
PERTSONAIAK  

MIKEL. Hiru pertsonaia nagusietatik garrantzitsuena dela esan daiteke. 
Enpresaritza ikasitakoa da, baina bere benetako ametsa bere rock taldearekin 
arrakasta izatea da eta hala, horretaz bizitzea. Naroaren mutilaguna izan da 
denbora luzaroan, Carlosen eta Evaren ia 20 urteko harremana baino luzeagoa. 
Ezkontzara bakarrik doa Mikel, Naroa laneko bidaia batean dagoelako 
Maastricht-en eta azkenaldian banatuago egon arren, asko maite dute elkar. 
Hala ere, ezkontzan Lucia ezagutu eta elkarren gustukoak direla konturatzen 
dira. Mikelek ahaztuta zuen ligatzeko kontua, baina Luciarekin bere armak 
zorrozten ditu Lucia harrapatzeko eta tipo gogor eta barregarriaren plantak 
eginda eta kopa pare batekin beraren etxean amaitzen du gaua. Goizaldean egin 
duenaz ohartuta, ordea, errudun sentitzen da eta Naroa galtzeak ekarriko 
zuena pentsatzean benetan maite duela konturatzen da. 

 Naroak oraindik heldugabe ikusten du, aita esan nahi duela dio, baina 
hilabete batzuk lehenago langabezian geratu zenean, musikaria izateko 
esperantza faltsua zuen, eta horrekin ezingo luke bere familia aurrera atera. 
Fisikoki idazleak egiten dion deskripzio bakarra ezkontza egunekoa da, berandu 
egiten zaionez ez baititu bizarra ezta ilea ere mozten, eta traje zahar bat 
jantzita joaten delako ospakizunera, rockero itxurarekin. 

LUCIA. 35-36 urteko emakumearen itxura hartzen dio Mikelek, neska 
irribarretsua eta erakargarria da, ile betz motzekoa. Protagonistetako bat da, 
udaletxean lan egiten duena, berak kontatutako kapituluetan bainuetxe batean 
asteburua pasatzen dagoela, bere ahizpari gutun bat idazten dio denbora 
luzean zehar kontatu behar zion eta ausardiarik topatzen ez zuen gezur 
baten inguruan. Horietako batean kontatzen du ez dela erraz haserretzen 
diren horietakoa, baina haserretuz gero luzaro irauten diola haserreak eta 
gogorra egiten zaiola ahaztea. Hitz egiten duen moduagatik bakartasuna 
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transmititzen du, eta aldi berean, bere buruarekin egoteko beldurra, bere 
ahizpari kontatu beharreko horrek errudun sentiarazten baitu eta orain arte 
kontatu ez izanak adierazten du adore falta duela gai horri aurre egiteko. 
Hala ere, bi ahizpen arteko harremana ez da inoiz ona izan, Martaren aldetik 
batez ere, beti izan dute lehia antzeko bat. Dena dela, Luciak asko maite du 
Marta. 

 Azpiegitura eta Lan Publikoetako teknikaria da eta Aldundian egiten du 
lan, tramiteak konpontzen, hala nola, Carlosen enpresarekin. Horrexegatik 
gonbidatzen du Carlosek ezkontzara eta bertan ezagutzen du Mikel. Mikelekin 
gustatuta edo, berarekin dantzan eta edaten egon ostean, bere etxera 
eramaten du gauean eta haurdun geratzen da. Mikelekin adosten du Naroari 
ezer ere ez esatea berak erabaki baino lehen. 

Naroa. Mikelen neskalaguna da, neska ilehoria, medikuntza ikasitakoa eta 
interno izateko azken ikasketak egiten dabilena. Bitartean, etxez etxeko 
erietxeko zerbitzua betetzen du eta horrela ezagutzen ditu Lourdes eta 
Milagros. Lourdesen lagun egiten da eta elkarri euren arazoak kontatzen 
dizkiete. Hirugarren pertsonaia nagusia da, baina istorio nagusitik nahiko 
isolatuta dago, konturatzen ez den zentzuan. Maastricht-en bilera batean 
dagoen bitartean, Mikelek Lucia ezagutzen du bere lagun Carlosen ezkontzan 
eta adarrak jartzen dizkio Naroari. Gainera, Naroa oso kezkaturik dabil Mikelek 
haur bat izan nahi duelako baina berak ez du nahi, ez du bere burua prest 
ikusten eta are gutxiago... 
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