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Alberto Ladron Arana

Alberto  Ladron  Arana  1967an 
jaio eta Iruñean bizi den euskal idazlea 
da. Maisutza eta Psikologia ikasi zituen 
eta hogei urterekin euskara ikasten hasi 
zen.  Garai  horretan  eskolazain  bezala 
lan egiten zuen Nafarroako Unibertsi-
tatean  eta  urte  horietan  fantasiazko 
liburuak irakurtzen hasi zen. Hori dela 
eta, fantasiaren eremukoa izan zen bere 
lehenengo  eleberria,  Itzalaren  baitan. 
Nobela  horrekin  bere  lehenengo  saria 
jaso  zuen  Nafarroan.  Geroztik,  
misterioaren alorra landu du gehienbat: 
Xake  Mate,  Eguzki  beltzaren  sekretua, 
Arotzaren  eskuak,  Ahaztuen  mendekua, 
Harrian mezua…

Sarrera

Itzalak  bizi  diren  lurraldea  Alberto  Ladronek  idatzitako  misteriozko  eta 
fantasiazko eleberria  da,  lehen aldiz  2001ean argitaratu  zena.  Nobela  honen 
protagonista  Jon  Bermas   umezurtza  da,  Inperioko Arkam hirian  bizi  dena. 
Jonek  eta  bere  arrebak,  Rikka  Jetraserantzat  lan  egingo  dute  hirian  zehar 
entzuten duten magiari buruzko informazioa eta sekretuak salatuz. 

Protagonista bidaia batean abiatuko da Arkaniar Inperioko bidaztiaren 
kontra  egiteko.  Eta  horretarako  beste  bi  pertsonaien  laguntza  edukiko  du, 
Maisua eta Azeri Gorria. Istorioa pasatu ahala zenbait pertsonaia magikorekin 
topo egingo dute. Jonek eta gainerako laguntzaileek gogoz ekin beharko diote 
bidaztia hil nahi badute.
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Itzalak bizi diren lurraldea

• Kokapena
Eleberri hau Shadomir IV.en garaian kokaturik dago, idazleak asmatutako 

garai batean. 

Nobelaren  lekuari  dagokionez,  Inperioaren  eta  inguruko  zonaldeetan 
kokatzen  da  (berriro  idazleak  asmatutakoa).  Hasieran  istorioa  Arkamen 
finkatzen da, Rikka eta Jon bizi diren lekuan. Baina istorioak aurrera egin ahala, 
hainbat  eskualdetatik  pasatuko  dira.  Adibidez:  Gesaldan  (bertan  maisua 
ezagutu),  Apiril  (diesirae  ezpata  lortu),  Arkania  (Jonek ezpata  magikoarekin 
dragoia hil)... 

• Gaia
Shadomir Inperioan gertatzen ari diren magiazko gertaerak ikertzen hasiko 

dira  Jon  eta  bere  ahizpa  Rikka.  Horretarako  zenbait  pertsonaien  laguntza 
edukiko dute eta fantasiazko hainbat pertsonaiekin eta objektuekin topo egingo 
dute.

• Argumentua
Arkamen bizi diren Jon Bermas eta bere ahizpa Rikka umezurtzek magiari 

buruzko informazioa eskuratzen dutenez,  atxilotuak izateko agindua ematen 
dute  Liburuzainek.  Jon,  ordea,  ez  dute  harrapatuko  eta  Azeria  ezizenez 
ezagutzen den gizonarekin batera Gesaldanera joango da hango presondegitik 
hiru pertsona askatzeko: Rikka, Maisua (Azeriaren laguna) eta beste gizon bat. 

Azkenean Maisua askatzea bakarrik lortzen dute besteak hil egiten direlako. 
Bestalde, Arkanian miseria zegoen Bidaztia eta Denbora Berrien Jauna ailegatu 
ziren arte. Haiek, ordea, matxinadak besterik ez zituzten sortu eta erabiltzen 
zuten magia trikimailuak ziren. Horregatik, Maisuak eta Azeriak Bidaztia eta 
Denbora  Berrien  Jauna  hil  nahi  dituzte.  Jon  haiekin  joaten  da.  Horretarako, 
Apiril  hirira  abiatuko  dira  Diesirae  ezpata  eskuratzeko.  Behin  lortuta, 
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Arkaniara joango dira. Behin ailegatu eta gero, Naskar dorrean lan egingo dute 
janaria eta bizitzeko tokia izatearen truke. 

Gau  batean,  aldiz,  Bidaztia  agertuko  da  Maisuaren,  Azeriaren  eta  Jonen 
logelan, eta borroka txiki baten ondoren, Bidaztia Diesirae ezpatarekin hiltzen 
dute.  Gau horretan bertan,  Naskar dorretik alde egiten dute Jon eta Maisua 
beste  errefuxiatuekin  batera  soldadu inperialek  Arkaniako mugak gurutzatu 
dituztelako. Azeria,  ordea, borrokatzeko geratuko da. Maisua eta Jon, berriz, 
errefuxiatuekin  bidea  jarraitu  beharrean,  Mei-Ottokar  gaztelurako  bidea 
hartuko dute, han Denbora Berrien Jauna bizi delako. Maisua ailegatu bezain 
pronto hiltzen da, eta Jonek dragoi forma duen Denbora Berrien Jauna hilko du 
ezpata erabiliz. Handik aurrera, Jon heroitzat hartuko dute Arkania osoan eta 
Arkanian zoriontsu biziko da Naskar dorrean ezagutu zuen Oxane neskarekin.

 

• Istorioa
Jon Bermas eta bere arreba Rikka Arkamen bizi diren bi umezurtz dira. Jetras 

soldaduarentzat lan egiten dute azti faltsuak atxilotxen laguntzen. Horri esker 
dirua lortzen dute, eta estolda batean bizi arren, ez zaie janaririk falta. Egun 
batean, Jetrasek egiteko berezi bat agintzen die bi neba-arrebei: Arkamen bizi 
diren  arkaniarren  bati  galdeketa  bat  egin  behar  diote  Arkaniako  garaiko 
egoerari  buruzko informazioa lortzeko.  Arkamen,  ordea,  ez dute arkaniarrik 
aurkitzen eta horregatik, On Malakias historia irakasleari galdetzea erabakitzen 
dute,  Arkamekoa  izan  arren  Arkanian  bizi  izan  baitzen  denboraldi  batez. 
Orduan,  hark  azaltzen  die,  duela  asko  Arkanian  miseria  baino  ez  zegoela: 
elurteak, uzta txarrak… Baina egun batean, Bidaztia ezizenez ezagutzen den 
gizon bat agertu zen, eta berarekin batera elurteak joan eta uztak hazten hasi 
ziren. 

Hori dela eta, Inperioko lurraldeetan bizi ziren arkaniar guztiak Arkaniara 
itzuli  ziren.  Bidaztiak  esan  zien  hark  eta  Denbora  Berrien  Jaunak  lagundu 
egingo zietela magia erabiliz haiek Arkaniako azken erregeen gaztelua izan zen 
Mei  Ottokar  gaztelua  Arkaniako  mendietan  berreraikitzen  bazuten.  Eta 
arkaniarrek  hala  egin  zuten.  Informazio  hori  guztia  lortu  ondoren,  Jonek 
txosten  batean  idatzi  eta  Jetrasen  bulegora  abiatu  zen  txostena  han  uzteko. 
Ezbeharrez,  aldiz,  beste  batek  irakurtzen  du  txostena  eta  Jon,  Rikka  eta  on 
Malakias atxilotxeko agindua ematen du. 

Eta,  horrela,  Liburuzainak  izeneko  Inperioarentzat  lan  egiten  duten  goi 
funtzionario modukoak magiaren existentziari buruz dakiten pertsona guztiak 
Gesaldaneko presondegira eramaten dituzte. Rikka eta On Malakias atxilotzea 
lortzen  dute,  baina  Jonek,  berriz,  Jetrasen  laguntzaz  alde  egitea  lortzen  du. 
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Jetrasen  aginduei  jarraituz,  Gintos  hirira  abiatzen  da,  bertan  Azeri  Gorria 
ezizenez ezagutzen den gizonarekin elkartzeko. Behin ailegatuta, Gesaldaneko 
presondegirako  bidea  hartzen  dute  handik  hiru  pertsona  ateratzeko  asmoz: 
Rikka,  Maisua  (Azeriaren  laguna)  eta  Jetrasen  lagun  bat.  Behin  Gesaldanen 
bakarrik Maisua askatzea lortzen dute,  beste biak hil  zirelako.  Ondoko baso 
batzuetara  ihes  egiten  dute  eta  bertan,  Maisuak  azaltzen  dio  Joni,  bera  eta 
Azeria  Arkaniara  joateko  asmoa  dutela  Bidaztia  eta  Denbora  Berrien  Jauna 
hiltzeko asmoz, Bidaztiak ez baitu ezer onik ekarri: Inperioetako lurraldeetan 
matxinadak  eta  sarraskiak  gertatzen  ari  dira  eta  erabiltzen  duen  magia 
trikimailuak baino ez dira.

Bestalde,  Jonen  beharra  dute  Diesirae  ezpata  lortzeko,  harekin  Denbora 
Berrien Jauna hiltzeko. Jon haiekin joatea onartzen du ez duelako beste aukera 
hoberik. Gauzak horrela Apirilera abiatzen dira. Behin han, ezkutuka eta magia 
erabiliz inork haiek ez ikusteko, Dorre Berdetik (Apirilen dagoen Liburuzainen 
egoitza)  Diesirae  ezpata  lapurtzen  dute.  Behin  lortuta,  Arkaniarako  bidea 
hasten  dute.  Bidean  soldadu  inperialekin  zenbaitetan  arazoak  izan  arren, 
azkenean  Arkaniako  mugetara  ailegatzen  direla.  Maisua  larri  zaurituta 
dagoenez, arkaniar soldaduek mugak igarotzen uzten diete eta Naskar dorrera 
eramaten dituzte. Han janaria eta bizitzeko tokia izango dute trukean Naskar 
dorrean  lan  egiten  badute.  Hainbat  denbora  pasatuko  dute  horrela  eta  gau 
batean Bidaztiak Maisua, Azeria eta Jon bisitatzen ditu, eta borrokatu ondoren, 
Diesirae  ezpatarekin  Bidaztia  hiltzea  lortzen  dute.  Gau  berean,  soldadu 
inperialak  Arkaniako  mugak  zeharkatzen  dituzte  eta  Naskar  dorrean  bizi 
direnak Arkanietako mendietan barrena ihes egiten dute. Jonek eta Maisuak ere 
errefuxiatuekin  ihes  egiten  dute,  baina  Azeria  borrokatzeko  geratzen  da. 
Maisua,  ordea,  Mei-Ottokar  gaztelurako  bidera  desbideratzen  da  eta  Jon 
berarekin joaten da. 

Egun  batzuk  geroago,  azkenean  gaztelura  ailegatzen  dira,  baina  ailegatu 
bezain pronto, Maisua hil egiten da. Jonek hasieran ez du sinisten dragoi forma 
duen Denbora  Berrien  Jauna gazteluan bizi  denik,  baina  gaztelua  arakatzen 
dagoela,  sabai  garaietako habe batean dragoia aurkitzen du.  Dragoia zorura 
abiadura  handian  jaisten  da  eta  zoruan  zaurituta  geratzen  da.  Jonek  hura 
akabatzen du eta gazteluko atetik ateratzen denean arkaniar ugari  aurkitzen 
ditu  abesten  kanpoan.  Handik  aurrera,  Jon  heroitzat  hartuko  dute  Arkania 
osoan eta Arkanian zoriontsu biziko da Naskar dorrean ezagutu zuen Oxane 
izeneko  neskarekin.  Batzuetan  Mei-Ottokarrera  itzuliko  da,  han  Maisua 
Diesirae ezpatarekin lurperatuta baitago.

�6



• Pertsonaiak

Jon Bermas

Istorioko  protagonista  eta  umezurtza  da,  “inurri”  bezala  lan  egiten  du 
Inperioko Jetrasarentzat, hau da, hirian gertatzen ari direnak eta informazioa 
salatzen ditu. Berarekin batera bere arreba Rikkak lan egiten du, eta Arkania 
Inperioari  buruzko informazioa bilatu behar dute.  Baina bere arreba atxilotu 
egingo  dute  eta  protagonista  Rikka  laguntzeko  bidaia  batean  abiatuko  da. 
Bidaian  Maisua  eta  Azeri  Gorriarekin  topo  egingo  du,  eta  haien  lagunak 
bihurtuko dira. Eta hirurek Arkaniako bidaztiaren kontra borrokatuko dute.

 

Maisua

Jon Gesalda espetxetik ateratzen lagutzen duen abadea da. Martzia irlakoa zen 
eta  Arkaniako  bidaztiari  buruzko  trikimailuak  kontzatzen  dizkio  Joni.  Bere 
helburu nagusia Arkaniako bidaztia hiltzea da eta horretarako Azeri Gorriaren 
eta Jonen laguntza behar du. Baina bidaian diesirae ezpata lortu eta gero, hura 
ukitzeagarik  hil  egiten  da.  Eta  Mei-Ottokarrean  lurperatuko  dute  eta  Jonek 
noizbehinka bisitatuko du bere hilobia.

Azeri Gorria

Jetraseak duen konfidentea da,  bere laguna Gesaldako espetxetik ateratzeko. 
Azeri  Gorriak  eta  Jonek Maisua espetxetik  ateratzea  lortzen dute  soilik.  Eta 
Maisuarekin eta Jonekin biadaia egiten du bidaztia akabatzeko.

Bidaztia

Arkaniara  joan  zen  bidaiaria  da  eta  Arkaniako  hirian  hainbat  magiazko 
trikimailuak egiten dituela uste dute Maisua, Azeri Gorria eta Jon. Hori dela-eta 
hiltzeko helburua dute. Arkaniako hirian hainbat mirari egiten ditu: pertsonak 
sendatu, elikagai gehiago lortu…, baina dena magia txarra erabiliz. Eta baita 
dragoi bat ezkutuan du Mei-Ottokarreko gazteiluan lurralde hura zaintzeko.

Jetras

Inperioko  armadaren  jeneral  bat  da  eta  “inurriak”  kontratatzen  ditu  hiriko 
gertaerak kontrolpean edukitzeko.  Hori  dela  eta,  Rikka eta  Jon kontratatzen 
ditu Arkaniei  buruzko informazioa lortzeko.  Eta Rikka atxilotuta dagoenean 
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Joneri  laguntza  ematen  dio  bere  ahizpa  espetxetik  ateratzeko.  Baita  Frag 
generalarekin plan bat egiten du Enperadorean kontra joateko.

Beste pertsonaia batzuek ere hartzen dute parte istorioan, baina ez dira hain 
garrantzitsuak;  Oxane,  Rikka,  Rattus,  Frag,  esate  baterako,  ez  dira 
garrantzitsuak  istorioan,  edota  ez  dira  sarritan  agertzen,  ez  dute  ekintza 
nagusietan parte hartzen.

• Egituraketa
 

  Obra  honen  egituraketa  lineala  da.  Batez  ere,  egituraketa  kronologikoa 
erabiltzen  da  istorioan  zehar.  Baina  istorioaren  ildo  nagusiaren  barnean 
zenbaitetan  flashback-ak  daude  Inperioan  behin  gertatutarikoari  buruz 
azaltzeko.

Eleberriak 284 orrialde ditu eta ataletan bananduta dago, zehazki 29 ataletan, 
eta bakoitza bere izenburuarekin doa. 

• Baliabideak
Alberto Ladron Aranaren eleberri hau oso txukuna da eta estilo oso landua 

erabili  du horretarako.  Deskribapen asko eta  luzeak daude obran,  batez  ere 
lekuenak: zehaztasun handiz aipatzen ditu leku guztietako bereizgarri guztiak. 

…orririk gabeko ate itzel batera ailegatu nintzen. Bertan marrazkiak 
inon baino ugariagoak ziren, kaos izugarrian… (256)

  Elkarrizketak ere oso ugariak dira pertsonaien artean; batez ere, Maisuaren, 
Jonen  eta  Azeriaren  artekoak,  edo  oro  har  Jonen  eta  gainerako  pertsonaien 
artekoak.  Horrek,  kontakizunaren abiadura bizkortu egiten du eta  entreteni-
garriagoa egiten du irakurketa. 

—Muga Artaakar mendiez honaindi dago, hor nonbait. Mapa ez da 
oso  zehatza.  Beraz,  Arkanian  egon  gintezke  orain  –erran  nuen.  –
Baliteke. (180) 

   Badaude zenbait  barne-elkarrizketa  ere,  gehienak Jonek bere buruarekin 
izaten dituenak. Horien bidez bere pentsamenduak, nahiak, iritziak eta asmoak 
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jakin ditzakegu, eta baita pertsonaiak hobeto ezagutzeko informazio baliagarria 
ere ematen dute. 

Adibidez, Jonen barne-elkarrizketa hau:

Hilik  daude,  Jon,  arkaniarrek  hil  zituzten.  Itxi  begiak  eta  dena 
pasatuko da. (247)

  Beste alde batetik, Ladron Aranak hainbat esapide erabiltzen ditu istorioan, 
eta  horrek  irakurketa  arinagoa,  entretenigarriagoa  eta  hizkuntza  aldetik 
aberatsagoa egiten du. Adibidez: 

begia begi truk
ez buru ez hankarik izan
esana erraz eta egina garratz

    Istorio honetako ezaugarririk berezienetakoa da bi  narratzaile  desberdin 
daudela. Alde batetik, Jon lehenengo pertsonan bere istorioa kontatzen du bere 
bidaia azaltzen duen pasarteetan. Beste alde batetik, berriz, narratzaile orojakile 
batek Rattus eta Fragg jeneralen arteko bileretan gertatzen dena azaltzen du 
beste zenbait pasartetan; hau da, azken honek hirugarren pertsonan bai ikusten 
dena  bai  protagonisten  pentsamenduak,  iragana  eta  sentimenduak  azaltzen 
ditu.

• Iritzia
    Alberto Ladron Aranaren obra oso lan txukuna da hainbat arrazoirengatik.

   Alde batetik, liburuaren portadan mendi garai eta malkartsuak ikusten dira 
urrunean, eta haien aurretik gainean bi bidaiari dituzten bi zaldi daude. Zerua 
eta  paisaia  margozteko  erabilitako  koloreak  ilunak  dira  eta  misterioa  eta 
abentura  arriskutsu  bati  buruzko  kontakizun  bat  iradokitzen  dute.  Horrek 
irakurlearengan  interesa  eta  irakurtzeko  nahia  pizten  du,  obra  irakurtzera 
erakarriz.

     Gaiaren aldetik, misteriozko eta fantasiazko eleberri bat da, eta orokorrean 
genero horretako obrak harrera ona izan ohi dute irakurleen artean. Guri ere 
gehien gustatzen zaizkigunak horiek dira. 

   Liburuaren  alderdirik  deigarrienetako  bat  kontaketan  erabilitako  esapide 
andana  eta  hizkuntza  aberatsa  dira.  Izan  ere,  idazleak  oso  modu 
entretenigarrian idazten du, baliabide horiez baliatuz. 
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   Bestalde,  ordea,  batez  ere  amaierako  partea,  pixka  bat  korapilatsua  eta 
ulertzeko zaila da. Izan ere, ez du oso ondo azaltzen zer den Denbora Berrien 
Jauna  eta  ez  da  oso  argi  ikusten  beraren  eta  Shadomir  IV.a  enperadorearen 
arteko  erlazioa,  Arkaniaren  boterea  hartzea  Bidaztiaren  eta  beraren  arteko 
paktua  izan  dela  iradokitzen  den  arren.  Hau  da,  badaude  kontakizunaren 
alderdi  batzuk  edo  parte  batzuk  ez  daudenak  guztiz  garatuta,  eta  horrek 
istorioaren ulergarritasuna oztopatzen du.

     Laburbilduz, Alberto Ladron Aranaren obra hau asko gustatu zaigu eta oso 
ondo landuta daude obraren aspektu gehienak.  Horrekin,  misteriozko obren 
artean  azpimarratu  beharrekoa  dela  iruditzen  zaigu,  amaierako  azalpen 
argiagoa faltan botatzen dugun arren. 
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