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ALBERTO LADRON ARANA 

 Alberto Ladron Arana Iruñean jaio 
zen 1976an, eta euskal idazle ezaguna 
da. Maisutza eta Psikologia ikasi ditu eta 
hogei urterekin egin zen euskaldun.  

 Bere lehenengo lana, Itzalaren 
baitan, fantasia girokoa da eta Irun Hiria 
saria lortu zuen. Bere hurrengo lanak 
misteriozkoak dira, esate baterako: Xake 
Mate, Eguzki bel tzaren sekretua, 
Arotzaren eskuak edo Harrian Mezua.  

 B e r e l a n g u z t i a k E l k a r 
argitaletxearekin argitaratu ditu bat izan ezik, Itzalaren baitan, Kutxa 
Fundazioa-rekin argitaratu duena. Beste nobela batzuk: Arotzaren eskuak, 
Zer bakarturik ez eta Piztiaren begiak. 

 1999an Iruñean sariak lortu zituen Zurrumurruaren estrategia eta 
Traidorea lanekin. 2002an bigarrena geratu zen Tene Mujika ipuinen 
lehiaketan, Betiereko itzulera obrarekin. Urte berberean Xake Mate 
nobelarekin Augustin Zubikarai saria lortu zuen Ondarroan, Alemaniako II 
Mundu Gerran girotuta.  

 Beraren iritziz bi genero inportanteenak nobela beltza eta narratiba 
fantastikoa dira eta bere obretan bere bi generoak batu ditu. Bere nobela 
garrantzitsuena Arotzaren eskuak izan da, 15 edizio eduki ditu euskaraz 
eta 2013an gaztelaniaz publikatu zen. 

SARRERA 

 Ahaztuen mendekua Alberto Ladron Aranak 2009an idatzitako 
polizia eleberria da, Elkar argitaletxearen bitartez argitaratua. Obra hau 
gazteei zuzenduta dago, eta misterioan eta suspensean oinarritutako  
intrigazko istorio bat kontatzen du, lehenengo orrialdetik azkenengora. 

 Nobelan agertzen diren lekuak errealak dira, Nafarroan daude. 
Pertsonaia nagusiak Ana eta Oskar dira, ezkondutako bikote bat; Xabier 
ere badago, Oskarren maitalea. Eztabaida baten ondoren Ana mendian 
desagertzen da eta ez da itzultzen. Ikerketa zenbat eta aurrerago joan, 
orduan eta korapilatsuagoa bihurtzen da. 

 Istorio hau ez da kontakizun astuna gertatzen, hainbat gertaera 
baitaude eta informazio berria etengabe ateratzen da. Deskribapen 
askorik ere ez dago, beraz, irakurketa arina da.  
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AHAZTUEN MENDEKUA 

KOKAPENA 

Ahaztuen mendekua eleberria gaur egun Nafarroan girotuta dago, 
nahiz eta herri eta toki-izenak asmatuak izan. Irati basoak parte 
garrantzitsu bat hartzen du istorio honetan, han Ana desagertu eta hiltzen 
dutelako. Oskar Anaren senarra bere maitalearekin batera, azkenean 
konturatzen gara maitalea hiltzailea dela, haien teoriak ikertzen dituzte 
hiltzailea nor den jakiteko, nahiz eta amaieran poliziak beste bat errudun 
bezala hartu. 

GAIA 

 Ana eta Oskar Nafarroako herri batean bizi den ezkondutako 
bikote bat da. Iratin zeudela, liskar baten ondorioz biak basotik banandu 
eta Ana egun batzuk geroago hilik agertzen da. Foruzain poliziak alde 
batetik eta senarrak beste aldetik hiltzailea nor den ikertzen hasten dira. 

ARGUMENTUA 

Ana eta Oskar Iratiko basoan egonda, emakumea konturatzen da 
bere senarra beste batekin liatuta dagoela eta haserretu egiten dira; 
orduan, Ana basoan zehar desagertzen da, nahiz eta gero konturatu 
desagertzeko plana zuela, bere senarrarekiko mendekua lortzeko.  

Denbora aurrera joanda emakumearen gorpua basoan agertzen da 
baina poliziak ez du Oskar erruduntzat hartzen ezinezkoa zelako gorpua 
leku horretara eramatea eta gero bueltatzea.  

Armentia polizia kasuaz arduratzen da, baina azkenean, senarrak 
ustezko egia lortzen du.  

ISTORIOA 

 Ana eta Oskar mendira doaz, Iratiko basora, bertan haserretu egiten 
dira Anak BAdakielako Oskarrek bere lagun batekin (Xabier) engainatzen 
duela. Orduan, Anak senarra jotzen du eta besteak honek ere bueltatzen 
dio; ondorioz, Ana haserretu eta mendian sartzen da; Oskar, berriz, 
autorantz doa. Ana ez da bueltatzen eta Oskarrek poliziari deitzen dio. 
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 Poliziak, Armentia inspektoreak, Oskar hartzen du susmagarritzat. 
Baina senarrak beste teoria batzuk ikertuko ditu. Bere emaztearen 
ordenagailuan aplikazio bat aurkitzen du, GPS programa bat, eta 
pentsatzen du Anak bere desagerpena antolatu egin duela, nahiz eta 
Armentiak ez sinetsi. Bat batean, Oskarrek bankuko transferentzia baten 
berri du eta bere teoria baieztatzen du: Anak berak antolatu zuen 
desagerpena. 

 Bere teoria okertu egiten da Anaren gorpua agertzen denean. 
Onduan, senarra eta Xabier Anaren hiltzailea bilatzen hasten dira, eta 
emaztearen kasuak ikertzen dituzte, abokatua baitzen. Horri esker 
Salesianorengana heltzen dira, baina aspalditik hilda zegoen.  

 Grabazio bat aurkitzen dute, 36ko Gerrako fusilatzaileei buruz, 
hainbat hildakoren gorpuak non zeuden lurperaturik, eta konturatzen dira 
lur horiek Anak zeraman kasu batean zeudela; enpresa batek lur horietan 
urbanizazio bat egin nahi zuelako. Ikerketak pausu handi bat aurrera egin 
zuen, baina horrek Oskar jipoituta izatea ekarri zuen. 

 Pieza guztiak lotu eta konturatu ziren enpresako kide batek, Beltza 
izenekoa, Gerra garaiko krimen horiek egin zituela eta enpresaren 
helburua zela aztarnak ezabatzea. Hori lortzeko, Anak zeraman kasua 
alde batera utzi behar zuen eta, horretarako, enpresak Anaren 
bazkidearekin (Goikoetxea) tratu bat egin zuen diru truke Ana tartetik 
kentzeko. 

 Azkenean, Anaren hiltzailea ez da Goikoetxea edo enpresako 
kidea, baizik eta Xabier. Obraren azkeneko orrialdeetan berak kontatzen 
du gau horretan Ana gorrotoz hil zuela. 

GERTAKARI NAGUSIAK 

● Ana eta Oskar Irati mendian zeuden, Ana haserretu egin zen 
pentsatzen zuelako Oskarrek abentura bat zuela (gizonezko 
batekin zegoen Oskar). Anak bere senarrarekin borrokatu, urrundu 
eta basoan sartu zen; Oskarrek pixka batean itxaron zion eta bere 
bila mugitu zen, baina ez zuen aurkitu eta larrialdietako telefonora 
deitu zuen. 

● Armentia Foruzain inspektorea eta hainbat polizia Oskarrengana 
joaten dira eta bilaketa hasten dute. Inspektoreak Oskarren zauria 
ikusi zuen eta pentsatu zuen Anarekin arazoak eduki zituela eta 
bere karneta eskatu zion berataz informazioa lortzeko. 
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● Poliziek Oskar Anarekin egondako azken tokian odola aurkitu 
zuten; beraz, polizia zientifikoari deitu zioten. Aldi berean, 
Oskarrek pentsatu zuen ezin zuela ezer egin Iratin, eta etxera 
joateko baimena eskatu eta problemarik gabe joan zen. 

● Etxean egonda, bere etxeko bigarren solairuan ahots bat entzun 
zuen eta pentsatu zuen Ana zela, baina soinua zetorren gelara joan 
eta ez zegoen inor, baina arraroa zen leihoa irekita egotea. Une 
berean, Xabierrek deitu zion galdezka ea zer gertatu zen eta gero 
Anaren amari deitu zion; elkarrizketa desatsegina izan zuten. 

● Ohera sartu zen, baina txirrinak jaikiarazi zuen: Armentia eta bi 
polizia zientifiko ziren, azkenengo hauek Anaren orrazia eta hortz 
eskuilaren bila zetozen. Geroago Armentiarekin hitz egin zuen, 
galdetu zion idazlea izateari buruz eta zer nolako harremana zuen 
bere emaztearekin, zeren ailegatu zitzaien foruzainei gutun bat 
argazkiekin, zeinetan agertzen ziren Oskar eta Xabier elkarrekin, 
ohar batekin, ipintzen zuena Anari zerbait gertatzen bazitzaion, 
poliziari emateko. Anaren eskutik batzuk aurkitu eta konturatu zen 
argazkietan agertzen zen oharra ezagun batena zela, Marisarena, 
hots, Anaren lagunarena. 

● Hurrengo goizean, Oskar Iruñeko Corte Ingelesera joan zen 
Marisarekin hitz egitera. Han emakumeak esan zion Anak hilabete 
bat lehenago eman zizkiola argazki horiek, emaztea Oskarren 
beldur baitzen, berak hilko ote zuen beldur. 

● Oskarrek Xabierrekin telefonoz hitz egin zuen. Pentsatzen zuen 
ezin ziola Xabierri bere etxera joaten utzi, zeren Foruzainek 
susmatu egin zezaketen. Maitaleak gomendatu zion abokatu 
batekin hitz egiteko, zehazki, Anaren kidearekin, Goikoetxearekin.  

● Oskarrek norbait ikusi zuen kotxe batean (4x4) bere etxe alboan. 
Geroago Xabier agertu zen eta bien artean Anaren ordenagailua 
aztertzen hasi ziren. GPS seinalea kontrolatzeko programa bat 
aurkitu zuten eta Armentiari deitu zioten. 

● Armentiak esan zien programa horrek ez zuela garrantzirik, 
maitaleek aukera izan zuten deskargatzeko. Inspektoreak esan zion 
Oskarri hainbat proba zituela bere kontra: aurkitutako odola eta 
ilea bere emaztearenak ziren eta auzokideei galdetu zien ea zer 
harreman zuen bikoteak, eta batek esan zien emakumea triste 
zebilela eta ubeldura batekin.  

● Hurrengo egunean pentsatzen hasi zen bere bizimodua nolakoa 
izango zen espetxean sartzen bazuten, geroago egunkaritik deitu 
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zioten esanez ez ziela bidali artikulua, baina trankil egoteko beste 
batek egingo zuela. Postontzira joan eta hango guztia hartu zuen, 
arreta handiz aztertu zuen bankuko transferentzia batzuk 
HotWheels dendari. Berehala denda horretara deitu eta esan zioten 
motokroseko motor bat erosi zuela. 

● Motorraren kontua Armentiari kontatu, baina honek ez zion 
garrantzi handirik eman, baina Oskarrek inspektoreari adierazi zion 
Anak diru kopuru handia atera zuela bankutik. Senarraren ustez, 
Anak desagerpena antolatu egin zuen. 

● Xabierrek galdetu zion Oskarri ea Iratitik bueltan zer tenperatura 
zegoen etxean, bero egonez gero leihoa ez zuten irekita utzi; 
beraz, norbaitek ireki zuen geroago, eta hori egin ahal zuen 
pertsona bakarra Ana zen, inork ez zuelako atea bortxatu sartzeko. 
Berehala Anaren langelara sartu eta ordenagailua formateatuta 
zegoela konturatu ziren. 

● Armentiak Oskarri deitu zion esanez Iratin gorpu bat aurkitu zutela 
eta bera behar zutela gorpua identifikatzeko. Ana zen, mendizale 
batek ikusi eta deitu zuen; buruan jo zuten zerbait astunarekin eta 
besoan zauri bat ikusi zioten tirita batekin. Hori kontuan hartuta eta 
gorpua urrun zegoenez, Armentiak adierazi zion Oskarri bera ezin 
zela izan hiltzailea. 

● Hilerrian eta elizan, adiskideek Oskar biktimatzat hartzen zuten, 
Felisak izan ezik. 

● Oskar Anaren bulegora joan zen Goikoetxearekin hitz egitera Anak 
zeramatzan kasuak ikertzera. Lankideak esan zion emazteak ez 
zituela eramaten kasu arriskutsuak, Anak beti ahularen alde egiten 
zuela, nahiz eta batzuetan urrunegi joan. Garai horretan Anak 
hainbat kasu zeramatzan: Alex Litagorena, Ehizaturiko ehiztaria, 
Ezpelberri. 

● Oskar eta Xabier konturatu ziren Ana ezin zela izan leihotik 
ateratako pertsona, une horretan hilik zegoelako. Oskarrek ikusi 
zuen agenda batean "abenduak 11"ko orria ez zegoela eta egun 
hori ikertzeari ekin zioten: zahar etxe batera joan zen Ana egun 
horretan. 

● Zahar etxera joan eta hango moja batek Oskarri esan zion Ana hara 
joan zela zahar batekin hitz egitera, Salustiano, baina gizona 
aurreko egunean hil zela, kotxe batek harrapatuta. 
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● Salustianoren emaztearen etxera joan ziren hitz egitera eta bere 
senarraren abokatuak bezala aurkeztu ziren, baina ez zuten 
informazio garrantzitsurik lortu. 

● Oskar konturatu zen bere emazteak laneko elkarrizketak grabatzen 
zituela; beraz, korrika etxera joan ziren eta aurkitu zituzten Anak 
Salustianorekin hitz egin zuen eguneko grabazioak; elkarrizketa 
zen Salustiano gaztea zen garaiaz, eta bi gizon eta hiru emakume 
lurperatu behar izan zituela gerra garaian. 

● NUPeko irakasle batengana joan ziren laguntza eskatzera hildako 
haiei buruz. 

● Unibertsitatetik atera zirenean, "erraldoi" batek bat-batean Oskar jo 
eta Xabierrek pistola bat atera eta "erraldoiari" oinean eman zion; 
baina Oskar txarto zegoenez, ospitalera eraman zuten. 

● Lurperatutako bost pertsonak Ezpelen lurperatu ziren. Oskarrek 
gertaera hori Anak eramaten zuen "Ezpelberri" kasuarekin lotu 
zuen, baina Goikoetxeak esan zion hori ezinezkoa zela, zeren 
gorpuak aurkitzen baziren ere ez zela ezer gertatuko; beraz, ez 
zuen logika askorik horregatik norbait hiltzea. 

● Ospitaletik atera eta Ekiza andrearen etxera joan ziren bere 
kasuaren informazioa lortzera, honek ez zekien Ana hilik zegoela 
eta esan zien hurrengo faseak ez zituela beraren lurrak ukituko; 
hala eta guztiz ere, oraindik ez zekiten hurrengo fasea egingo zen 
ala ez.  

● Konturatu ziren eraikuntza-lana egiten zuen enpresa antzinako 
"Beltza"rena zen, Alfonso Salinasena, nahiz eta momentu horretan 
bere semea hiltzailea izan jabea. Obrako arduradunarekin hitz egin 
zuten eta, azkenean, Xabierrek uste zuen guztia esan zion, zehatz- 
mehatz, jabea hiltzailea zela eta jabearen aita antzinako hiltzailea 
ere bazela. 

● Kotxean sartu eta Oskarri telefonoa joka hasi zitzaion; Zeberio 
irakaslea zen, eta honek esan zion Salustianok ez zituela soilik 
pertsona horiek lurperatu, hil ere egin zituela. 

● Goikoetxearen bulegora joan ziren, baina Albak esan zion Mikeli 
poliziak eraman zuela. 

● Oskarrek Armentiarekin hitz egin eta poliziak esan zion 
Goikoetxeak Anari proposatu ziola alde egiteko plana, zeren haren 
ustez dibortzioa ez zen zigor nahikoa. Gainera, Goikoetxeak Ana 
oztopotzat hartzen zuen, Ana enpresaren gainbeheraren erruduna 
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zen. Horrela, Goikoetxeak Anaren giltzak hartu, bere etxean sartu 
eta Salustianoren elkarrizketak ezabatu zituen. 

● Xabierrek azken kapituluan bere ikuspuntutik kontatzen du gau 
hura labur-labur: Ana gorrotoz hil zuen, Oskarri egin nahi zionaren 
berri izan zuelako. 

EGITURAKETA 

Alde batetik, obraren kanpo egitura aztertuz, kapituluka banaturik 
dagoela ikus dezakegu; guztira hogeita zortzi kapitulu ditu. 

Beste alde batetik, barne egitura aztertuz, istorioko ordena 
kronologikoa denez, narrazio lineala dela esan dezakegu; hala ere, esan 
beharra dago, une batzuetan iraganera jotzen duela; adibidez, Salustianok 
36ko Gerrako pasarte batzuk kontatzen dituenean. 

PERTSONAIAK 

• Oskar Aristu. Protagonista nagusia da ,idazlea da baina ez oso ona, 
hasiera batean, bere emaztearen desagerpenaren lehen susmagarria da. 
Astero joaten zen mendira, etengabeko oporretan zegoelako. Anaren 
senarra da eta abentura bat du Xabierrekin, hau da, homosexuala da 
eta Ana engainatzen du. Pertsonaia ahula eta menpekoa da, bizitzeko 
indarra eskasa du zeren Anaren eta Xabierren menpe bizi baita.  

• Ana Urdirotz. Oskarren emaztea eta beti lanean dabil abokatu bezala. 
Konturatu zen bere senarra beste batekin zegoela eta desagertzeko 
plana sortu zuen, nahiz eta azkenean gauzak okertu. 

• Xabier Lakarri. Oskarren amorantea, bere homosexualitatea 
defendatzen du eta horretaz harro dago. Azken kapituluan bere 
ikuspegitik azaltzen du Anaren hiltzailea dela. 

• Armentia. Foru Poliziaren inspektorea, 50 urte, ilea motz-motza eta 
hartz baten gorpuzkera zuen. 

• Felisa. Anaren ama, ez zuen harreman onik Oskarrekin; Felisaren ustez, 
Oskar "bere alabatxoa lapurtu zion arlotea" zen. 

• Mikel Goikoetxea. Anaren lankidea, biek abokatu bulego bat ireki 
zuten eta bazkide hutsak baina askoz gehiago ziren; hala eta guztiz 
ere, honek Anaren kontra jo zuen Beltzarekin azpijoko batzuk egin 
zituelako. 
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• Marisa Larrea. Anaren laguna, Oskar eta Xabierren argazkiak 
Armentiari eman zizkiona. Iruñeko Corte Ingelesean lan egiten zuen, 
ez zen oso neska ederra, makillajea kiloka erabiltzen zuen eta gehiegi 
harrotzen zuen bere ile kiribildua. Oskarrek "pailazoa" bataiatu zuen. 

• Begoña. Oskarren adiskidea. 

• Alfredo. Xabierren laguna, friki informatibo bat da; birus, troiar eta 
antzeko hondamendi informatikoak konpontzen ditu. 

• Miren. Osaren arriba, bilbotarra.  

• Albar. Ana eta Goikoetxearen bulegoko idazkaria. 

• Maravillas Ahizpa. Gerendiaingo zahar etxeko moja. 

• Salustiano Bderrade. Anari bidali zion eskutitza, zahar etxean bizi zen. 
Honek Anari kontatu zion 36ko udan eta udazkenean, Fermin Aldabe, 
Silvero Zabala eta Alfonso Salinasekin (Heriotzaren Laukotea) ia ehun 
pertsona hil zituztela Nafarroa osoan. 

• Eduardo Zeberio. Xabierren antzinako irakaslea, NUPen jarraitzen 
zuen eskolak ematen. 

• Alfonso Salinas. 36ko Gerran pertsonak fusilatzen zituena (Beltza). 

• Angel Salinas. Eraikuntza-lana zeraman enpresaren jabea; enpresa 
hasieran bere aitarena zen, Alfonso Salinas. 
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BALIABIDEAK 

 Nobela hau genero narratiboaren barruan koka dezakegu; 
narratzaileak batzuetan kamera bat balitz bezala jokatzen du, modu 
horretan lekuak eta pertsonak deskribatzen ditu, nahiz eta beste 
batzuetan, lehen pertsonan kontatu Oskarren ikuspuntutik, hau da, bere 
sentimenduak eta hausnarketak.  

Eskegi zuenean, Oskarrek begiak goratu eta bere burua ikusi 
zuen hormako ispiluan: hazpegiak erorita zeuzkan eta begi-
zuloek aurpegia jaten zioten. Ilea apur bat txukundu eta 
putz egin zuen. Etxea isilean zegoen. Leiho batera joan eta 
kanpora begiratu zuen. Euria ari zuen goian-behean. Iratin 
mara-mara ariko zuen. Armentiaren aholkua gorabehera, 
errudun sentitzen zen bilaketa lanen tokian ez egoteagatik. 
(61) 

 Deskribapenak ugari dira eleberrian, deskribapen mota asko: 
pertsonaien fisikoa, sentimenduak, umoreak, lekuak… 

Korridore ilun batean aurrera egin zuen. Haur ugariren 
erretratuak zeuden  horma eta mahaitxoetan, eta pare bat 
ezkontzatan ateratako argazkiak. Arrosazko aire-gozagarri 
baten eguratsa astuntzen zuen. Altzari gehiegiz atondurik 
egongela batean sartu ziren. Oskarrek harridurazko keinu 
bati eutsi behar izan zion. Gelak erlijio artikuluen denda 
zahar bat ematen zuen. Jesusen Bihotzaren irudi handi bat 
zegoen horma batean, eta Ama Birjina, kristo eta gurutze 
gehiago zeuden gelan zehar barreiaturik… (144) 

Baliabide estilistikoen aldetik, zehatzago, maila semantikoan, hau 
da, hitzen esanahiekin lotura duten baliabide ugari daude. Alde batetik, 
konparazioak: 

Haren aurpegiak esfinge batena bezain antzemangaitz iraun 
zuen. (88) 

Pistan behera hasi zenean, Oskarren ezin zuen sinetsi alde 
egiten utziko ziotela. Filmetan bezala, autoa hartzerakoan 
Armentia agertu eta gelditzeko erranen zion, aitzakiaren 
batekin. Harekin jolasean arituko ziren, katua saguarekin 
nola, bere onetik aterarazteraino, Ana hil zuela aitortu arte. 
(25) 

 Beste alde batetik, metaforak: 
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Oskarrek ez zituen isilune haiek batere gustuko: bazekien 
ekaitzen aitzindari izaten zirela. (5) 

Oskar aho bete hortz gelditu zen, hitzik ateratzeko gauza ez 
zela. (70) 

Zuhaitzen adar biluziak lanbroan galtzen ziren. (101) 

 Hainbat atsotitz edo esaera zahar ere badaude: 

Aho bete hortz gelditu zen. (18) 

Jende zaharrak kontu zaharrak. (137) 

Orhiko txoria Orhin laket. (194) 

IRITZIA 

Nobela hau nahiko gustatu zaigu. Hasieratik amaierara arte 
entretenigarria iruditu zaigu, nobelan zehar istorioaren haria mantentzen 
duelako, nahiz eta azkenengo pasartea soberan dagoela iruditu. 

Nola dagoen idatzita nobela oso lagungarria izan da entretenigarria 
izateko. Idazleak esaldi sinpleak eta esanguratsuak erabiltzen ditu 
istorioan. Horiei esker, hainbat gauza gertatzen dira hitz gutxitan esanda. 
Horrela, istorioak ez du aspertzen, etengabe ekintza berriak eta 
interesgarriak gertatzen baitira. 

Gaiari dagokionez, hasieratik gustatu zaigu. Misteriozko gaiak oso 
entretenigarriak dira. Era berean, idazleak esaldi laburrak eta elkarrizketa 
ugari erabiltzen ditu entretenigarria izateko, eta horrela irakurketa 
atseginagoa geratzen da. Eleberria jarraian irakurri dugu eta istorioari 
itsatsita geratu gara. 

Pertsonaia nagusiak errealak dirudite. Gaur egun antzeko milaka 
arazo egoten dira batean bestean. Esate baterako, harrigarria ematen badu 
ere, urtero hainbat hildako egoten dira maitaleen eskutik. 

Horrekin batera, gertakizunen kokapena ezaguna izateak 
irakurketari lagundu egiten dio, errealagoa ematen duelako eta 
imajinazioa handiagoa izaten delako. 

Laburbilduz, nobela hau  guztiz gomendagarria da asti denboran 
irakurtzeko, gustura irakurtzen baita eta irakurlea azkar murgiltzen baita 
nobelan. Thriller, misterio, nobela beltzak eta poliziaren munduko obrak 
gustatzen zaizkion pertsona orori gomendatzeko moduko liburua da. 
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