
  

Hamarretan iritsi ginen Copenhaguera. Fardelak geurekin kotxean hartu 
genituen, eta ordu erdira, Bred Gadako Fenix ostatuan ginen. Ostatuko 
atezainak, Iparraldeko Antzinako gaien Museoa non zegoen erakutsi zigun. 
Museo hartako zuzendaria Thompson irakaslea zen; Hamburgoko 
kontsularen lagun jakintsu bat. Nire osabak Thompson harentzat 
gomendiozko eskutitz bat zuen. 

 Museoko zuzendariak oso ondo hartu gintuen. Gizon atsegina zen 
benetan. Lidenbrock irakasleak ez zion sekretuaren berririk eman Thompson 
zelakoari. Turista bezala, atsedentzera Islandiara joan nahi genuela jakinarazi 
zion. Thompson eta hirurok portura joan ginen Islandiara zihoan ontziren 
baten bila. 

 Aurkitu ere, aurkitu genuen bat, Valkyrie izenekoa. Ekainaren 2an 
abiatzekoa zen Reikjawick aldera. 
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—Beraz, oker zaudela, Axel. Nire kalkuluen arabera itsas maila baino hiru 
mila metro beherago gaude.  

 Irakasleak arrazoi zuen. Egun hartara arte gizonak, Tiroleko Kitz Bahl eta 
Bohemiako Wuttsember meategietan zapaldu zituen munduko lekurik 
sakonenak. Guk, ordea, marka guztiak hautsi genituen, haiek baino mila eta 
zortziehun metro beherago baikeunden. 

 Nire kalkuluen arabera, tenperaturak 81°koa izan behar zuen. Baina 
15°koa besterik ez zen. 

* * * 

 Biharamunean, ekainak 30, asteartez, goizeko seietan ekin genion berriro 
bideari. Labazko haitz artean joan ginen aurrera eta aurrera, argi elektrikoari 
esker, hamabiak arte. Orduan Hans gelditu egin zen. Izan ere, bi irtenbide 
zituen gela batera heldu ginen. 

 Baina, bietatik zein bide aukeratu? Komeriak ziren han.  

 Dena den, osabak ekialdeko bidea hautatu zuenez, hirurok sartu ginen 
tunel hartara. Zirt edo zart, halaxe erabaki zuen. 
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 Abuztuaren 13an, goiz jaiki ginen. Ibilgailu azkar eta patxadatsu berri 
batek eraman behar baikintuen. 

 Bi makilaz masta osatu genuen; beste batez, belazurruna; eta estalkiak 
josita, zapi handi bat. 

 Goizeko seietan almadiara igo ginen, irakaslearen aginduz. Ordurako, 
gure traste, tresna, erreminta eta edateko ura, ontzi gainera eramanak 
genituen. 

 Hansek lema jarri zion azkenean almadiari, eta lehorrari lotzen gintuen 
soka askaturik, abiatu egin ginen. 

 Orduan osabak, geografi izenaz kezkaturik, itsas bazter hura bataiatu egin 
nahi izan zuen; nire izenez bataiatzea nahi ere. 

 —Nik badut hori baino izen egokiagorik bazter honentzat –esan nion–. 
«Graüben» izena proposatzen dizut. 

 —Bedi, «Graüben golkoa», beraz –onetsi zuen irakasleak. 

 Eta horrelaxe elkartu genuen betiko nire maitea ibilaldiarekin. Haizea, 
ipar-mendebalekoa zen. Oso egokia ibilaldirako. Popatik bultzatzen zuenez, 
abiada lasterrean zihoan almadia.
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