
  

—Oraindik ez dakigu, baina jakinen dugu –besapetik heldu eta zutitzen 
lagundu zion. Hurbileko ibilgailu bateraino eraman eta atzeko eserlekuan 
eserarazi zuen. Gibelera begiratu zuen Armentiak, epaileak ikusten ez zuela 
segurtatzeko, eta metalezko botilatxo bat atera zuen sakelatik. Edari biziak 
ahotik urdailerainoko bide guztia erre arren, Oskarrek gogoz edan zuen, 
Armentiak botila ezpainetatik kendu zion arte. 

 —Eskerrik asko –erran zuen, ahots marrantatuaz. 

 —Galdera batzuei erantzuteko moduan zaude? 

 —Oraindik ere uste duzu... nik egin nuela izugarrikeria hori? 

 —Urdirotz andrea agertu den tokia oso urrun dago zuk S.O.S. Nafarroara 
deia egin zenuen lekutik. Egun osoan ibilita ere, ezinezkoa zitzaizukeen tarte 
hori egin, zure emaztea hil eta autora itzultzea. 

 —Biziki pozten nau hiltzailetzat ez hartzeak –erran zuen Oskarrek 
garratz. 

 —Mota honetako krimenetan, ingurukoen artean bilatu behar izaten dira 
susmagarriak –erran zuen Armentiak. 

 Oskar ohartu zen hura izanen zela poliziarengandik lortuko zuen 
desenkusa bakarra. 

 —Orduan, zerrendatik at geratu banaiz, nor jarri behar duzu nire ordez? –
galdetu zion Oskarrek. 
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 Lehenbizikoa dutxa bat hartzea izango zen. Ordu izugarri haietako 
hotzaz, kiratsaz eta tentsioaz libratuko zen, eta gero… 

 Inora baino lehen, ordea, hotsa entzun zuen bigarren solairuan. 
Perlesiaturik geratu zen egongela zabalaren erdian. Ederki ezagutzen zituen 
etxeko hots guztiak: tutuetako uraren gurgura, hozkailuko motorraren 
xuxurla, teilatuko habeen karraska... Baina hots hura ez zen haietarik. Urrats 
hotsa zirudien. Adi-adi entzun zuen, baina bere bihotz taupada asaldatuak 
besterik ez zuen aditu. Bat-batean, dena ulertu zuen. 

 —Ana? –hots egin zuen. Jakina, Ana behar zuen. Eskaileretan gora abiatu 
bitartean, Oskarrek garbi ikusi zuen gertaturikoa. Haserrealdiaren ondoren, 
Anak pistan gora alde egin... eta bertan norbait aurkituko zuen: basozainak, 
mendizaleak, basomutilak... Anak haien ibilgailuan eramateko eskatuko zien. 
Lasai-lasai lo eginen zuen bere ohean. Jainkoa, eta berak gau osoa eman 
zuen baso izoztu hartan! Zer erran behar zien orain Armentia eta enparauei? 
Zirku hura alferrik antolatu zutela jakiten zutenean ez ziren gehiegi poztuko, 
ez horixe. Tira, Anak berak azaldu beharko zien bere kasketaldia. 

 Bigarren solairura iristen ari zela, beste hots bat entzun zuen. 
Korridorearen hondotik zetorren, Anaren langelatik. Urrats hotsa? Zerbait 
lurrera erori? 

 —Ana? Badakizu nolako kristoa antolatu...? –Anaren langelako atea 
zabaldu zuen. Han ez zegoen inor. 
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 —Bada, Anaren hilketa hemen gertatu da –erran zuen Oskarrek haserre. 
Deseroso sentitzen zen bulego dotore hartan, Goikoetxearen ahots lasaia ere 
nekagarria zitzaion, eta haren azalpenak ezin frustragarriagoak. Beharbada, 
nekatuegi zegoen. Akatsa izan zen bisita hura. 

 —Biziki sentitzen dut Anarena –erran zion Goikoetxeak–. Zu bezain 
penaturik... eta haserre nago gertatutakoarekin. Baina, Oskar, uste dut hobe 
zenukeela afera hau poliziaren esku uztea. Obsesionatzen bazara, 
okerrago… 

 —Anaren azken hiru kasuen berri eman didazu –eten zion Oskarrek–, 
baina, jakina, Anak afera ugari eramanen zituen azken urteotan. Zure ustez 
horietakoren batek… 

 —Arrain txikiak, Oskar, arrain txikiak –Goikoetxearen tonu paternalistak 
sumindu egin zuen Oskar–. Jende babesgabea, apala, pobrea gehienetan. 
Ezin dizkizut erakutsi Anak eramandako kasuen txostenak, konfidentzialak 
baitira. Baina, erakutsita ere, ez zenuke hiltzailerik aurkituko txosten 
horietan. Polizia arduratuko da dena argitzeaz. Armentia inspektorea gaur 
arratsean etortzekoa da, eta erabateko kolaborazioa emanen diogu. 
Erabatekoa. Ederra da zure aldetik Anaren hilketa argitu nahi izatea, baina 
orain haren galera gainditu eta aurrera begiratzeko ordua da. Horixe da Anak 
nahiko lukeena. 
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 Polizia zientifikoko gizonezkoak baiezko isil bat egin zuen. Emakumeak 
ez zuen imintziorik egin. Ile horia zuen motots batean bildurik zeraman. 
Begi zorrotzez so egiten zien egongelako altzariei. Oskarrek egin zuen jakin-
mina izanen zuela, nolakoa zen emakume-hiltzaile baten etxea. 

 —Minutu pare bat besterik ez da izanen –erran zion Armentiak–. Urdirotz 
andrearen hortz eskuila beharko genuke, baita haren orrazia ere. 

 —Jakina. Ekarriko dizkizuet. 

 Bigarren solairura igo zen, baina polizia zientifikoko bi agenteak atzetik 
joan zitzaizkion. Bai jende mesfidatia, zer uste ditek egin behar dudala, 
komunontzian behera alde egin?, pentsatu zuen Oskarrek sumindurik, baina 
ez zen ausartu ezer erratera. Armentia egongelan geratu zen. Oskarrek 
polizia irudikatu zuen, xehetasun guztiei erreparatzen eta arrasto haietatik 
Anaren eta beraren arteko harremanari buruzko datuak igartzen. Burua 
astindu zuen. Paranoiko bihurtzen ari zen. 

 Komuneko argia piztu zuen. Bi agenteak gelan sartu eta maletatxoak 
zabaldu zituzten. Emakumeak goma finezko eskularruak jantzi zituen. 

 —Zein da Urdirotz andrearen hortz eskuila? 
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 —Pistola bat zaukak! –oihu egin zuen atzerritar kutsuko ahots batek. 

 Oskar bat-batean lurrean aurkitu zen. Bertatik irudi txundigarri bat ikusi 
zuen. Xabierri eraso zion morroia lasterka urruntzen zen aparkalekuko 
autoen artean. Xabierrek besoa luzaturik zeukan eta zientzia fikziozko film 
batetik aterea zirudien pistola bati eusten zion. Jertsea eta atorra tarrataturik 
zeuzkan, eta ilea nahasita. Bere berokia lurrean zegoen, putzu baten erdian. 
Erraldoiak harenganakoa egiten zuela ikusita, pistola bitxiaz destatu zuen 
Xabierrek. 

 —Geldi hor, Magila –erran zion, hatsanka–. Eta bota hire banana lurrera. 

 Erraldoiak irribarre egin zuen. Batea astindu zuen esku artean, haren pisua 
gozatuz. Urrats bat egin zuen aurrera. 

 —Traste hori ez duk benetako... –ez zuen esaldia amaitzerik izan. 
Xabierrek pistola beheratu eta tiro egin zion. Erraldoia oihuka uzkurtu zen, 
enborraren tamainako izterrari helduz. 

 —Bai punteria txarra dudala, hankartera tiratu nahi nian! –kexatu zen 
Xabier. 

 —Marikoi alua! –amorruak indartuta, erraldoiak batea jaurti zion Xabierri 
eta ozta-ozta saihestu zuen honek egur hegalaria. Ustekabea baliaturik, 
erraldoiak korrikari eman eta bere hanka zaurituak utzi bezain arin zeharkatu 
zuen aparkalekua, Sadar etorbidea helburu. 

 —Ongi zaude? -galdetu zion Xabierrek Oskarri. 
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 —Hala ere, posible litzateke: gurearen berri izanik, mendekua hartzea 
erabaki zuen. GPS bat erosi, zurekin Iratira joan.. . nork prestatu zuen 
txangoa? 

 —Anak. Azken asteotan tematurik zegoen Iratira joateko. Baina ez zen 
hain ezohikoa Anak gure mendi ibilbideak prestatzea. 

 —Anak berak prestatu zuen ibilbidea... Eta Iratin zeundetela, borroka 
antolatu zuen zuri harramazkada egiteko. Gero, zauritxoa egin zuen cutter 
batekin, odola ateratzeko. Ile batzuk inguruan bota eta GPSaren laguntzaz 
Iratitik atera zen. Horra nire teoria. 

 —Iratitik ateratzea ez da erraza. GPS baten laguntzaz ere, kilometro asko 
eta asko egin beharko zuen errepide bateraino iristeko, gauez eta hotz 
izugarri harekin. Eta handik aurrera, zer? Mercedesa nik neukan Iratiko 
aparkalekuan, eta Renaulta hemen zegoen. Ezin zen inora joan. 

 —Agian kolaboratzaile bat izan zuen. Anari errepide edo pista batean 
itxaron eta bere ibilgailuan jasoko zuen. 

 —Eta gero zer? 

 —Kolaboratzailearen etxean ezkutatuko zen, edo hotel batean. Tira, 
Oskar, behin baino gehiagotan erran zenidan, gurearen berri izanez gero, 
Ana erotu eginen zela. Bada, horixe gertatu da: erotu egin da. Zeloek erotu 
dute. 
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 —Hemen dago albistea –ordenagailuko pantaila seinalatu zuen Xabierrek. 
Oskarren etxera itzuliak ziren eta Interneten harrapaketaren albistea bilatu 
zuten–. S.B.G., Salustiano Berrade García, alegia. Yodak erran bezala, auto 
batek harrapatu zuen Gerendiaingo errepidean. Gidariak ihesari eman zion, 
eta abar eta abar… Ezer berririk ez. Istripua izan zen. 

 —Baita zera ere istripua! 

 —Joder, Oskar, ikusi duzu nolako errepidea den hura. Agurea gorra zen 
eta ez zuen autoa hurbiltzen entzunen. 

 —Uste duzu Armentiari erran beharko geniokeela? 

 —Zer erranen diozu? Zure emazteak elkarrizketaturiko agure bat istripu 
batean hil dela? 

 —Istripu ilun batean –zuzendu zion Oskarrek–. Harrapatzea astelehenean 
gertatu zen, Ana desagertu zen egunaren biharamunean. Eta autoak ihesari 
eman zion. 

 —Gidaria mozkorturik egonen zen, edo beldur izanen zen puntuak 
galtzeko. Baina hortik hilketa bat asmatzera...
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