela	gero	eta	handiagoa	
egiten	 da	 eta	 ezkutatzen	 zailagoa.	 Azkenean,	 umea	 jaiotzean	 sekretu	 izateari	
uzten	dio	oihuka	eta	zarataka	hasten	delako.	Haurra	goizegi	ateratzen	denez,	hilik	
ateratzen	 da,	 zazpikia	 baino	 ez	 zen	 eta.	 Amona	 egoerz	 jabetzean,	 bihotzekoak		
jota	 eskaileretan	 behera	 amildu	 eta	 bertan	 hiltzen	 da.	 Mirenek	 Berrotan	 zuen	
lagun	 bakarra	 (egunerokoaz	 gainera)	 galdu	 zuen.	 Hainbesteko	 zalapartaren	
artean,	 Julian	 langelaZk	 irten	eta	haurra	 ikusten	du.	Aita	nor	den	galdetzen	dio	
Mireni	 eta,	 azkenean,	 hainbat	 kolpe	 jaso	 ondoren	 Mirenek	 Jesusmari	 dela	
aitortzen	 du.	 Egun	 batzuk	 geroago,	 Jesusmari	 gizagaixoa	 hilik	 aurkitzen	 dute	
basoan.	

Gertatutako	guzZaren	ondoren,	Ana,	erotuta,	begirada	galdua	duela	eta	panpina	
zahar	 batekin	 jolasten	 ibiltzen	 da	 egun	 osoa.	 Migel	 gero	 eta	 atseginagoa	 da	
Mirenekin	 eta	Miren	 gero	 eta	maiteminduago	 dago	Migelekin	 baina	muZlaren	
gurasoak	konturatu	gabe	hitz	egiten	dute	bi	gazteek.	Eta,	gainera,	Migelek,	joan-
etorriak	 egiten	 ditu	 Madrilera	 medikuntza	 ikasten	 ari	 delako	 nahiz	 eta	 berari	
benetan	gustatzen	zaiona	marraztea	den.	Migel	Mirenen	senZmenduez	baliatzen	
da	 eta	 nahi	 duenerako	 erabiltzen	 du.	Miren	 asko	 tristetzen	 da	Migel	Madrilera	
itzultzen	denean,	eta	are	gehiago	bere	gutunak	erantzuten	ez	dituenean.	
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Egun	 batean,	 Marta	 (Mirenen	 haurtzaroko	 laguna)	 Berrotan	 agertzen	 da,	
Tolosako	gizon	aberats	batekin	ezkonduta.	Martak	Mireni	bere	neskame	 izateko	
eskaintza	 egiten	 dio	 baina	 arazo	 batzuk	 daude:	Mirenek	 jakin	 nahi	 du	Migelek	
benetan	 beragaZk	 zer	 senZtzen	 duen	 eta,	 gainera,	 Julian	 jaunak	Mirenen	 aitari	
dirua	 ematean	 kontratua	 bat	 sinatu	 zuen.	 Beraz,	 legez,	 Miren	 Julianen	
propietatea	da.	

Denbora	 aurrera	 doan	 heinean,	 gauzak	 ez	 dira	 gehiegi	 aldatzen.	 Anak	 zoratuta	
jarraitzen	du	eta	Migel	ostera	medikuntza	 ikasketak	egiten	dago	oraindik.	Baina	
aste	batzuk	pasatu	ondoren,	Julian	jaunari	Migelen	gutun	bat	iristen	zaio.	Semeak	
Australian	dagoela	esaten	dio	eta	aitari	dirua	ere	eskatzen	dio.		

Urteak	pasatuta,	baserria	gero	eta	hutsago	geratzen	ari	da:	Amona	eta	Fermina	
(amaordea)	 hil	 egiten	 dira,	 Migelek	 Australian	 jarraitzen	 du	 itzultzeko	
pentsamendurik	 gabe	 eta	 Fermina	 hil	 ondoren,	 Julianek	 alaba	 zoroetxe	 batera	
darama.	 Azkenean	 Julian	 eta	 Miren	 baino	 ez	 dira	 geratzen	 Berrotan.	 Bere	
aitaordea	 gehienetan	 kanpoan	 dagoenez,	 Miren	 egoten	 da	 etxearen	 buru	
Alairekin	(basoan	topatutako	txakurra)	batera.	

	 Horrelako	 egun	 batean,	Mirenek,	 kaleZk	 zihoala,	 ijito	 talde	 batekin	 egin	 zuen	
topo	 eta	 haietako	 bat	 begira	 gelditu	 zitzaion.	 Hurrengo	 egunean	 bisitan	 joan	
zitzaion	Antonio	 izeneko	 ijitoa	eta	hala	egin	 zuen	geroago	etorri	 ziren	hurrengo	
egunetan	 ere.	 Horrela,	 gutxika-gutxika	 Miren	 eta	 Antonio	 maiteminduz	 joan	
ziren.	Berarekin	maitemindu	egiten	da.		

Julian	bere	bidaietako	batean	 joana	zen,	beraz,	Antonio	eta	Miren	bizitza	berria	
egiten	hasi	ziren	berrotan	egun	batean	Mirenen	aitaordea	agertu	zen	arte.	Julian	
jauna	 mozkortuta	 heldu	 zen	 etxera	 eta	 bera	 bortxatzen	 saiatu	 zen	 baina	 bat-
batean	Antonio	agertu	eta	Julian		hil	egin	zuen.	Antoniok	bere	familiari	agur	egin	
behar	izan	zion	 	Mirenekin	egon	nahi	bazuen.	Bere	jendearentzako	bekatu	larria	
zen	 ijitoak	 paioekin	 batzea,	 haiekin	 ezkontzea	 edo	 umeak	 izatea,	 baina	 Miren	
asko	maite	duenez	berarekin	gelditzea	erabaki	zuen.	

Ezkondu	eta	hamar	urtera,	seme	bat	 izan	zuten,	 Imanol	 izenekoa	eta	Marta	eta	
Pernandok	 ume	 lurrera	 ekartzen	 lagundu	 zuten.	 Miren	 eta	 Antonio	 inoizkorik	
zoriontsuenak	ziren	Imanol	etxean	edukita.	

	Baina	gau	batean	Antoniori,	lagun	zahar	bat	bisitan	etorri	zitzaion	Berrotara,	eta	
berarekin	hitz	egitera	 joan	zen.	Mirenek,	basoZk	zetorren	oihu	bat	entzun	zuen	
eta	ziztu	bizian	atera	zen	etxeZk.	Bertan,	Antonio	lurrean	botata	 ikusi	zu	eskuak	
sabelaldean	 zituela.	 Barrabilak	 moztu	 zizkioten	 labanarekin.	 Antoniorentzat	
bizitza	osorako	trauma	izan	zen	hura.		

Imanol,	Ameriketara	diru	bila	joatean,	egoerak	guzZz	txarrera	egin	zuen	Berrotan.	
Eta	 urte	 batzuk	 geroago,	 Antoniok	 bere	 buruaz	 beste	 egin	 zuen.	 Gertatutakoa	
ikusita,	Mirenek	bere	umetako	lagun	Martaren	etxera	joatea	erabaki	zuen.	Marta	
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handik	gutxira	hil	egin	zen	eta	azkenean	Martaren	alarguna,	Pernando,	eta	Miren,	
maitemindurik	 zeudenez	 ezkondu	 egin	 ziren.	 HorZk	 aurrera	 oso	 ondo	 bizi	 izan	

zen	hil	zen	arte.		

Eta	 egunerokoak	 kontatzen	 duen	 istorioa	 hor	 bukatzen	 da.	 Jone,	 irakurtzen	
bukatu	 eta	 segituan,	 Imanolen	 bila	 doa	 Tolosara	 baina	 zoritxarrez	 bi	 urte	
lehenago	hildakoa	zen.	Hala	eta	guzZa	ere	bere	alargunari	egunerokoak	eman	eta	
Mirenen	 familiakoen	 lagun	 egin	 zen	 eta	 handik	 aurrera	 bi	 familiek	 lagun	 izaten	
jarraitu	zuten.				

Pertsonaiak	

▪ Miren.	 Kontakizun	 osoan	 protagonista	 da.	 Garapen	 handia	 du	 istorioaren	
hasieraZk	 (umea	 deneZk)	 bukaeran	 helduarora	 iristen	 denera	 arte.	 Neska	
argala	da,	 ile	 luze	 eta	 ilunduna.	Amak	mojen	etxe	batean	abandonatu	 zuen	
txikitan	eta	 geroago	arazoz	beteriko	etxe	batean	hazi	 zen	neskame	moduan	
Julian	 jaunari	 saldu	 zuten	 arte.	 Gazte	 denboraZk	 abila	 izan	 da	 ikasten	 eta	
eskolan	 maistrak	 egunerokoa	 idaztea	 gomendatu	 zioneZk	 inoiz	 ez	 dio	
idazteari	utzi.	Hasieran	jolas	bezala	hartzen	zuen	arren	gerora	bere	barrenak	
arintzen	laguntzeko	tresna	bikaina	izango	da.	

▪ Jone.	 Mirenen	 egunerokoa	 aurkitu	 eta	 garbira	 pasatzen	 duen	 neska	 da.	
Gurasoekin	Gasteizen	bizi	da,	istorioaren	hasieran	behintzat.	

▪ Migel.	Mirenen	nebaordea	da.	MuZl	sendo	eta	 ilegorria	da	eta	Miren	baino	
urtebete	 zaharragoa	 da.	 Madrilen,	 medikuntza	 ikasketak	 hasten	 ditu	 baina	
oso	 gustuko	 ez	 dituenez	 lagun	 batekin	 Australiara	 doa	 lanera	 eta	 erabaki	
horrek	gurasoenganakiko	eta	Mirenekiko	harreman	guzZak	apurtuko	ditu.	

▪ Antonio.	 Ijito	 gaztea,	 garaia,	 sendoa	 eta	 beltzarana.	Mirenekin	maitemindu	
eta	ezkonduko	den	gizona	da,	oso	 langilea.	Emaztea	eta	 Imanol,	 semea,	oso	
ondo	zainduko	ditu.	Pozez	beteriko	urteak	biziko	dituzte	batera.	

▪ Julian	jauna.	Mirenen	aitaordea	da	eta	diru	pila	duen	kontrabandista.	Nahiko	
serio	dabil	 beZ	eta	ez	da	atseginegia	 tratuan.	Miren	bortxatzen	 saiatuko	da	
etxera	mozkortuta	 itzultzean,	baina	Antoniorekin	borrokan	aritu	eta	azkenik	
Antoniok	bera	akabatu	egiten	du.	Testamenduan	Mirenei	utziko	dio	Berrota	
baserria.	

▪ Ana.	 Julianen	 alaba	 bakarra.	 Txarto	 bukatzen	 du,	 haurdun	 geratu	 eta	 umea	
hilda	 jaitzean,	 burua	 guzZz	 galtzen	 du.	 Bere	 ama	 hiltzean,	 Julian	 jaunak	
Bilboko	zoroetxe	batera	eramango	du.	
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Egituraketa	

Obra	21	 kapitulutan	 zaZtan	dago	eta	 horiek	 egitura	 klasikoari	 jarraitzen	diotela	
esan	 daiteke.	 Baina	 egitura	 klasiko	 horren	 barnean	 beste	 kontakizun	 bat	 ere	
azaltzen	 da.	 Esan	 daiteke	 istorioaren	 (Jonek	 kontatutakoa)	 eta	 kontakizunaren	
(Mirenen	egunerokoa)	artean	flash-back	egoera	bat	dagoela.	

Balibideak	

Prosazko	lana	da	honakoa	eta	lehenengo	pertsonan	kontatua	dagoen	narrazioa.		

Baina	narratzaile	bakarraren	ordez,	bi	daude.	Idazleak,	”kontakizun	enmarkatua”	
delakoa	 erabiltzen	 du.	 Teknika	 hori	 istorio	 bat	 beste	 baten	 barruan	 sartzean	
datza.	 Eleberri	 honetan,	 Jonek	 kontatutako	 istorioaren	 barnean,	 Mirenen	
egunerokoan	 agertzen	 diren	 kontakizunak	 irakur	 daitezke.	 XX.	 mendeko	
bizitzaren	alde	 ilunenak	eta	euren	artean	oso	garrantzitsuak	 izandakoak	 lantzen	
dira.	Pertsonen	arteko	harremanak	dira	indar	gehien	hartzen	dutenak.		

Irakurtzeko	 konplikazio	 handirik	 ez	 duen	 eleberria	 da.	 Ulerterraza	 eta	 adin	
bakarrera	mugatzen	ez	den	horietakoa.	

Iritzia	

Aitor	 Aranaren	 Amodioaren	 gazi-gozoak	 nahiko	 hunkigarria	 dela	 esan	 daiteke.	
Obra	 edonori	 gustatu	 dakioke,	 baina	 heldu	 baZ	 gehiago	 gusta	 lekioke,	 gazte	
izandako	 korapiloak	 eta	 arazoak	 kontatzen	 baiZra.	 Aipagarriena	 izan	 liteke	
Mirenek	 egunkarian	 bere	 bizitzaren	 pasarte	 tristeak	 nola	 deskribatzen	 dituen.	
Momentu	 triste	 horiek	 errealitate	 kutsu	 handiz	 azaldu	 ditu	 autoreak	 eta	 guzZz	
erraza	da	egunkariaren	protagonistarekin	idenZfikatzea.		

Nobelaren	arabera,	XX.	mendearen	hasieran	koka	genezakeen	istorio	bat	da,	non	
Miren	izeneko	neskato	bat	lanerako	saldu	zuten.	Gezurra	badirudi	ere,	horrelako	
gauzak	 egiten	 ziren	 gure	 herrian	 bertan.	 Gorabehera	 handiko	 bizimodua	 izan	
zuen	 Mirenek	 baserrian	 beZ	 zerbitzari,	 beZ	 lanean,	 inork	 maitasun	 apurrik	
eskaini	 gabe.	 Dena	 den,	 obrak	 aurrera	 egin	 ahala,	 ia	 ahaztuta	 zuen	maitasuna	
hurbildu	 egingo	 zaio,	 eta	 goxotasunez	 beteriko	 urte	 samurrak	 ezagutuko	 ditu,	
urte	luzeetan	kartzela	izandako	baserria	paradisu	bihurtuko	zaionean.	

Nobela	 honen	 helburu	 garrantzitsuenetariko	 bat,	 irakurlea	 aspaldi	 bateko	
bizimoduaz	 ohartaraztea	 dela	 esango	 nuke.	 Aitor	 Aranak	 oso	 ondo	 islatzen	 du	
kontakizun	honetan	duela	mende	batzuetako	bizitza	oso	zaila	 zela	gaurkoarekin	
alderatuz.	Antzina	baserrietako	bizimoduak	oso	gogorrak	 ziren,	nork	bere	 lanak	
egin	behar	zituen,	nahiz	eta	hamar	urteko	neskaZla	edo	muZko	bat	izan.		
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Beste	 alde	 bateZk,	 beldurgarria	 da	 nola	 urteak	 aurrera	 joan	 ahala,	 Mireni	
ingurukoak	apurka-apurka	bata	bestearen	atzeZk	hiltzen	zaizkion.	Kasu	batzuetan	
gaixotasunak	 harrapatuagaZk,	 beste	 batzuetan	 zerbait	 aspaldi	 hartan	 ondo	 ez	
ikusiagaZk	 heriotzara	 kondenatuta	 egoteagaZk…,	 baina	 niri	 benetan	 atentzioa	
eragin	 didana	 Mirenen	 ahizpaordea	 haurdun	 geratu	 zeneko	 egoera	 izan	 zen.	
Aitorrek	 kontatzen	 du	 nola	 Anak	 haurra	 eduki	 bezain	 laster	 ume	 jaio	 berria	 hil	
zitzaiola.	 Hori	 oso	 normala	 zen	 garai	 hartan,	 gaur	 egun	 ditugun	 medikuntza	
aurrerapenik	ez	zutelako	orduan.		

Oro	 har,	 oso	 erraz	 irakur	 daitekeen	 liburua	 da,	 protagonistaren	 arazoek	
nolabaiteko	nahia	eta	gogoa	eskaintzen	baiZzkiote	irakurleari	egoera	bere	onera	
etortzeko,	 eta	 horrek	 erraz	 harrapa	 dezake	 irakurlea.	 Gainera,	 ez	 dago	 inolako	
zailtasunik	hiztegiari	dagokionez.	Edonori	gomendatu	zaiokeen	nobela	da,	 idazle	
askok	 ez	 bezala,	 Aitor	 Aranak	 aspaldi	 batean	 “tabuak”	 ziren	 egoera	 latz	 eta	
beldurgarriei	buruz	idazten	duelako.		
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