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Alberto Ladron Arana 

 Alberto Ladrón Arana Iruñean 1967an 
jaiotako euskal idazlea da. Maisutza eta 
psikologia ikasi zituen, eta 20 urterekin hasi zen 
euskara ikasten. Horiez gain beste zenbait lan 
idatzi zituen. 

 Bere lehenengo eleberria fantasiaren 
eremukoa izan zen, Itzalaren baitan eta lan 
horrekin “Irun Hiria” saria irabazi zuen 2001ean. 
Geroztik, misterioaren alorra landu du 
gehienbat, esaterako, Xake mate narrazioa, 
zeinarekin Agustin Zubikari saria irabazi zuen. 
Nobela honek Bigarren Mundu Gerraren 
ondorengo urteetan oinarritzen da Alemania 
eremuan, nazismoa agerian zegoen garaian. Are 
gehiago, Eguzki beltzaren sekretua (2004), Ahaztuen mendekua (2009) eta 
Arotzaren eskuak (2006) idatzi zituen. Azken horrek edukitako arrakastak 15 
edizio egitea ekarri du.  

Sarrera 

Ahaztuen mendekua Alberto Ladron Aranak idatzitako eleberria da, 
2009. urtean argitaratutakoa. Nobela hau misteriozkoa da, idazleak idazteko 
gustukoen duen generoa; izan ere, bere lehen nobelaz gain bere gainerako 
lan guztiak misterioa dute gai nagusitzat. 

Eleberrian hainbat gai ezberdin jorratzen dira, idazleak trebetasunez 
lotutakoak. Nobela beltza denez gero, gai nagusia misterioa da, eta 
narrazioaren hasieran sortzen den arazoari aurre egiteko azpigai ugari 
azaltzen dira, euren artean itxurazko loturarik ez dutenak, baina 
kontakizunaren garapenerako funtsezkoak direnak. 

Narrazio lan honen izenburua arraroa suerta daiteke begibistan, ez 
baitirudi nobelaren gai nagusiarekin erlazio handia izan dezakeenik. Hala 
ere, kontakizunean funtsezkoa bihurtzen den 36ko Gerran Nafarroako 
probintzian gertatutako hainbat pasadizorekin erlazio zuzena du izenburuak. 

         Nobela honen trama Anaren desagerpenarekin hasten da Iratiko 
basoan, eta beranduago Anaren hilketa izatera pasatzen da. Istorioaren 
garapen osoaren ostean eta ikerketa argiturik dagoela dirudienean, benetan 
neskari gertatutakoa argitzen da, irakurleak espero ezin dezakeena. 
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         Idazleak pertsonaia egonkorrak sortzea lortu du eleberri honetan. 
Pertsonaien ekintzak, oro har, ezin dira aurreikusi, eta bakoitzak bere burua 
aurkeztu eta definitzen du bere ekintzen bidez, baina baita gainerakoek eurei 
buruz diotenaren bidez. 

         Azkenik, esan beharra dago idazleak erabilitako estiloa argia eta 
ulergarria dela eta nobela bizia egitea lortu duela, haren egituraketa eta 
erabilitako baliabideak egoki erabiliz. 

  

Ahaztuen mendekua 

Kokapena 

 Eleberrian kontatzen den istorioa Nafarroan kokatuta dago, Iruñerrian 
zehazki. Pertsonaiak eskualde horretan zehar ibiltzen dira nobela osoan 
zehar, batik bat Anaren desagerpena, kontakizunean aurrera egin ahala 
haren hilketa bihurtzen dena, ikertzen eta kasuari soluzioa emateko 
arrastoak bilatzen. 

Hala ere, nobelan agertzen diren hainbat herriren izenak bizitza 
errealean existitzen badira ere, beste hainbat toponimoren izenak idazleak 
asmatutakoak dira, esaterako Ezpeleta. Herri hori ez da existitzen ez 
Iruñerrian, ezta Nafarroa osoan ere. Zoritxarrez, kontakizunean Ezpeletan 
gertatutako pasadizoak eta bertan iraganean gertatutakoak Euskal Herriko 
beste herrixka askotan errealitatean gertatutakoen itxurakoak dira. 

Eleberria 2009an idatzi zuen Alberto Ladron Aranak; hortaz, 
kontakizuna ere urte horretan gertatzen da, zehazki urte horren hasiera 
aldean, otsailean hain zuzen. 

Gaia 

Narrazio honen gai nagusia misterioa da, hilketa batean oinarrituta 
dagoelako eta kasu horren ikerketa kontatzean, ia nobelaren azken 
pasarteraino egia ezkutatzen duelako. Gainera, irakurleak gutxien espero 
duen momentuan gertakariren batek kontuari 360 graduko bira ematen dio, 
eta hasieran zituen usteak, guztiz aldatuko dira. 
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Eleberria neurri batean historikoa ere badela esan daiteke. 36ko Gerra 
gertatzen ari zen bitartean jasotako hainbat gertakarik baldintzatzen dute 
kontakizunaren amaiera: nazionalek fusilatutako errepublikar batzuek indar 
handia hartzen dute istorioaren garapenean. Gai honek hain protagonismo 
handia hartzen du, ezen eleberriari izenburua ematen dio: ahaztuak gerra 
garaian nazionalek eraildako errepublikarrak dira, modu sinboliko batean 
haien hiltzaileei mendekua hartzen dietenak. 

Gai horiekin batera beste azpigai asko agertzen dira islatuta, hala nola 
homosexualitatea, amodioa, desamodioa, bortizkeria, mendekua, etab.  

Argumentua 

Ana eta Oskar hogeita hamar urte inguruko bikoteak Iratira txangoa 
egiten dute eta Anak Oskarri bera engainatzea leporatu eta liskarra eduki 
ondoren, basoan barrena abiatzen da emakumea.  

Denbora pasatu, ilundu eta Ana ez dela bueltatzen konturatzean 
Oskarrek poliziari deitzen dio, eta Armentia inspektorea buru, polizia Anaren 
kasua ikertzen hasten da. Egun batzuk igarotzean Anaren berririk gabe, bere 
gorpua aurkitzen du mendizale batek. Momentu horretatik aurrera Oskar 
bere emaztearen kasua bakarrik argitzen saiatzen da, egoeraren erruduna 
sentitzen delako.  

Istorioan aurrera egin ahala bai Oskarrek, bai kasua aztertzen duen 
polizi taldeak hainbat proba topatzen dituzte, ustezko hiltzailea harrapatzera 
daramatenak. Aztarnek 36ko Gerra garaiko kontuak agerian uzten dituzte. 

Nobelaren amaiera heldu dela dirudienean, benetako hiltzailea nor 
den aitortzen du idazleak. Xabier da Anaren hilketa burutu duena, eta Ana 
hiltzeko arrazoiak aipatzen dira.  

Istorioa 

Ana eta Oskar senar-emazte dira eta Iratiko basora txangoa egitea 
erabaki dute, Anak prestatutako ibilbideari jarraituz. Halako batean Anak 
Oskarri berak Xabierrekin duen abenturaren berri duela esaten dio eta 
haserraldi labur baten ondoren emakumea basoan barrena sartzen da, bere 
senarrarengandik aldentzeko. Bitartean Oskar autoa utzi duten lekura 
itzultzen da, Ana noiz itzuliko zain, baina orduak eta orduak igaro eta Ana ez 
da inondik ere ez agertzen. Zeharo larrituta Oskarrek poliziari deitzea 
erabakitzen du. 
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         Armentia detektibeak, Anaren desagerpenaren inbestigazioko buruak, 
ohiko galderak egin zizkion Oskarri. Armentiak ordu batzuk lehenago 
izandako liskarraren berri duenean Oskar susmagarri nagusitzat hartzen 
dute, emakumeen aurkako indarkeria kasua dela irudituta. 

         Gau osoa Iratin eman ondoren, zeharo nekatuta, Oskar etxera 
itzultzen da, Armentiari bere telefono zenbakia emanda, zerbait berririk 
badago deitu diezaion. Etxera iristean Anaren lan egiteko gelan soinu 
arraroak entzun zituen, baina han leiho ireki bat baino ez zegoen. Hurrengo 
egunetan, familia eta lagunek desagerpenaren berri duten bitartean, Oskar 
kasua bere kabuz aztertzen hasten da, azken urteko faktura guztiak aztertuz 
eta Anaren lankideekin hitz eginez. Horrela Anak mendian ibiltzeko motorra 
erosi zuela deskubritzen du. Xabierri kontatzen dio aurkitutakoa eta bien 
artean Ana nahita desagertzearen ondoriora heltzen dira, Oskarrek bera 
engainatu izana mendekatzeko eta poliziak Oskarri haren desagerpena 
lepora ziezaion. Hala ere, teoriak guztiz zentzuduna zirudien arren, ez zuen 
Armentia guztiz konbentzitu. 

         Egun batzuen buruan Oskarrek poliziaren dei bat jaso zuen, Ana hilik 
aurkitu zutela esanez. Alde batetik lasaituta sentitu zen, jadanik bera ez 
zelako susmagarria, Ana azkeneko aldiz ikusi zuenetik oso urrun agertu 
baitzen, eta ezinezkoa zelako Oskarrek hain denbora gutxian Ana hil eta 
autora itzultzea. Bestetik, inoiz baino errudunago eta larrituago sentitu zen, 
eta sentimendu hori baretzeko ikerketa sakona burutzen hasi zen. 

         Ana abokatua zenez, Oskarrek egindako lehen bisita bere buffetera 
izan zen, eta bere lankide Goikoetxeari Anak hil baino lehen eskuartean 
zituen kasuei buruz hitz egin ziezaion eskatu zion. Guztiek kasu normalak 
ziruditen, Goikoetxearen hitzetan Anak arrain txikiekin lan egiten zuen. Beraz, 
beste leku batzuetan ikertzen hasi zen Oskar. 

Lehenik eta behin,  Anaren paper eta agenda guztiak aztertu zituen, 
eta agenda batean orri bat falta zela ziurtatu ondoren, egun horretan Anak 
egindako ekintza guztiak jarraitu zituen Oskarrek. Hori eginda, Hermanitas de 
los ancianos desamparados egoitzara deitu zuela topatu zuen. Froga bakarra 
izanik, hartara bideratu ziren Oskar eta Xabier. 

Egoitzatik ateratzean, Anak Salustiano Berrade izeneko gizonarekin 
egon zela jakin zuten, eta berarekin kontaktuan jartzeko asmoa zutenean, 
auto batek harrapatu eta hil zuela konturatu ziren. Beraz, haren 
emaztearengana joan ziren, baina ez zien ezer argitu. 

         Momentu horretan, Oskarrek gogoratu zuen Anak elkarrizketa guztiak 
grabatzen zituela eta etxera ailegatzean Salustiano gizonarekin edukitakoa 
entzun zuten. Gizona 36ko Gerra baino ez zuen azaltzen, eta hiltzaile batzuei 
buruz hitz egiten zuen. Anaren kasua eta hiltzaileen izenak erlazionatzeko, 
bikitmen senideengana joan ziren, eta Xabierren historia irakaslearekin 
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eman zuten, baina ez zien asko argitu. Ondoren, irteten ari ziren momentuan, 
norbaitek eraso egin zien eta Oskarrek ia konortea galtzen zuen bitartean, 
Xabierrek mutilari tiro egin zion. 

         Informazioa bilatu ondoren, Ezpeleta izenarekin topo egin zuten, eta 
hilketa guztiak gertaturiko gunea zela konturatu ziren. Beraz, Oskarrek 
Goikoetxeari deitu zion emakume baten kasuan aipatutako izena zelako. 

Emakume honen lurretan enpresa eraikuntza bat eraiki nahi zuen, eta 
lur horietan Salustianok aipatutako gorpuak egon zitezkeela pentsatu zuen 
Xabierrek. Oruduan, etxe horretara joaten ari zirenean, irakasleak emandako 
hiltzailearen izena, eta eraikuntza enpresaren izena berdinak zirela ohartu 
ziren. Hori jakitean, Goikoetxeari deitu zuten, baina ez zuten erantzunik 
lortu. Beraz, bere bulegora abiarazi ziren, baina poliziak espetxeratu zutela 
adierazi zien Alba izeneko sekretariak. 

Armentiarekin kontaktuan jartzean, Goikoetxea Anaren laguntzailea 
izan zela jakinarazi zuten Oskarrek eta Xabierrek. Horregatik, Iratin 
ezkutatzeko asmoarekin erosi zuen Anak motorra eta, ondoren, 
Goikoetxearekin elkartuko zen. Baina, adostu zuten lekura Ana ez zela joaten 
ikusita,  Goikoetxeari ezer ez esatea erabaki zuen, hilketaren egilea izatea 
leporatuko zioten beldur zelako. 

         Istorioaren amaieran, Oskarrek hainbat aldiz ikusitako kotxean Xabier 
sartuta ikusten du Anak kontratatutako detektibearen gorpua eta kotxea 
erretzeko asmoarekin. Detektibeak Ana kontratatu zuen Oskar eta Xabierren 
istorioa jarraitzeko, eta elkarrekin zeudela konturatzean, Xabierri berarekin 
oheratzeko proposatu zion, Oskarri min egiteko intentzioarekin.  

Hortik aurrera, Xabierrek detektibea kontratatu eta Anaren asmoa 
jakin  zuenean, motorra ezkutatuta egon behar zen lekuan itxaron eta bertan 
hil zuen.  

Pertsonaiak 

Eleberrian pertsonaiak ugariak izan ez arren, betetzen duten papera 
ezinbestekoa da. Narrazio honetako pertsonaia nagusi bakoitzak ezaugarri 
bereizgarri bat du, bere izaera besteengandik bereizten duena, eta 
bakoitzaren berezitasun hori da euren arazoa sortzen duena: Anaren kasuan 
mendekua, Xabierren kasuan nahi duenagatik borrokatzeko ahalegina… 
Pertsonaia nagusiez gain, hainbat bigarren mailako pertsonaia ere badaude, 
ikerketa burutzea ahalbidetzen dutenak. 
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LEHENENGO MAILAKO PERTSONAIAK 

  

• Oskar Aristu 

         Narrazioko protagonista da. Kontakizuna narratzaile orojakile batek 
kontatzen badu ere haren ekintza eta pentsamenduetan zentratzen da. Oskar 
idazlea da lanbidez, dena dela ez du askorik irabazten, hilean bizpahirutan 
baino ez baititu artikuluak idazten egunkari baterako. Ana bere emaztearen  
soldatarengatik izango ez balitz, kale gorrian egongo litzateke; izan ere, 
nobela bat idaztekotan dago, baina ez du inspiraziorik aurkitzen berak 
argitaratu nahiko lukeen lan bikaina idazteko. Eleberria irakurtzean 
interpreta daitekeen bezala, Oskar egonkortasuna gogoko duen pertsona da, 
horrek bere bizitzako erabaki garrantzitsu batzuk baldintzatu ditu: ez du bere 
homosexualitatea agerian utzi, Anarekin ezkonduta iraun du, nahiz eta euren 
artean bikotekideen arteko maitasun harremana egon ez, etab. 

         Gainera, Oskarrek Ana engainatzen du gizonezko batekin, Xabierrekin 
hain zuzen. Anak erlazio horren berri izateak eragiten du bere desagerpena 
eta haren egitasmoetatik at zegoen bere hilketa ere bai. Anaren 
desagerpenaren ondorioz, eta beste ekintza batzuk kontuan hartuz, Oskarrek, 
errudun sentitzeagatik, burutzen duen ikerketan oinarrituz, pittin bat 
berekoia ere badela esan genezake, bere lasaitasunerako burutzen baititu 
ekintza ugari. 

  

• Ana Urdirotz 

         Nahiz eta fisikoki eleberriaren hasieran baino ez den agertzen, paper 
garrantzitsua betetzen du kontakizunaren garapenean: bere desagerpenak 
eta hilketak eragiten dute narrazioaren korapiloa. Pertsonaia guztiek Anari 
buruz hitz egitean bere izaera mendekatia nabarmendu dute. Anak ez du 
onartzen inork bera lotsarazterik, eta horrek iraganean bera engainatu duten 
bikotekideekiko mendekua hartu izan du. Oskarren abenturaren berri 
duenean berehala kontratatzen du detektibe bat eta bere mendekua 
prestatzen hasten da. Anak ez dakiena zera da: bere mendeku goseak amaiera 
sakona suposatuko diola. 

         Bere izaera mendekatiarekin lotuta dago Anak justizia bilatzeko duen 
grina. Bere abokatu postutik pertsona ahulak babesten saiatzen da enpresa 
boteretsuen aurrean. Kasu horietariko baten erruz erail dutela pentsarazi 
nahi izan digu idazleak ia azken momentura arte, nahiz eta benetako arrazoia 
guztiz bestelakoa izan. 
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• Xabier Lakarri 

         Oskarren maitalea da, eta eleberriaren azken pasartean aurkitzen 
dugunez istorioaren antagonista ere bada: berak hil zuen Ana. Bere izaera 
borrokalaria da, hau da, bere eskubideak eta maite dituen pertsonak 
defendatu egiten ditu sutsuki. Bere baldintza sexualagatik hainbat irain eta 
jipoi pairatu ditu bere bizitzan, baina ez dago prest berriro erasoak jasateko. 

         Xabierrek Ana gorroto zuen Oskarren emaztea izateagatik eta haren 
plan maltzurren berri izatean sentimendu hori biziagotu zen. Momentu 
horretatik aurrera Ana hiltzeko plana martxan jartzen du. 

BIGARREN MAILAKO PERTSONAIAK 

• Armentia detektibea 

         Anaren kasua zuzentzen duen detektibea da. Oso pertsonaia 
arrazionala da eta frogek seinalatzen duten teorietan bakarrik sinesten du. 
Nahiz eta arduratsua izan arrasto guztiak lotzeko, ez du Anaren benetako 
hiltzailea aurkitzen, horren ordez errugabe bat atxilotzen du krimen 
horrengatik. 

• Felisa 

         Anaren ama da eta mesfidantzaz tratatzen du Oskar, bereziki diru 
gehiegirik irabazten ez duelako. Horrek Felisari Oskar Anaren kontu bizi den 
bizkarroia baino ez dela pentsatzea eragiten dio, eta kale gorrian gera ez 
dadin dagoela oraindik Anarekin ezkonduta, ez maitasunagatik. 

  

• Salustiano 

         36ko Gerran nazionalen alde borrokatu zuen gizona izan zen. Garai 
hartan errepublikarren taldeko hainbat pertsona erail zituen eta basoan 
lurperatu. Gaur egun bere ekintzez damututa Anari laguntzeko prest 
agertzen da, nolabait erru sentimendua arintzeko. 

  

• Goikoetxea 

         Anaren bulegokidea da abokatu buffetean, eta haren lagun mina ere. 
Anari mendekua prestatzen laguntzen dio, baina horrek Anaren hilketaren 
susmagarri nagusia bihurtzen du. Azkenik atxiloturik amaitzen du, nahiz eta 
bera ez den benetako erruduna. 
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• Alba 

         Anaren bulegoan idazkaria da, neska gaztea, bere izaera xaloa agerian 
uzten duena Xabierren espiarekin konfidantza handia hartzen duenean, 
gizona ezagutu gabe. 

Egituraketa 

 Eleberriaren egituraketari erreparatuz, kontakizunak ordena lineala 
jarraitzen duela begi bistakoa da. Istorioak ordena kronologikoa jarraitzen 
du, beraz. Gainera, iraganeko oroitzapenak ez dira oso ugariak, nahiz eta 
pertsonaien arteko elkarrizketa batzuetan aipatu izan diren Anak iraganean 
bere mutil-laguna zenari prestatutako mendekua edo Xabierrek gaztetan 
jasandako jipoiak. Hala ere, eleberriaren azken pasartean Xabierrek Ana nola 
hil zuen eta bere bizitzako beste momentu ugari kontatzen ditu. 

         Narratzailea orojakilea da, hots, hirugarren pertsonan idatzia dago 
nobela, baina horrek ez du eragozten irakurleak pertsonaia bakoitzaren 
sentimenduen berri izatea momentu oro. 

         Nobela hogeita zortzi kapitulutan banatuta dago eta pasarte bakoitza 
zenbaki batez seinalatuta dago. Luzera laburrekoak dira kapitulu horiek, 
kontakizunari bizitasuna ematen diotenak. 

Baliabideak 

 Lehenik eta behin, obra hau nahiko sinplea da estilo aldetik, idazleak 
erabilitako lexikoa  ulergarria eta jarraitzeko erraza delako. 

Bestetik, elkarrizketak bi pertsonaien artean izan ohi dira, eta ez daude 
bakarrizketarik, narratzailea narratzaile orojakilea delako, eta ez narratzaile 
pertsonaia. Hau da, gertakizunen xehetasun guztiak jakin ditzake, eta 
pertsonaien iragana, etorkizuna eta pentsatzen dutena ere ezagutzen du. Hori 
adierazteko idazlea letra etzanaz baliatzen da. 

  

—Ez da harritzekoa –Oskarrek eztarria garbitu zuen–, Armentia, 
berriz ere ez dakit nola eskertu… 

—Gure lana da –moztu zuen Armentiak–. Hitz egin behar dugu, 
Aristu jauna. Eseriko gara? (41) 

Ezinen diot presioa jasan, pentsatu zuen Oskarrek egongelara itzuli 
bitartean. (40) 
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Deskribapenak pertsonaia bakoitzari egokituta daude eta aurrean 
esan bezala narratzaile orojakilea kontatzen digu istorioa, hau da, ez du 
ekintzetan parte hartzen. 

Kontuz gidatu zuen Oskarrek Ultzamako errepide estuetan barrena. 
Iruñean arrastiri argia bazegoen ere, laino trinko batek hartzen 
zituen Ultzamako bazterrak. Noizbehinka, Mercedesaren fokuek 
mamuen antzeko elur zetaka zurbilak aritzen zituzten soro eta bide 
ertzetan» (132) 

  

Gainera, istorioaren gai nagusienetariko bat 36ko Gerra denez, garai 
hartako zenbait kontu aipatzen dira Salustianoren eta Anaren artean 
grabatutako elkarrizketetan.  

...edo azaroaren hasiera, ez naiz oroitzen. 1936ko udazkena, nolanahi 
ere. Orduan hamazortzi urte nituen, eta nire adiskide Ferminek 
hamazazpi... (152) 

  

Idazlea nafarra den neurrian nafarrera kutsuko moldea erabiltzen du 
eleberrian hainbatetan. Horren erakusle dira erran eta bestelako hainbat hitz. 

  

Iritzia 

Aztertu berri dugun  Ahaztuen mendekua nobela, eleberri beltza denez 
gero, misterioa lantzen du batez ere. Deigarria da oso Alberto Ladronek 
istorioaren amaieran egindako hari aldaketa eta, gainera, nobelaren hasieran 
nabaritzen den misterioa eta pertsonaien arteko tentsioa edo ezinegona, 
amaierara arte mantentzen du. Beraz, ezin daiteke aurreikusi zein izango den 
istorio misteriotsu honen amaiera. 

Alde batetik, Alberto Ladronek nobelan zehar erabiltzen duen estiloa 
nahiko sinplea da, lexiko ulergarria erabiltzen duelako, esaldi motzekin eta 
elkarrizketa ugariekin batera. Gainera, istorioa linealki kontatua dagoenez, 
askoz errazagoa da irakurketa jarraitzea. Hala ere, idazleak bere ezagutza-
maila erakutsi du hiztegi aberatsa erabiliz: eldarnio, perlesiaturik, etab. 

Bestetik, nahiz eta 36ko Gerraren azalpen batzuk adierazten diren 
Anaren eta Salustianoren artean grabatutako elkarrizketetan, idazleak 
primeran konbinatu ditu aspaldiko eta oraingo kontuak. Gai honek hain 
garrantzi handia hartzen du, ezen eleberriari titulua ematen dion; ahaztuak 
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gerra garaiko errepublikarrak dira eta beraien hiltzaileen mendekua hartzen 
diotela adierazi nahi du idazleak izenburuarekin, beti ere modu sinbolikoan. 

Misterioa eta intriga alde batera utzita homosexualitatearen gaia ere 
lantzen du eleberri honek.  Xabierren eta Oskarren artekoa hain zuzen. Hala 
eta guztiz ere, idazleak ez du homosexualen gaian sakontzen eta nekez hitz 
egiten du horretaz. Bi pertsonaia horien baldintza sexualaz ere baliatzen da 
Alberto Ladron, 36ko Gerran nazionalen taldean egon ziren pertsonen 
ideologia kontserbadorea ironizatzeko hain zuzen. 

Istorioan zehar pertsonaiek duten papera ere aipatu beharra dago. 
Haien arteko elkarrizketetan, idazlea nafarra den neurrian, nafarrera 
erabiltzen du nobelan, erranen, esanen eta emanen hitzetan nabaritzen da, 
esaterako. Era berean, pertsonaiak oso ondo egokituta daude istorioaren 
kokapen bakoitzean. Pertsonaia bakoitza ederki definiturik dago, bakoitzak 
berea den eta bere izaeraren adierazle bihurtzen den ezaugarri garrantzitsua 
du, idazleak etengabe azpimarratzen duena, Anaren izaera mendekatia 
adibidez. 

Eleberri honek idazlea zeharo harrapatzen du, bai aurretik aipatutako 
ezaugarriengatik, baita nobelaren egituraketarengatik ere. Izan ere, kapitulu 
labur eta ugariek nobela erakargarriagoa bihurtu dute. Gainera, istorioa bere 
baitan guztiz interesgarria da, misterioa mantentzen duen aldetik. 

Egileak erabilitako estiloa orokorrean sinplea bada ere, bere ezagutza-
maila handia agerian uzten du hainbat baliabideren erabileran, esaterako 
hainbat esaldi eta hitzen konplexutasuna. 

Oro har, oso nobela erakargarria dela esan daiteke, azken momentura 
arte sorpresaz beterik dagoena eta gizartean agerian dauden hainbat gai 
momentu historiko batzuekin primeran jorratzen dituena. Eleberri biribila 
da, egia esan. 
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