
1. 1280 arima tituluak Potts County herriko biztanle kopuruarekin zerikusia du. 

2. Narratzaileak 3. pertsonan eta orojakile kontatzen du istorioa eta, batzuetan, 
iritzia ere ematen du. 

3. Nick-ek hika hitz egiten du, baina irakurleari zuka zuzentzen zaio. 

4. Nick eta Myraren arteko harremana arrunt xamarra da eta maitasuna eta 
errespetua dute euskarri. 

5. Nick Corey eta Ken Lacey sheriffak dira eleberriko protagonista nagusiak. 

6. Nick eta Myra bakar-bakarrik bizi ziren etxean, seme-alabarik ez zeukaten eta. 

7. Eleberriari tonu sarkastikoa eta umoretsua dario. 

8. Trenean zihoala protagonista Amy izeneko batekin elkartu zen, eta Myra 
ezagutu aurretik ezkontzekoak zirela esan zion. 

9. Nick, legearen defendatzaile amorratua bera, herriko arazoak ahalik eta era 
zintzoenean konpontzen saiatzen zen. 

10. Nick-ek arazotxo bat zeukan herriko putetxeko makarra pare batekin, eta Ken 
Laceyk aginduta hil egin zituen. 

11. Ken Laceyk gau batean putetxean egin zuen lo, herrira bueltatzeko trenik ez 
zuela eta. 

12. Ken Laceyren ahoberokeriagatik, herritarrek berau jo egin zuten, makarren 
hiltzailetzat harturik. 

13. Potts County-ko sheriffak ausarki eta hutsik egin gabe jokatzen zuen beltzen 
alde; zuriak zein beltzak berdin tratatzen zituen. 

14. Hauteskunde garaian Nick-ek auzi guztietan zintzo eta garbi jokatzen zuelakoa 
egiten zuen. 

15. Tom Hauck-ek ez zuen Rose bere emaztea maite, baina gogor laguntzen zion 
etxeko lan gogorretan. 

16. Elkarrekin ehizan zirela, nahi gabe hil zuen Nick-ek Tom, eztabaida sutsu baten 
ondorioz. 

17. Sam Gaddis, sheriff izateko hautagaia, bortxaketa, lapurreta eta hilketa 
kontuetan nahastua zegoen zurrumurrua zabaldu zuen Nick-ek bere karguari 
eusteko. 

18. Lennie, Nicken koinatu leloa, herriko neskei leihoetatik zelatan ibiltzen zen. 

19. Myrak lagun ontzat zeukan Rose, baina honek ohe harremanak zituen haren 
senarrarekin. 

20. Rose poztu egin zen senarra hiltzean, baina ezer ez zekielakoa egin zuen eta 
Myraren aurrean arduratu plantak egin zituen. 

21. Amy Masson-ek errieta egin zien Myra eta Lennieri, hau zelatan egon 
zitzaielako, baina Nick-ek Amyren alde egin zuen hauteskunde garaian 
eskandalurik egon ez zedin. 

22. Myrak estatuko festetan ezagutu zuen Nick, hau beltzei pilotakadaka aritzeko 
txosna batean zegoela. 

23. Egun hartan, Nickek Myrari oherako proposamena egin ostean, pentsioan 
bertan berehalaxe ezkontzea erabaki zuten, elkarrekin txoratuta. 

24. Uncle John beltzak Rosek atariraino ekarri zuen Tom-en gorpua, herrira 
eramateak zer pentsatu okerrak sortaraziko zituela eta. 

25. Nickek Uncle John maltzurki engainatu, mendira joan eta tiro pare batez 
garbitu zuen. 

  IL  ULERMEN PROBA   ●   1280 arima Zuzen

  Izen-deiturak ……………….…………………..…..      Taldea  ….… Negatib.

 > Markatu (X) erantzunak (50) test laukietan: E / F (Egia / Faltsua) GUZT. / 50

 > Gaizki erantzundakoek ez dute negatiborik*   (*Zutabe bat osorik markatu ezean) Kalifikaz. / 10

E F

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25



26. Herritarrek Tom Hauck ez zuten oso estima handian, eta Uncle John sheriffak 
akabatu ez balu herritarrek garbituko zuten. 

27. Henry Clayk egur zatiketan ari zela aurkitu zituen Tom eta Uncle Johnen 
gorpuak eta herriratu egin zuen Tomena, baina ez Uncle Johnena, beltza zela 
eta. 

28. Henry Clay egindakoagatik irabazia atera nahian aritu zen legez zegokiona 
zela esanez, baina pertsona simaurtzat zeukan jendeak, ustez bere lau alaba 
ere haurdun utzitakoa. 

29. Rosek Nicki Myragandik banatzeko eta Pottsville-tik alde egiteko proposatu 
zion; baina honek Amy Mason zuen gogokoago. 

30. Amyk bazekien Nickek hil zituela Tom eta Uncle John eta hari mutur guztiak 
lotutakoan onena elkarrekin aldegitea zela esan zion honek ere. 

31. Beltzen auzoan sutea izan zen gauean, Nick arrantzan zegoen ibaian eta bera 
heldu zenerako sua kontrolatuta zegoen. 

32. Robert Lee eta beste zenbait herritar inportantek sheriffa behar zen tokian ez 
egotea aurpegiratu zioten sutearen ostean, baina Nickek isilarazi zituen 
istorio konprometigarri bat asmatuta. 

33. Amy jeloskor azaltzen zen eta Nickek ezkontzeko hitz eman eta horretarako 
arrazoirik ez zeukala esan zion, laguntzearren joaten zela Rosenera. 

34. Zekc Carltonen gomendioen aurka, Sam Gaddis hautagaia Nickekin agertu 
zen hauteskunde kanpainako hitzaldian bere irudia garbitzearren. 

35. Hitzaldi hartan Nickek galdera pozoitsuak egin zizkion Sami eta herritarrek 
honen alde eginez, Nick zarataka eta harrika atera zuten. 

36. Barnes detektibeak Nicki dirua ere eskaini zion Laceyren kontrako auzian 
lekuko nagusia izan zedin. 

37. Nickek Moose eta Curly makarrak kalean bizirik ikusi zituen Ken Lacey 
putetxean egon eta hurrengo egunean ere. 

38. Amyk ikusi egin zuen sheriffa makarrak hil eta ibaira botatzen, eta ez zuen 
nahi Nickek Ken Laceyri horien hilketa leporatzea. 

39. Nick ez zen Amyrekin fidatzen eta hau aurretik kentzeko plan bat pentsatzen 
hasi zen; ondoren, Rose eta honen dirutza hartu eta alde egingo zuen. 

40. Amyk Rose behin baino ikusiko ez zuen promesa eginarazi zion Nicki, gehiago 
ezingo ziola lagundu esateko. 

41. Lenniek salatuta Myrak Rose eta Nicken artekoa jakin zuen; Lennieri Rose 
bortxatzeko agindu eta argazki batzuk atera zizkion txantaje gisa. 

42. Nickek Rose inplikatu zuen, Lennieren zapi bat Roseren etxean utziz, Myrak 
gezurretan harrapa zezan. 

43. Myrak “koinatu” izenaz tratatzen zuen Lennie, baina izatez bere lehengusua 
zen. 

44. Eztabaida gogorrean Rosek Myra eta Lennie hil zituen Myrarekin batera 
erositako pistolaz. 

45. Nickek Myrak Rose hilko zuela pentsatu zuen, baina alderantziz izanda ere 
berdin zion. 

46. Nickek Roseri laguntza ukatu zion eta hasieratik argi izan zuen Amy 
Masonekin ezkonduko zela sheriff lana utzi eta hobeto bizitzeko. 

47. Buckek Ken Lacey nagusiari kargua kentzearren tratua zeukan eginda 
Nickekin. 

48. Agindutakoa zor dela-eta Nickek Ken salatu zuen. 

49. Nickek erakusten duena zera da: gaitasun paregabea tranpen bitartez 
hilketak inori leporatzeko. 

50. J. Thompsonek gizarte baten eta gizarte harreman batzuen karikatura 
aurkeztu du eta, aldi berean, botereari eusteko bortizkeria, xantaia eta 
zapalketa ez direla erabili behar salatzen du.  
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