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Alberto	Ladron	Arana	

Alberto	 Ladrón	Arana	 (Iruñea,	1967)	
euskal	 idazlea	 da.	 Bere	 familian	 euskaldun	
bakarra	 bere	 aiTta zen.	 20	 urte	 zituela	
erabak i	 zuen	 euskara	 ikastea;	 eta	
magisteritza	eta	psikologia	ikasi	zituen.	

Nafarroako	 Unibertsitatean	 lanean	
zebilen	 bitartean,	 fantasia	 narrazioak	
irakurtzen	zituen,	J.R.R.	Tolkien	idazlearenak	
gehienbat.	 Momentu	 horretan	 hasi	 zen	
euskaraz	 idazten	 idazle	 horren	 esTloa	
imi tatu	 nah ian .	 Horren	 ad ib ider ik	
aipagarriena	Itzalaren	baitan	eleberria	da.	

2002.	 urtean	 AgusTn	 Zubikarai	 saria	 lortu	 zuen	 Xake	Mate	 nobelari	 esker.	 II.	
Mundu	 Gerraren	 ondorengo	 urteetako	 Alemanian	 dago	 oinarrituta,	 nazismoa	 eta	
drogen	 kontrabandoa	 azpigaitzat	 duelarik.	 Idazleak,	 obraren	 aurkezpenean,	 aipatu	
zuen	bere	bi	generorik	gogokoenak	nobela	beltza	eta	fantasia	narrazioa	direla.	

Sarrera	

Harrian	 mezua	 Alberto	 Ladron	 Aranak	 idatzitako	 zazpigarren	 eleberria	 da,	
2014an	argitaratua	zen	Elkar	argitaletxearen		eskuTk.	

Thriller	 baten	 ezaugarri	 argiak	 ditu	 eta	 idazleak idatzitako	 aurreko	 nobelen	
ezaugarrietako	asko	baditu	ere	(suspense	etengabea,	elkarrizketa	biziak,	trama	hankaz	
gora	 jartzen	duten	aurkikuntzak…);	 horrez	 gain	protagonista	profesionalak	 sartu	ditu,	
esate	baterako:	Leire	Asiain		Foru	Poliziako	inspektorea	eta	Ander	Irujo	ETAko	kide	ohia.	

Krimen	 erritualak,	 haurren	 bahiketak,	 prosTtuzio	 sareak	 eta	 ETAren	 aurkako	
gerra	 zikina	 aurkezten	 ditu	 Alberto	 Ladronek	 Harrian	 mezua	 eleberrian,	 Nafarroan	
girotutako	polizia	eleberriak	irakurlea	hasieraTk	harrapatuko	duena.	
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Harrian	mezua	

Kokapena

Istorio	 hau	 denbora	 erreal	 batean	 dago	 kokatuta,	 XXI.	 mendearen	 hasieran.	
Thriller	 hau	 otsailaren	 2an	 hasi	 eta	 irailean	 amaitu	 arren,	 ez	 da	 tarteko	 hilabete	
batzuen	 	aipamenik	egiten.	Edozein	kasutan,	esan	dezakegu	istorioak	zortzi	hilabeteko	
iraupena	duela.	

Idazleak	 leku	 errealak	 erabiltzen	 ditu	 istorioa	 garatzeko.	 Nafarroan	 (Iruñea…)	
gertatzen	dira	ekintza	gehienak.	Baina,	momentu	batean	protagonista	Zaragozara	doa	
arrasto	baT	jarraituz.	

Nahiz	 eta	misteriozko	eleberria	 izan	eta	 fantasia	puntu	bat	 eduki,	 beste	mota	
bateko	hainbat	gai	jorratzen	ditu;	esate	baterako,	prosTtuzio-sareak,	haur	desagertuak,	
ETAren	aurkako	borroka…	

Pertsonaiei	 dagokienez,	 benetako	 gizakiak	 direla	 esan	 daiteke.	Herritar	 arrunt	
gisa	jokatuta	aurrean	jartzen	zaizkien	arazoei	aurre	egin	behar	diete,	lankideen	arteko	
harremanak	 esate	 baterako.	 Gehienok	 uste	 dugu,	 “terrorismoa”,	 hilketak,	 haur	
lapurretak	 eta	 halakoak	 pelikuletan	 edota	 Estatu	 Batuetan	 bakarrik	 gertatzen	 direla,	
baina	guk	uste	baino	sarriagotan	gertatzen	dira	horrelakoak	gure	inguruan.	

Gaia

Heriotza	 latz	 batzuen	 ikerketak	 martxan	 dauden	 bitartean,	 protagonistak	
gainditu	beharreko	arazoak	eta	argitara	emandako	trapu	txarrak.	

Argumentua

Leire	 Asiain	 Foruzaingoako inspektore	 protagonista	 nagusiari	 berari	 egokitu	 zaio	
Nafarroako	mendietan	izan	diren	hiru	hilketa	ikertzea:	elurte	handi	baten	ondoren	Bretxagaña	
(Urbasa),	Iruñarri	(Leitza)	eta	Artxubietako	(Otxondo)	zutarriei	kateatuta	gizon	bana	agertu	da	
hilik	eta,	gertakaria	ikertzen	ari	diren	bitartean,	lau	urteko	neskato	bat	desagertuko	da.	Horrela	
hasiko	 da	 istorioaren trama	 nagusia,	 denak	 lotura	 duela	 ondorioztatzen	 baitute.	 Neskatoa	
bizirik	aurkitzeko	erlojuaren	kontrako	lasterketa	hasiko	dute.	
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ISTORIOA	

1. Lehenengo	 hildakoa	 agertzen	 da	 	 Bretzagainen	 	 (Urbasa).	 	 Abeltzain	 batek	
gorpua	 aurkitu	 du.	 	 Gizona	 da	 eta	 	 biluzik	 dago.	 GerriTk	 beherako	 azala	 eta	
haragia	 ia	 erabat	 desagerturik	 dauka.	 Zutarri	 atzeranzko	 besarkada	 batean	
inguruan	lotuta	dago.	Gorpuaren	alboan	xiringa	bat	agertu	da	(Antonio	Morales	
Nuñez).	

2. Bigarren	 hildakoa	 agertzen	 da	 Iruñarrin.	 Antenen	 teknikoek	 aurkitu	 dute	
gorpua.	 Gizonezkoa	 	 da	 eta	 biluzik	 zutarri	 batean	 kateatuta	 dago	 aurrekoa	
bezala.		Gorputzaren	sorbaldan	tatuaje	bat	dauka:	otso	beltz	bat,	ilargiari	uluka.	
Xiringa	bat	aurkitzen	dute	(Javier	Cobreros		Maren).	

3. Ander	 Irujo,	 bere	 aitaren	 hiletan	 dagoen	 bitartean,	 norbait	 bere	 alabari	
argazkiak	ateratzen	ari	 zaio	kotxe	bateTk.	Carlos,	 Jonan	eta	Mikel	 konturatzen	
dira	eta	harengana	jotzen	dute	kamara	kentzeko.	

4. Hirugarren	 hildakoa	 aurkitu	 dute	 Artxubietan	 (Baztan).	 Oronoz-Mugairiko	
suhiltzaileek	 aurkitu	dute	 gorpua.	Gizona	da	eta	bi	 zutarrien	 artean	 kateatuta	
dago	 	 biluzik.	 Espero	 zuten	 moduan,	 xiringa	 bat	 zegoen	 gorpuaren	 alboan	
(Miguel	Sadaba	García).	

5. Poliziak	 	Sabadaren	benetako	ostalaritza	negozio	putetxea	zela	konturatu	ziren.	
Eta	Kairo	Club-eko	neskek	Sadabaren	eta	potoloaren	argazkiak	ezagutu	zituzten.	
Bata	oso	gaiztoa	zela	eta	besteak,	Antonio,	zigarreta	batekin	erretzen	ziela	eta	
gerrikoarekin	jotzen	zituela	kontatu	zioten	poliziari.	

6. Leirek	 eta	 Alberrok	 potoloren	 emaztea	 hilda	 topatu	 zuten	 klubaren	 garajean.	
Gainera,	Antonioren	autoa	aurkitu	zuten.	

7. Ainhoa,	lau	urteko	neska,	desagertu	egin	da.	Bere	aita,	Ander,	berandu	heldu	da	
ikastolara	eta,	dirudienez,	gizon	batek	eraman	du	berarekin.	PaToko	bazterrak	
miatu	 eta	 gero,	 poliziari	 deitu	 behar	 izan	 dio.	 Gainera,	 Aihoaren	 panpinaren	
alboan	xiringa	bat	aurkitu	dute.	

8. Anderrek,	 ikastolako	kamerari	esker,	Ainhoa	baitu	duen	gizona	 idenTfikatu	du:	
hilerriko	gizona	zen,	bi	egun	lehenago	jipoia	jasotakoa.	

9. Bahitzailea	 Mikel	 Tabarren	 etxera	 joan	 zen	 pistola	 batekin,	 hilerrian	 kendu	
zioten	argazkia	berreskuratzeko.	Mikelek	jipoia	jaso	zuen,	baina	behin	eta	berriz	
esan	zion	argazkia	berak	ez	zeukala..	

10. Leirek	 eta	 Alberrok	 Guardia	 Zibilak	 zutarrietako	 hiltzailea	 hil	 zuela	 jakin	
zutenean,	Paradise	club-era	joan	ziren	kasua	argitzeko.	Ezin	 izan	zuten	barrura	
sartu,	 operazioa	 Guardia	 Zibilaren	 esku	 zegoen	 eta.	 Alvirak,	 Guardia	 Zibileko		
komandanteak,	 azaldu	 zien	 bi	 hildako	 zeudela,	 bata	 gizonezkoa	 eta	 bestea	
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emakumezkoa.	Baina	Ainhoa	ez	zegoen	han	,	neskaren	odol	arrastoak	bakarrik.	
Leire	sartu	nahian,	Alviaren	aurka	borrokatu	zen.		

11. Leirek	 hiru	 aste	 daramatza	 lanera	 joan	 gabe.	Arzozek	Alvirarekin	 gertatutakoa	
ikusi	eta	gero	baja	eskatzera	behartu	dio.	Denbora	horretan	Anderrekin	ikusten	
da.		Bitartean,	Ainhoa	oraindik	ez	da	agertu.	

12. Carlosek	minbizia	dauka.	Ander	haren	etxera	doanean	hilerriko	morroia	bilatzen	
ari	zen		argazkia	aurkitzen	du:	Patxi	da,	bere	anaia.	Hau	bizirik	dago.	

13. Lekuko	bat		agertu	da,	eta	Paradisen	gertaturiko	Troketaren		berri	eman	duena:	
Troketaren	 ondoren	 auto	 bat	 ikusi	 zuen	 klubeTk	 ihesi.	 Leire	 konturatu	 da	
autoko	 gidaria	 Patxi	 zela,	 eta	 barruan	Ainhoa	 zeramala.	 Beraz,	 guardia	 zibilek	
informazio	baliagarri	hori	ezkutatu	egin	dutela	ohartu	dira;	Alvira	dago	ekintza	
guzTen	oinarrian.	

14. Gizon	ezezagun	batek	Leireri	deitu	dio	Ainhoa	bizirik	dagoela	Frantzian	esanez.		
Anderrekin	batera,	Frantziara	doaz	neska	bahituta	dagoen	lekura.	Etxola	batean		
Patxi	aurkitzen	dute,	baina	Ainhoa	ezagun	batzuen	etxean	dagoela	baieztatzen	
du.	

15. Patxik	 kontatzen	 die	 Ander	 eta	 Leireri	 ETAn	 sartu	 zela	 Alvira	 komandanteari	
esker,	bertaTk	informazioa	pasatzeko,	sator	moduan.	ETATk	irteteko	bere	hiketa	
antzeztu	zuela	Alvirarekin	adostuta.		

16. Miriami	 lagundu	 zion	 drogetaTk	 irteten,	 eta	 berarekin	 alaba	 bat	 izan	 zuen:		
Ainhoa.	Bitartean	trafikante	aritu	zen	putetxeetan	droga	banatzen	(Paradise	eta	
Kairo).	 Negozioa	 utzi	 nahi	 izan	 eta	 egun	 batzuetara	 Miriam	 hilda	 agertu	 zen	
gaindosi	batek	eraginda.	Urte	batzuk	atzerrian	 igaro	eta	gero,	Nafarroara	 itzuli		
zen	 bere	 lanarekin	 jarraitzeko.	 Baina	 bezero	 batekin	 izandako	 isTlu	 batean,		
Miriami	 zehatz-mehatz	 zer	 gertatu	 zitzaion	 ezagutu	 zuen:	 putetxeko	 jendeak	
erail	zuen.			

17. Orduan	 banan-	 banan,	 errudun	 bakoitzaren	 hilketak	 prestatu	 zituen.	 Beraz,	
onartu	egiten	du	bera	dela	zutarrietako	hiltzailea.		

18. Leire	 Frantziako	 kartzela	 batean	 esnatu	 da,	 Alvira	 komandantearen	 hiltzailea	
dela	 leporatzen	 diote.	 Baina	 Ainhoa	 agertzen	 denean,	 Anderrek	 	 jendarmeei	
kontatzen	die	benetan	gertatutakoa:		Patxi	zen	erruduna.	Leire	askatu	eta	Ander	
kondenatzen	dute,		Ainhoa	bere	familiarekin	utziz.	
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PERTSONAIAK

Nobelako	 	protagonista	Leire	Asiain	dela	esan	dezakegu.	Baina	garrantzi	handia	
dute		Anderrek		eta	Patxi	Irujok		istorioan.		

	 Leire	Asiain		

Nafarroako	 Foru	 poliziako	 inspektorea	 da.	 Nahiz	 eta	 obran	 ez	 deskribatu,	
suposatzen	da	gaztea	dela,	nahiko	polita	eta	oso	argala.	Lanean	zeharo	inplikatzen	den	
bakarretarikoa	da.	Oso	polizia	azkarra	da	beT	argitzen	ditu	kasuak.	Txikitan,		ikastetxeko	
apaizak	 bortxatu	 egiten	 zuen	 neska	 lodiak	 gustatzen	 zitzaizkiolako.	 Horri	 bukaera	
emateko	argaltzea	erabaki	zuen,	botaka	eginez.		Unibertsitatea	amaitu	ondoren	polizia	
bihurtu	 zen	 horrela	 ukiezina	 izango	 zen,	 berak	 ezarriko	 zituen	 legeak	 eta	 zigorrak.	
Heldua		izanik	gertakari	horien	amets	gaiztoak	izaten	jarraitzen	du.		Gainera,	gaur	egun	
anorexia	arazoak		eta	harremanetarako	zailtasunak	ditut.	Esan	daiteke,	beraz,	pertsona	
bakarTa	dela.	Batzuetan	deseroso	senTtzen	da	hainbeste	gizonekin	lan	egiten.	Zalantza	
handiak	ditu	Anderrekiko	harremanarekin.	

	 Ander	Irujo		

Berrogei	 	bat	urteko	gizona	da.	ETAko	kidea	 zen.	HorregaTk,	 zortzi	urte	eman	
zituen	espetxean.	Ez	du	odol	deliturik	 logisTka	 lanetan	aritu	zelako	ETAn:	etxebizitzak	
eta	lokalak	alokatzen	zituen	komandoentzat	Nafarroan	eta	Gipuzkoan.	Espetxean	egon	
ostean	 bere	 bizitza	 berreskuratzea	 saiatzen	 da,	 eta	 banatzaile	 da	 paketeria	 enpresa	
batean.	 	Bere	emaztea,	Miriam,	 	orain	dela	hiru	urte	hil	zen	drogaren	erruz.	 	Hala	ere,	
bere	 alaba	 desagerpenak	 hazkaz	 gora	 jarriko	 du	 bere	 bizitza.	 Leirerekin	 harremanak	
izango	 ditu	 eta	 bere	 alabaren	 desagerpenaren	 kasuan	 inplikatuko	 da.	 Hala	 ere,	 bera	
alaba	berreskuratzeko	Leire	saltzeko	gai	da.		

		

	 Patxi	Irujo	

Anderren	anaia	da.	Nahiz	eta	bizarra	eta	ilea	Tndatuta	eraman,	Anderren	antza	
dauka.	 Suposatzen	 da	 2003ko	 martxoan	 hil	 zela:	 lehergaiz	 beteriko	 furgoneta	 bat	
gidatzen	 zuenean.	 Guardia	 Zibilak	 furgoneta	 geldiarazi	 eta	 une	 hartan	 lehergaiak	
eztanda	egin	 zuen.	Patxi	eta	bi	 guardia	hil	 ziren.	Orain	duela	hamalau	edo	hamabost	
urte	ETAn	sartu	da	espioi	baten	moduan	CNIari	informazioa	pasatzeko.	Alvira		arduratu	
zen	 bera	 prestatzeaz	Mandrilen.	 Carlos	 Akerretaren	 taldea	 sartu	 zen.	 Patxik	 laguntza	
eskatu	 zion	 Alvirari,	 haren	 hilketa	 prestatzeko.	 Beraz,	 operazio	 batean	 lehergaiak	
eztanda	 egitean,	 Patxi	 behin	 beTko	desagertu	 zen.	 Putetxe	 proiektua	 proposatu	 zion	
CNIari,	non	Paradise	eta	Kairo	klubek	parte	hartuko	zuten;	 	bere	 lana	droga	banatzea	
zen.	Miriamekin	ikusten	hasi	zen	eta	Patxik	drogetaTk	ateratzen	lagundu	zion.	Harekin	
alaba	bat	izan	zuen:	Ainhoa.	 	Patxi	drogaren	atzean	dauden	morroiek	Mariam	hil	egin	
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zutela	 konturatzen	 zenean,	 errudun	 bakoitzaren	 hilketak	 prestatu	 zituen.	 Bera	 da	
zutarrietako		hiltzailea.		

Badira	beste	pertsonaia	batzuk.	

• 	Alvira	

Guardia	 Zibileko	 komandantea	 eta	 CNIko	 kidea	 da.	 Patxi	 ETAn	 sartzera	 bultzatu	 eta		
bere	desagerpena	prestatu	zuen.	ProsTtuzioren	eta	drogaren	kontuetan	dago	sartuta,		
eta	 Kairo	 eta	 Paradise	 kluben	 jabeekin	 harremanak	 ditu.	 Alvirak	 ez	 du	 nahi	 Leirek		
Paradise	 kasuan	 parte	 hartzea.	 Bere	 negozio	 zikina	 mantentzeko,	 lekuko	 guzTak	 hil	
behar	ditu,	umeak	izan	arren.	Azkenean	Patxik	hil	egin	du	Frantzian,	Ainhoa	salbatzeko	
asmoz.		

• Fermín		Alberro	

Asiainaren	 lankidea	 da.	 Nafarroako	 Foru	 poliziako	 inspektore-ordea	 da.	 Eztabaida		
handiak	 izaten	ditu	bere	emaztearekin,	dibortzioa	eskatzera	behartu	dutenak.	BeTere	
gauzak	ondo	konpontzea	saiatuko	da,	bere	semea	ez	sufriarazteko.		Alberrok	bi		kasuak		
argitzera	 laguntzen	 dio	 Leireri,	 nahiz	 eta	 hain	 azkarra	 ez	 izan.	 Leire	 bajan	 dagoen	
bitartean,	poliziak	 	aurkitzen	dituzten	froga	guzTak	kontatzen	dizkio	honi.	Dirudienez,		
Alberro	Leirerekin	maitemindu	da.		

• Txueka	

Nafarroako	 Foru	 poliziako	 inspektore-ordea	 da.	 Gizon	 lodia	 samarra,	 bizarduna	 eta	
betaurrekoak	 erabiltzen	 ditu.	 Ordenagailuarekin	 oso	 trebea	 izanik,	 Iruñerriko	
gertalekuaz	arduratuko	da.	Ainhoa	desagertzen		denean	bera	da	ikastolara	joaten	dena,	
galdeketak	egitera.	

• Antonio	Morales	

Zutarrietan	 aurkitu	 zuten	 lehengo	 hildakoa	 da.	 Ehun	 kiloTk	 gora	 pisatzen	 du.	 Kairo	
klubean	 lan	egiten	zuen	arduradun	bezala.	Hango	neskei	zigarroekin	erredurak	egiten	
zizkien,	 eta	 gerrikoarekin	 jo.	 Neska	 berriak	 probatzea	 gustatzen	 zitzaion.	 Haren	
emaztea	 putetxe	 ondoko	 garaje	 batean	 hilik	 aurkitu	 zuten	 Alberrok	 eta	 Aisiainek.	
Miriamen	hilketaren	errudunetako	bat	da.	

• Javier	Cobreros	

Zutarrietan	 aurkitu	 zuten	 bigarren	 hildakoa	 da.	 Suposatzen	 da	 Zaragozan	 jaio	 zela	
1973an.	 Madrilen	 bizi	 arren	 etxe	 bat	 alokaturik	 dauka	 Tafallan	 Josunerentzat,	 bere	
amorantea.	 Gorputzaren	 sorbaldan	 tatuaje	 bat	 dauka:	 otso	 beltz	 bat,	 ilargiari	 uluka.	
Benetako	 Javier	 Cobreros	 orain	 dela	 hogei	 urte	 hil	 zen,	 eta	 berak	 bere	 nortasuna		
lapurtu	 zion.	 Bera	 arduratzen	 zen	 neska	 hegoamerikarrak	 eta	 afrikarrak	 klubez	 klub	
banatzen.	Miriamen	hilketaren	atzean	dago.	
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• Miguel	Sadaba	

Bi	 zutarrien	 artean	 aurkitu	 zuten	 hirugarren	 hildakoa	 da.	 Gizonak	 56	 urte	 ditu,	
Logroñon	bizi	 da,	 ezkonduta	 eta	 bi	 alabekin.	Ostalaritzako	 enpresaria	 dela	 dio,	 baina	
benetan	putetxe	sare	baten	jabea	da.	Honek	ere	txarto	tratatzen	zituen	berarentzat	lan	
egiten	zuten	neskak.	Miriamen	hilketan	zerikusia	du.	

EGITURAKETA

Obrak	 ordena	 kronologiko	 bat	 jarraitzen	 du,	 beraz,	 denborari	 dagokionez	
narrazio	 lineal	 bat	 dela	 esan	 dezakegu.	 Denbora	 errealean	 gertatzen	 dira	 ekintzak,	
zortzi	hilabetetan	zehar	jorratzen	da	istorioa.		

Hiru	atal	nagusitan	dago	bananduta	kontakizuna,	Lehenengo	atalean	otsaileko	
egun	desberdinetan	gertatutakoa	 kontatzen	du,	bigarren	atala	ekaineko	eta	uztaileko	
gertaerak	azaltzen	dira,	eta,	azkenik,	irailean	kokatzen	gaitu	epilogoa	kontatzeko.	

BALIABIDEAK

Ladrón	 Aranak	 idatzitako	 eleberria	 hau	 genero	 narraTboan	 kokatu	 beharra	
dago.	Narratzaileari	dagokionez,	hirugarren	pertsonako	narratzaile	orojakilea	dela	esan	
dezakegu,	 hau	 pertsonaien	 senTmendu,	 pentsamendu	 eta	 egingo	 dituzten	 ekintza	
guzTen	ezagutzaile	da.		

Eleberria	 aurrera	 eramateko,	 idazleak,	 narrazioak,	 deskribapenak	 eta	
elkarrizketak	 erabiltzen	 ditu.	 Azken	 hauek,	 modu	 arinean	 eta	 bizian	 idatzita	 daude	
istorioari	emozio	eta	suspense	gehiago	emateko,	gainera	edukiaren	aldeTk	mamitsuak	
dira,	horrela	goi-mailako	nobela	osatzea	lortu	du.		

Soilgunearen	 erdian	 monolito	 bat	 zegoen.	 Hiru	 metro	 luze,	 ipar-
mendebalderantz	 okerturik.	 Beltza,	 astuna,	 lakarra.	 Zutarria	
mendiaren	 erraietaCk	 erne,	 eta	 zeru	 iluna	 seinalatzen	 zuen	
harrizko	hatz	erraldoi	baten	antzera.	

–Jan	egin	dute	–erran	zuen	Rifa	doktoreak.	
Begi	guzCak	auzitegiko	medikuarengan	josi	ziren.	
Gomaz	 estalitako	 esku	 batekin,	 Rifak	 luma	 arre	 bat	 hartu	 zuen	
elurretaCk.	
–Saiek	jan	dute	–zehaztu	zuen.	
–ZergaCk	ez	dago	odolik?	–Asiainek.	
–Elurra	saiak	etorri	eta	gero	bota	zuelako.	
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Basoan	 barneratu	 ziren.	 Hotza	 are	 sarkorrago	 egiten	 zelako	
inpresioa	izan	zuen	Asiainek.	Begiak	goratu	zituen:	haizearen	firfira	
adarren	artean.	Elurretan	erdi	estalitako	zuhaitz	erori	bat	saihestu	
zuten,	antzinako	animalia	baten	hezurdura	zirudiena.	

EsTloari	 erreferentzia	 eginez,	 bi	 mota	 nabarmentzen	 direla	 esan	 dezakegu:	
esTlo	 zuzena	 eta	 zehar	 esTloa.	 Ez	 da	 oso	 konplexua,	 narratzaileak	 normalean	modu	
erraz	eta	arrunt	batean	azaltzen	ditu	ekintzak.	

IRITZIA

Harrian	Mezua	nobelaren	 inguruko	 lan	bat	egin	ondoren	eta	 idazleari	buruzko	
datu	orokorrak	 jakinda,	obraren	balorazioa	egin	dezakegu:	misteriozko	eleberri	honek	
amaierara	arte	mantendu	gaitu	irakurtzen,	erruduna	nor	den	asmatu	ezinik.	
	 	

Alde	 bateTk,	 pertsonaiek,	 nahiz	 eta	 etengabe	 bata	 bestearen	 kontra	 jarri,	
erakutsi	 digute	 nolako	 garrantzia	 duen	 elkarlanak.	 Gainera,	 duela	 denbora	 gutxi	
albisteetan	hainbeste	entzuten	genuen	haur	desagertuen		inguruko	kontu	bat	jorratzen	
da.	

BesteTk,	oso	erakargarria	egin	zaigu	hainbeste	leku	ezagun	irakurtzea	(Nafarroa,	
Iruñea,	 Tafalla…).	 Gainera,	 duela	 urte	 gutxi	 egondako	 ETAren	 atentatuak	 eta	 droga	
kontrabandoa	 aipatzen	 dira.	 Horrek	 izugarrizko	 aukera	 ematen	 digu	 gure	 baitan	 film	
bat	irudikatzeko.	
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