
  

 —Horregatik ez ditu arkaniarrak zigortu nahi –eten zion Fraggek–. Esku 
hartze militarrak gauza horiek argitara aterako lituzkeelako! 

 —Ez zara dioten bezain kaikua, Fragg.  

 Une batez bi militarrak isilean egon ziren. 

 —Zer egin behar dugu orain? –galdetu zuen Fraggek. 

 —Garbi dago. Arkanian zer gertatzen den jakin behar dugu. 

 —Agente gehiago bidali behar dituzu hara? 

 —Nahiko galdu nuen bere garaian. Oraingoan, nire inurritxoak jarriko 
ditut lanean.  

 —Haur zarpail horiek? Mesedez, Rattus, kontu serioa da hau.  

 —Harrituko zinateke zarpail horiek lortzen dituzten informazioak 
ikusita. 

 —Eta zer egin behar dute mukizu horiek? 

 —Inperio osoan bilatuko dituzte arkaniarrak. 

 Fraggek likore ontzia tiraderatik atera eta, Rattusen ezezkoa jaso 
ondoren, baso bakarra bete zuen. Trago batez hustu zuen. 

 —Zergatik kontatu didazu hau? –galdetu zion Rattusi, arnasa 
berdintzean. 

 —Informazioa boterea omen da –erran zuen Rattusek–. Nik 
informazioa daukat, baina zu sauhaukar soldaduen burua zara, munduko 
indar militarrik handiena. Noizbait zure indarraren beharra izanen dut. 

 Fragg begira gelditu zitzaion. Listua irentsi zuen. 
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 Liburuzainak urduri dabiltza –isilunea urratu zuen Rattus jeneralak. Harat-
honat zebilen bere bulegoan, Fraggek txostena irakurtzen noiz amaituko 
zain. 

 Fraggek ozta-ozta goratu zituen begiak paperetatik. 

 —Zer ba? Liburuak berandu itzultzen dizkiete? 

 —Sasikume horiek euliak bezala harrapatzen ari dira nire inurriak –erran 
zuen Rattusek–. Eta laguntzaile dute Guardia Inperiala. 

 Fraggek mahai gainean utzi zuen txostena. 

 —Ederki, belarritik tira egin diete zure haurrei, eta zer? 

 —Hau larria da, Kornelius. Yren ehun bat atxilotu dituzte. Arkamen ere 
atxiloketak izan dira. Eta Hegoaldeko hirietan dozenaka desagertu dira. 
"Inurriek beren odolaz idatzi dute txosten hori. 

 —Drama alde batera utziko dugu –erran zuen Fraggek–. Baina garbi dago 
arratoi horiek ez dutela nahi guk Arkaniari buruzko informazioa lortzerik. 

 —Baina lortu dugu –Rattusek mahai gaineko paperak seinalatu zituen–. 
Dena irakurri duzu? 

 —Hau fidagarria da ala zure inurriek asmaturiko sorgin-ipuin bat? 
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 —Hori dela eta... –Maisuak eztarria garbitu zuen–. Zure laguntza beharko 
dugu.  

 —Nire laguntza? Zertarako? 

 —Aipatu dizudan ezpata hori toki batetik hartu behar dugu. 

 Jetrasen enkargu gehiegi hartuak nituen doinu hura ez ezagutzeko. 

 —Hau da, lapurtu egin nahi duzue! –haserretu nintzen–. Gure 
hitzarmenaren arabera, jakiak erosi, bideak galdetu eta horrelakoak egin 
behar nituen. Ni ez naiz lapurra eta sekula ez… 

 —Ez da arrisku handirik egonen, Jon. Hitz ematen dizut. 

 Isiluneak jarraitu zien Maisuaren hitzei. Nire aukerak aztertzen saiatu 
nintzen, baina une hartan ez zitzaidan deus bururatu. Hasperen egin nuen. 

 —Non dago ezpata hori? –galdetu nion. 

 —Dorre Berdean, Apiril hirian. 

 —Apirilen! –hots egin nuen–. Ez dituzu berriak entzun? Jende hori elkar 
hiltzen ari da, matxinada baten erdira sartzera goaz! 

 Maisua isilean geratu zen, gaueko zerura begira. Kontu hark guztiak ez 
zuen ez hankarik ez bururik. Hala ere, zer egin nezakeen? Ezetza eman eta 
neure kasa alde egin? Diru eta laguntzarik gabe? 

 Biharamunean abiatu ginen, artean argitu gabe. Merkatariek ere 
kanpamentua bildu zuten. Zoriona opa genion elkarri. Haiek baino zorte 
hobea beharko genuen, haiek, zuhurki, arriskutik urruntzen ari baitziren. 
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 —Zerbaiten bila dabiltza. Gure oinatzak ikusten badituzte galduta gaude! 

 Nire hitzek laster izan zuren baieztapena: aurrean zebiltzan soldaduak 
besteei oihuka hasi zitzaizkien. Distantzia handia izanik ere, oihu haien 
oihartzuna iritsi zitzaigun, mendiek biderkatura. Bihotza uzkurturik, 
soldaduak gu bezperan egondako tokian bertan biltzen zirela ikusi genuen. 

 —Gure arrastoa aurkitu dute! Gureak egin du!  

 —Lehenago harrapatu egin beharko gaituzte –erantzun zidan Azeriak–. 
Goazen, azkar! 

 Harkaitzen babesa utzita, trosta bizian abiatu ginen ibarraren muturra 
ixten zuen malda pikorantz. Lainoak erdi estaliriko lepo estu bat genuen 
helburu, ibar hartatik ateratzeko modua emanen ziguna. Soldaduak beste 
aldeko mendietan zeuden, eta haranaren hondoraino jaitsi beharko zuten 
gure atzetik etortzeko. Hala ere, ez zuten halakorik egin: jaitsi beharrean, 
mendi mazelan aurrera segitu zuten, altuera galdu gabe. Ordurako, 
seguruenik, begiztatuak gintuzten eta, generaman norabideari igarriz, gu 
baino lehenago iritsi nahi zuren lepora, bertan bidea galarazteko. 

 —Azkar ibili beharko dugu, igarobidera haiek baino lehenago iritsiko 
bagara. 

 Azeriak ez zidan berehala erantzun. Soldaduei erreparatzen zien. 
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