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ahapeka
isilean, ezkutuan

«—Ez. Beharbada, ahapeka aritu dira, ez dakit, baina ez dut ezer ulertu.»
70

alproja
 alferra

«Alproja lardaskari hutsak zarete! Bazakiat pertsona bat hil duzuela.»
129

andana
mordoa, pilotxoa

«Begiluze andana bat elkartu da bertan, parrandan zebiltzan gautxoriak
guztiak, orain zer egin ez dakitenak...» 12

antzeman
igarri, nabaritu

«...–Rogerri ere kezka antzematen zaio, zehazki zer esan nahi duen azaltzea
oso nekeza balitzaio bezala–.» 74

apretak
abarkak (oinetakoak)

«...atorra galtza laburren kanpotik, eta apretak txankleta moduan dituela.»
137

arerio
etsaia, aurkaria

«Ezin du atzera egin eta arerioa berak uste baino boteretsuagoa suertatu da.»
56

arpilatu
sakeoa, lapurreta orokorra (hiriak...)

«...orduan aliatuek gerra irabazi zuten eta naziek izan ziren ihesari eman
ziotenak, arpilatzeetan aztemaniko ondasunez kargaturik.» 102

arrangura
kezka, ardura

«...hirurogei bat urte, begi urdin argi-argiak, ia gardenak, eta arrangurazko
zimurrez jositako kopeta.» 66

ataka
pasabide estua

«Eta atezain automatikoaren ondoko botoi batek irekin du kanpoko ataka
artistiko hura.» 43

atrebentzia
ausarkeria, lotsagabekeria

«—Barkatu atrebentzia, baina masoiak oraindik existitzen direla esaten ari
zarete?» 120

atsekabetu
disgustatu

«Rogerrek Wendy negarti bat irudikatu du, horra bidean izandako eztabaidak
atsekabetuta.» 19

aztoratu
urduritu, ezinegonez jarri

«...bero handia dago, eta beroak gazteen hormonak aztoratzen ditu.»
7

barna
zehar, gaindi

«Xentik emandako argibideei jarraituz, Mon bizi-bizi igo da hoditerian barna,
leiho jakin batera iritsi arte.» 42

begi kisklada
begia itxi eta ireki

«...bigarren begi kisklada batez adierazi du.»
137

begi makartsuen
begi piztatsua (?)

«...obsesiboki pizten eta itzaltzen direlarik begi makartsuen aurrean...»
84

begiluze
zelataria, kuzkuzeroa

«Begiluze andana bat elkartu da bertan, parrandan zebiltzan gautxoriak
guztiak...» 12

beharbada
agian, apika

«—Ez. Beharbada, ahapeka aritu dira, ez dakit, baina ez dut ezer ulertu.»
70

birringarri
suntsitzailea, hilgarria

«Roger Duesok begirada birringarri bat bota dio antzeranzko ispilutik.»
158

burrunba
zaratotsa, hotsa

«Trenbidearen dardara senti dezake, tunel barrura oldarkor sartzen diren
burrunba eta airea.» 24

darrai
jarraitzen du

«...pistolaren funda ixten duen Velcroa askatu du, baina hizketan darrai, lasai
asko.» 10

desohorea
ofentsa, iraina

«...denbora utsi dio, irudikatu dezan epaiketan pasatuko lukeen lotsa,
kondearen desohorea, kartzelan denboraldi luze bat.» 69

duin
dezentea, dignoa

«...Musika sala aukeratu du, nola ez, leku askozaz ere duinagoa.»
47

egiaztatu
frogatu

«Denok garelako errugabeak kontrakoa egiaztatzen ez den artean.»
64

emeki-emeki
astiro, kontuz

«Mon ilunpetan ibili da, emeki-emeki, hotsik egin gabe.»
42

erail
hil, heriotza eman, asasinatu

«—Matilde Pi-Strauss nauzu, erail berri duten gizonaren emaztea...»
17
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erakusleiho
eskaparatea

«Atsegin du hori Rogerrek, bai, erakusleiho polita.»
15

erretxinduta
pikatuta, piska bat haserre

«...–errepikatu du Wendyk, pixka bat erretxinduta besteak erretarik jartzen ez
diolako...» 10

eskailburura
eskaileren goiko aldea

«Wendy eskailburura iritsi denean, goiko solairuko zaratek erakarri dute.»
150

eskupeko
propina, gehigarri ematen den dirua

«Beti eskura, txintik esan gabe. Eta eskupeko oparoak. Ezin dute hil!»
53

esoteriko
sekretua, isilpekoa

«...baina baita erlijio-sinbolismoarenak ere, eta ezagutza esoteriko oso zabal
eta sakona zutela.» 121

formikazko
zura geruza erretxinazkoa

«...formikazko mahai hauskorraren gainean lau pistola eta diamante bat
daude...» 142

gaitzespen
desaprobazioa

«Matasek buruaz gaitzespen keinu bat bota dio bere lagunari...»
54

gautxori
gauzalea, gaua gogoko duena

«Begiluze andana bat elkartu da bertan, parrandan zebiltzan gautxoriak
guztiak, orain zer egin ez dakitenak...» 12

gogotsu
gogo handia

«...gogotsu hartzen du polizia izatearen kontua.»
8

goiburu
lema, erreferentziazko esaldia

«Rogerrek goiburu bat du: barre eginaraz iezaiok eta hirea izango duk...»
29

haizeputz
harroputza

«Eutsi behar dio mukizu haizeputz horri.»
57

handi-ustez
harro jarrita

«...poliziaren presentziaz jabetu denean, masailezurra altxatu du, handi-ustez,
esku poltsa gorputzaren kontra estutuz...» 16

harmailadi
harrizko mailak, eskailera

«...oso gustu txarrez dekoratutako gela da, bizitarik harritzeko gogoz apaindua,
eta bertatik marmolezko harmailadi bat abiatzen da.» 16

hasperen
arnas beherapena, zizpurua

«Lasaitasunezko hasperen bat. Eta bihotza bere kasa lauhazka, bularra eta
lokiak mailukatuz.» 42

higuin
nazka

«Berak, orduan, arnasa berreskuratu eta odol hotzez jokatu du, beldurrari eta
higuinari gaina hartzen utzi gabe.» 49

higuingarri
nazkagarria

«...baina berdin balio lezake dokumentu higuingarriak inprimatzeko edo
altzariak leuntzeko edo arropak lisatzeko.» 85

hilotz
gorpua, hildakoa

«...hain gogorra eta hain heldua, hilotz eta hiltzaileekin lan egiten ohitua.»
12

hitz eta pitz
berriketan

«...bere ondoan, Wendy Aguilar, hitz eta pitz, bere kontuetan.»
8

hots egin
deitu

«Gau honetan bertan, Xentik Zepo eta oilori hots egin die eta etxean bildu
ditu...» 39

igarle
 aztia

«Begien aurrean zur eta lur utzi duen igarlearen irudia dauka.»
118

igarri
asmatu, iragarri

«...eta begirada odoltsuaren atzean tipo axolagabe bat igartzen da, etxe batera
lapurtzera sartu eta...» 50

igorri
bidali

«...hiru zeta auto igorri dituzte, badaezpada. Osasun zerbitzua bidean dago.»
9

iltzatu
tinkotu, finkatu

«...eta bere desafiozko begi beltz, lotsagabeak poliziaren aurpegian iltzatu
ditu.» 48

ipurterre
petrala, geldi egon ezin dena

«...igel batenak bezalakoak, eta ipurterre itxura ematen dio bere aho lodi
eroriak.» 7

itsumustuka
itsu-itsuan, argi ikusi gabe

«Errailen gainetik jauzi egin eta, itsumustuka, tuneleko paretarekin egin du
topo.» 25
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izuti
beldurtia

«Roger makurtu egin da, izuti, eta eroritako gizonaren lepoa ukitu du...»
15

jabetu
konturatu, ohartu

«...ez dira jabetzen arriskuan daudenik ere, baina horrek ez die laguntzen, hain
zuzen, arriskua saihesten.» 24

jasanbera
eroapen handikoa, pazientziakoa

«Irribarre egiten dute, semearen haurkerien aurrean guraso jasanbera batzuek
egingo luketen gisara...» 124

kale-kantoi
kale izkinan, kale ertzean

«...telefono kabina Via Augustaren beste aldean dago, kale-kantoi batean.»
72

kikildu
beldurtu, izutu

«Matas azkenean Daniel txikia kikilduko delakoan dago.»
55

kirtenkeria
lelokeria, tentelkeria

«...eta kirtenkeriak egitera bultzatu zuten, soldaduak Errusiara bidaltzea,
esaterako, hotzetik babesteko ekipamendurik gabe.» 145

konkordura
okerdura, handitua bezalakoa

«...diru-zorro bat da (...) duen konkorduragatik ziur esan daiteke praken
atzeko sakelan egon dela beti.» 49

lardaskan ibili
endredatzen, nahasten

«...gauza bat da Zentralean lardaskan ibiltzea kafe-makinaren aurrean...»
89

lardaskari
dena aldrebesten duena

«Alproja lardaskari hutsak zarete! Bazakiat pertsona bat hil duzuela.»
129

lauhazka
arrapaladan, trostan

«Lasaitasunezko hasperen bat. Eta bihotza bere kasa lauhazka, bularra eta
lokiak mailukatuz.» 42

lausengari
gantz emalea ("pelota")

«...gizona lausengari eta limurtzaile hurbildu zaio...»
89

lausotu
nahastu, difuminatu

«Fiat Puntoarem barruan, neskari bista lausotu zaio, baina ez du oina
azeleragailutik altxatu.» 158

lekuko
testigua

«...adi, zentrala, gertaeren lekuan nago, tiroz hildako gizon bat, jende asko
dago, lekukoak.» 14

limurtzaile
seduzitzailea, konbentzitzen duena

«...gizona lausengari eta limurtzaile hurbildu zaio...»
0

logia
masoien batzarrak egiteko aretoa

«1717an dagoeneko lau logia handi zeuden Londresen.»
121

loki
buruaren belarri ondoko bi leku

«Lasaitasunezko hasperen bat. Eta bihotza bere kasa lauhazka, bularra eta
lokiak mailukatuz.» 42

loriatsu
zoriontsua

«...eta izan omen zen garai loriatsu bat, Toni deitzen ziotenekoa.»
39

mahuka
manga

«Bestea argalagoa da, fibra hutsa, eta mahuka motzeko kamiseta beltz bat
darama...» 21

maila
eskaileren atal bakoitza

«Gizon dotore burusoila eskaileretara erori da eta lapurrek lasterka alde egin
dute, mailak jauzi batez jaitsiz.» 45

masailezur
baraila

«...poliziaren presentziaz jabetu denean, masailezurra altxatu du, handi-ustez,
esku poltsa gorputzaren kontra estutuz...» 16

masoi
masoneriako kidea

«—Barkatu atrebentzia, baina masoiak oraindik existitzen direla esaten ari
zarete?» 120

menturaz
beharbada, txiripaz

«...hala ere, egiteko beste ezer ez duenez, erokeria hori menturaz egia ote den
begiratzea otu zaio...» 77

mesfidatu
konfientzarik ez izan

«Begi argi inuzente bezain mesfidatiak ditu neskak...»
35

mespretxu
jarrera baztertzailea, gutxiespena

«Hori da Roger Duesok pentsatzen duena, eta berehala bota du mespretxuz...»
19

mirestu
estimatu, txunditu

«Roger Dueso oilartu egin da, paparra ateraz, miresten duen emakumea ikusi
duenean.» 28
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miretsia
admiratua, begietsia

«...persona aparta izan nahi du, miretsia, bikaina eta Andrea Pasqual bezain
ederra...» 105

nasa
portu edo geltokietako kaia

«Nasa. Mukizua sekulako ziztuan atera da, abiadura bizian zeharkatu du
andena eta ez du ikusi bi gizon zeudela muturretako batean.» 21

nimiño
txiki-txikitxoa

«...buztinez eta zakarrez betetako hondartza nimiñora.»
114

oilartu
harrotu

«Roger Dueso oilartu egin da, paparra ateraz, miresten duen emakumea ikusi
duenean.» 28

oinkada
pauso, urrats

«Errailak ukitu gabe pasatu ditu, oztopo lasterketa batean bezala, lau oinkada,
bost...» 24

oldarkor
erasokor, indarrarekin

«Trenbidearen dardara senti dezake, tunel barrura oldarkor sartzen diren
burrunba eta airea.» 24

oparo
ugari, franko

«Beti eskura, txintik esan gabe. Eta eskupeko oparoak. Ezin dute hil!»
53

ostu
lapurtu, ohoindu, ebatsi

«Matik dio:
—Jainkoaren Begia ostu digute.» 53

otu
bururatu

«Nola otuko zaio, bada, halakorik? Horrelaxe gertatzen dira istripuak.»
24

paparra atera
bular aldea hauspotu

«Roger Dueso oilartu egin da, paparra ateraz, miresten duen emakumea ikusi
duenean.» 28

parte oneko ez izan
ez izan fiatzekoa

«Eraikineko bizilagunek beti esan izan dute hirugarreneko jende hori ez zela
parte onekoa eta egunen batean gaizki bukatuko zutela...» 150

pixagura
txizalarria, txiza egiteko gogoa

«Komunera heldu dira.
—Ez daukat pixagurarik, baina!» 41

preseski
hain zuzen, zehatz esanda

«...eta horrek ez du bat egiten, preseski, hildakoaren emaztearen eta
neskamearen deklarazioekin...» 31

sinesgaiztasun
sinestu ezinik

«...begiak eta ahoa zabalik, sinesgaiztasun eta harridura aurpegiz, beso-zabal,
parean duen guztiaren jabe egin nahiko balu bezala...» 14

tematuta
egoskortuta, burugogor

«...bi emakumeak nekaezinak dira. Tematuta segitu dute, bakoitza berean.»
65

trabeskatu
zeharkatu

«...eskaileretan gora eta behera, txartelak zulotxoetan sartu eta barrerak
trabeskatzen.» 37

ukabila
esku itxia

«...han azaldu zaie uniformedun gizona, Roger Dueso, ukabilaz atea jotzeko
puntuan.» 82

umil
apala, xumea

«Etxea baserri umila izan zen XVIII. mendean, soroz inguratua, eta udatiar
etxe dotore bilakatu zuten XIX.ean...» 13

uzkurtu
batu, bildu, gutxitu bezala

«...hiru maskaradunek alde egin dutenean, Mercedesaren barrura sartu eta
uzkurtu egin da Matilede, sinetsita bera izango zela hurrengo hildakoa...» 48

zaflako
txaloa, zaplastekoa

«—Eta berak?
—Berak zaflako pare bat eman eta isiltzeko agindu dit.» 71

zango
hanka

«Ondoren, zangoak askatu ditu.»
115

zartatuta
arrailduta, apurtuta

«Lurpeko gela ilun batean daude: hormetako pintura zartatuta dago,
dekoraziorik ez...» 53

zinkurin
intziria, hasperena

«...emakume heldu ile-zuriak, Perlitak, ezin die negar-zotinei eutsi, eta tarteka
neurriz gaineko zinkurinek astintzen dute.» 17

ziztuan
ahalean, topean

«Nasa. Mukizua sekulako ziztuan atera da, abiadura bizian zeharkatu du
andena eta ez du ikusi bi gizon zeudela muturretako batean.» 21

zutargi
kandelabroa

«...zazpi besoko zutargi bat dago, juduena dirudiena...»
78
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