
1. Nahiz eta Mikelek enpresako zuzendaritzarekin indar handiz argudiatu, lanik gabe 
geratu izana izan zen Mikel eta Naroaren arteko erlazioa gehien okertu zuen 
faktorea. 

2. Luciaren txikitako lehen oroitzapena Burgosera joaten ziren baserriko lastategiko 
usaina da.  

3. Euri egun batean Marta bere pipekin patinatzera atera eta kalean kontu kontari 
zeuden neskekin hizketan hastean ezagutu zuen lagun talde berria Zarautzen.

4. Lourdesek gauza guztien gainetik bizitzea botatzen du faltan, bere aita hil zenetik 
egin izan ezin duena. 

5. Mikel Naroaren ezkongaia da; baina Luciarekin ezkutuko harreman bat hasten 
du. 

6. Martak bere ahizpa Jokinen atzetik zegoela jakin arren mutilarekin irteten hasi 
zen haien lagun beten ezkontzan.

7. Mikel Naroaren ezkongaia da; baina Luciarekin ezkutuko harreman bat hasten du.

8. Naroak anbulategian lan egiten du, hala ere, nahiago luke etxez etxeko 
kontsultak egitea.

9. Lucia bainuetxera joan da Mikelek Gabonetan bono-opari bat eman baitzion.

10. Naroak ume txinatar bat adoptatu nahi du; Mikelek, ordea, ideia hori ez du 
gogoko. 

11. Naroa Maastrichtetik bueltatzean Mikelek jatetxe dotore batera eraman zuen 
afaltzera. 
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12. Carlosen hitzak erabiliz, hamahiru 
urteko urrezko aroa gehi lau urteko 
banaketa traumatikoa gehi bi 
urteko berraurkitze heldua izan zen. 
Guztira, hemeretzi urte hartzen 
zituen denbora-epe zabala, 
Enpresaritzako karrera hasi 
genuenetik orduko momentura arte 
–koarentena konplitzeko gutxiren 
faltan– luzatzen zen.

Zer deskribatzen du? 

a) Carlosek berak eta Mikelek 
ikasketak bukatu ondorengo 
euren arteko harremana. 

b) Carlosek bere emaztegai 
Evarekin zeraman denbora. 

c) Carlosek, Mikelek eta Naroak 
elkarrekin igarotako hamabost 
urteak.

13. Harrituta begiratu nion, elementu 
estrainio bati moduan, ikusten nuen 
aurrenekoa balitz bezala. Bi urte 
lehenagoko ezkontza hartatik 
geratuko zen jakaren sakelan 
jasota, pentsatu nuen. Orduan, izan 
ere, erabili egiten nituen. Listua 
irentsi nuen.

a) Alferrikako kondoi bat aurkitu 
zuen, iraganean erabiltzen 
zituen haietakoa. 

b) Zigarro kaxa bat aurkitu zuen 
bere amerikanaren tolesduran. 

c) Bere kondoi bat aurkitu zuen 
kotxeko guanteran, ziurrenik 
azken ezkontzara eramanda.

14. Elizkizunak harrituta utzi ninduela 
esatea, gutxi esatea da. Carlos –
aipatu dut lehen ere– perfekzionista 
izan zen beti, baina adinarekin bere 
joera hura obsesioaren mugara 
iristen ari zela ohartu nintzen.

Zergatik dago Mikel harrituta? 

a) Bere ezkontzarako Carlosek 
prestatutako gauza piloagatik. 

b) Eliza guztia arrosa zuri eta 
gorriz apainduta ikusi duelako. 

c) Carlosek ze dirutza eralgi duen 
ezkontzako prestakizunetan.



15. Bazkaltzerakoan, mahaian ustekabeko gonbidapena 
kontatu nizuenean, ezin nuen irribarrea ezkutatu. 
Pozez zoratzen nengoen. Amak zintzo ibiltzeko agindu 
zidan, aitak eta biek Donostiara erosketa batzuk 
egitera joateko aprobetxatuko zutela.

a) Eiderren lagunek Lucia igerilekura 
gonbidatzean hau poz-pozik jarri da. 

b) Lucia Mikelen gonbidapena jasotzean 
poz-pozik jarri da, baina Marta ahizpari 
ez zaio batere gustatu gonbidapen hori. 

c) Luciak Eiderrekin topo egin, eta Marta-
rekin batera igerilekura gonbidatu du.

16. Sukaldeko sarreran zegoen office dotorean itxaron 
genuen apur bat. Lucia isilik eta kopetilun zegoen 
oraindik. Besoetakoa lehortua zuen, baina 
soinekoaren aurrealdean geratu zitzaizkion ardo-
zipriztinak kleenex batekin igurtzi eta igurtzi ari zen, 
ni han nengoela gogoratuko ez balitz bezala.

Zergatik haserretu zen Lucia? 

a) Ardo kopekin topa egitean Rogerrek 
ardoa bere gainera isuri zuelako. 

b) Roger tontakeriatan ari zela nahi gabe 
ardo kopa bere gainera isuri zuelako. 

c) Dantzaldian, norbaitek Rogerri bultza 
egin eta soinekora ardoa erori zelako.

17. Hortik izena, Flotarium, saiatuta ere, oso zaila baita 
uretan hondoratzea. Harrigarria egin zaizu. Txikitan 
goma elastikoetan jostatzen zenuenean bezala sentitu 
zara. Igerilekuan bakar-bakarrik zaudela 
aprobetxatuz, ahoz gora beso zabalik ipini zara ur 
gainean, begiak itxita. Izan ere, Flotariumeko ezohiko 
gatz kontzentrazioa horretan ere antzematen da. 
Azala gorritzen zaizu, belarriak ixten, apur bat bere 
onera etorriak ziren begietan azkura duzu ostera ere. 

a) Protagonistak gaixotasun arazoak 
dituenez, Flotariumera joan da, 
medikuaren gomendioz. 

b) Oporretan dagoela, Itsaso Hilean 
bainatzen ari da. 

c) Gurasoek Gabonetan oparitutako bono-
opari bat zuelako joan da bainuetxera.

18. Pubera iristean, halere, gauzak apur bat normaldu 
ziren. Lehengo eskemara itzuli ginen berehala: 
tragoa, musika, dantza. Giroa jatetxekoaren aldean 
oso desberdina zen, dena dela. Jende gutxiago 
geunden, baina desinhibituagoa, mozkorragoa. Lokala 
ere, jatetxeko leiho zabal eta horma zuriekin 
kontrastean, iluna eta, ondorioz, intimoa.

a) Naroa ezagutu zuen puba deskribatzen 
ari da Mikel. 

b) Naroa bere lagun Aneren urtebetetzea 
ospatzen ari da bere koadrilakoekin. 

c) Jatetxe batean bazkaldu ostean Mikel 
eta Lucia pub batera joan dira. 

19. …gidatzen doan bitarte horrek, bestelako gauzez 
hausnartzeko beta ematen dio. Mikeli buruz, esate 
baterako. 

“Hitz egingo dugu gero, gauean” agindu dio etxetik 
irten aurretik, eta, momentuan bere senargaiaren 
hitzak moztea lortu badu ere, badaki Mikeli ez zaiola 
ahaztuko, afalostean ostera ere gai berarekin itzuliko 
dela. Eta gaur ez bada, bihar edo etzi. Zeharo 
tematuta dago, izan ere. 

Zer gertatzen zaio Mikeli? 

a) Naroa eta bera ezkontzea nahi du, 
baina Naroak ez du nahi oraingoz. 

b) Mikelek ume bat nahi du, baina Naroak 
ez du ideia hori gustuko. 

c) Mikelek ume bat adoptatu nahi du, 
baina Naroak ez du nahi.

20. Hango anabasak, txundituta utzi du. Lore guztiak 
lurrean daude, potoak txikituta, lurra eta ura 
alfonbraren zati handi bat zikinduz. Beti hain txukun 
eta apain ikusi izan duen gela hankaz gora topatzeak 
harrituta eta triste sentiarazi du Naroa. Lepoa 
Lourdesengana jiratu du, azalpen eske. 

a) Lourdes mozkortuta itzuli zen etxera eta 
dena hankaz gora utzi zuen. 

b) Anabasa hori Lourdesen amak sortu du 
momentu batez burua galtzean.  

c) Lourdesen senarrak hankaz gora utzi du 
etxea Lourdesek dibortzioa eskatuko 
ziola jakin zuenean.

21. Nerbioak dantzan dituela iritsi da Naroa Lourdesen 
etxe atarira. Gurpila zulatu ostean, gasolindegian 
ezezagun harekin edan duen ebakiaren errua da, egin 
du bere artean, ez dago ohituta hainbeste kafe 
hartzen eta tabernetakoak, gainera, kontzentratua-
goak izaten dira. Nahiz eta hartu duen ebakiak baino, 
onartu behar izan dio bere buruari berehala, 
hartzerakoan izan duen elkarrizketak asaldatu duen 
bere barrena. Horrek eta, ondoren, autoan hartu 
duen erabakiak. Baldin eta benetan, pentsatu du, 
erabakia hartua badu.

a) Luciarekin hartzen ari da kafea Naroa, 
kotxeko gurpila aldatzen lagundu dion 
ezezagunarekin.  

b) Naroak Maria bere eskolako lagun 
ohiarekin egin du topo gasolindegiko 
tabernan, eta kafe bat hartu dute. 

c) Naroa Aitorrekin hartzen ari da kafea, 
gurpila aldatzen lagundu dion 
mekanikoarekin. 




