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Alberto Ladrón Arana 

 Alberto Ladrón Arana 1967an Iruñean jaiotako 
euskal idazlea da. Maisutza eta Psikologia ikasi zituen. 
Bere lehen eleberria fantasiaren eremukoa izan zen. 
Geroago, 2001ean hain zuzen ere, Itzalaren baitan 
eleberria argitaratu zuen, eta honen ondorioz Irun hiri 
saria irabazi zuen. Gainerako eleberrietan misterio alorra 
landu du bereziki. 

Obrak: 

● Xake mate (2002, Elkar) 
● Itzalaren baitan (2001, Elkar) 
● Eguzki beltzaren sekretua (2004, Elkar) 
● Arotzaren eskuak (2006, Elkar) 
● Ahaztuen mendekua (2009, Elkar) 
● Zer barkaturik ez (2011, Elkar) 
● Piztiaren begiak (2012, Elkar) 
● Harrian mezua (2014, Elkar) 

  

Sarrera  

 Arotzaren eskuak Ane Duhaldek bere aitonak jaregindako baserria 
garbitzen hasten denean aurkitzen duen hezur batzuen inguruan egiten duen 
ikerketa kontatzen digun nobela bat da, eta polizia izandako gizon baten 
laguntza jasotzen du. Istorioan aurrera joan ahala, hainbat misterio argitzen 
dituzte, lehenago polizia ohiak argitu ezin izan zituen misterioak. Laburbilduz, 
nobela zirraragarria da, irakurtzea gogoko duen edonorentzat gomendagarria. 
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Arotzaren eskuak 

Kokapena 
 Obraren zati gehiena Nafarroan kokatzen da, Urraul ibarreko Eguzkienea 
izeneko baserri batean. Horrez gain, Iruñean eta Donostian ere hainbat pasarte 
gertatzen dira, baita Belgika eta Frantzia aldean ere. Dena den, lehenengo 
aipatu lekua da garrantzitsuena, bertan egiten baitira aurkikuntza aipagarrienak. 
Garaia idatzi zenekoa-edo izango da (2006), erabiltzen duen teknologiagatik, ez 
baitu sega-potoen aplikazio berrienez hitz egiten, deitzeko eta SMSak 
bidaltzeko baino ez du erabiltzen.  

 Pertsonaia esanguratsuenak Ane Duhalde eta Xavier Geppert/Brisson 
dira, baina badaude horrenbesteko garrantzirik izan gabe istorioan eragin 
handia dutenak: Maider Retolaza (Donostian bizi den emakumea, ushetbi-a 
zuen neska), Jose Antonio Pons (Bartzelonako katedraduna, misterioa argitzen 
saiatuko dena) eta Malenfer (arotzaren ia biktima eta Matias zen Aneren 
aitonaren laguna izandako gizon eroa). 

Gaia 
 Eleberrian hainbat gai jorratzen dira, garrantzitsuena hilketen ikerketa 
izanik. Hala ere, beste hainbat gai tratatzen dira, bikote erlazioak (Anek bere 
mutila izandakoarekin dituen gorabeherak aipatzen ditu), lan mundua ere 
jorratzen du, baita lagunen arteko erlazioak ere. 

Argumentua 
 Ane Duhaldek, bere aitonak jaregindako baserria garbitzen hastean, 
aitona hiltzailea izan ahal izan zela edierazten duten aztarna batzuk aurkitzen 
ditu. Aztarna horiek hogei urte lehenagoko beste hilketa batzuk argitaratzen 
ditu. Ondorioz, hilketa hori zuzendu zuten inspektoreetako batekin 
harremanetan jartzen da, eta bion artean, ikerketarekin aurrera jarraituko dute, 
hainbat misterio argitzen. 
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Istorioa 
 Ane Duhaldek telefono dei bat jasotzen du, eta bere aitona hilda dagoela 
jakinarazten diote. Berri honek ez du gehiegi tristetzen, ia ez baitzuen 
ezagutzen. Dei berean, aitonak bere ondasun guztiak jaregin dizkiola aurkitzen 
du, eta horien artean Eguzkienea deituriko baserri bat dago. Anek bertara 
joatea erabakitzen du, eta hor dagoela dena txukuntzea pentsatzen du, hiriko 
bizitzatik aldentzen den bitartean. 

 Baserrian, aitonaren eromena iradokitzen zuten hainbat objektu zeuden 
(liburu arraroak, leihoak guztiz itxita…). Dena garbitzen joan zen, eta geletako 
batean aurkitu zituen berri zatiek hogei urte lehenagoko hilketa batzuez hitz 
egiten zuten. Beste egun batean, lorategia konpontzen zebilela, giza-hezurdura 
bat aurkitu zuen, eta aitona gizon horren hiltzailea ez zela ziurtatzeko ikerketa 
bat hasi zuen bere kontura. Hainbat jenderekin kontaktatu zuen, horien artean 
Bartzelonako katedratiko bat, Aneren aitonarena izandako eskultura egiptoar 
batengatik oso interes handia erakutsi zuena. Horrez gain, eskultura horren 
berdina zuen gizon baten helbidea aurkitu zuen, baina bere etxera joatean, han 
bizi zen emakumearekin baino ezin izan zuen hitz egin. Hala ere, iruditxoak 
bertan jarraitzen zuen, eta jatorriari buruz hitz egin zionean, saltzeko asmotan 
egon zen. Hortik gutxira, neska hilda agertu zen. 

 Aitonaren etxean aurkitutako berrien hilketen kasuak eraman zituzten 
poliziekin kontaktuan jartzea lortu zuen Anek, eta haietako bat Eguzkieneara 
joan zen, laguntzeko asmoz. Bere burua Xavier Geppert bezala aurkeztu zuen, 
eta biek zuten informazioa alderatu zuten. Ikertzen jarraitu zuten, hainbat pista 
jarraituz, baina aurkitu zuten arrastorik onena arotzaren (hiltzailearen ezizena) 
erasoa biziraun zuen gizon baten posta-kutxa baten zenbakia eta kokalekua. 

 Iparraldera abiatzen dira, zelata bat hasteko asmoz. Han, polizia ohiak 
zituen hainbat tresnarekin itxaronaldia errazten dute, baina zelata luze joan zen, 
azkenik posta kutxa zabaldu zuten arte. Orduan, gizon haren jazarpena hasten 
da; hasieran, Ane oinez zebilen bere atzetik, Geppert kotxean zihoala. Gizona 
kotxe baten sartzean, bere atzetik atera ziren, halako batean bistaz galdu zuten 
arte. Kotxea ikusi zuten azken tokiraino joan ziren, eta Bigarren Mundu Gerrako 
bunker batean egon behar zela ondorioztatu zuten. Han, zailtasun batzuekin 
(gizonak arma bat zuen) gizonarekin hitz egitea lortu zuten, eta informazio asko 
ezagutu zuten: hildako guztiek lapurreta baten hartu zuten parte eta, horregatik, 
arotzak aurkitzen zituenean eskuak mozten zizkien. Gizonarekin elkarrizketa 
izan ondoren, Geppertek lapurreta antolatu zuenaren (Von Stauffen) arrastoa 
jarraitzea erabaki zuen eta Aneri gaztelura joatea eskatzen zion. Hurrengo 
egunean, Geppertek Von Stauffen alarguna oraindik bizirik zegoela jakitean, 
Ane gaztelura bidali zuen eta bera Parisera joan zen, alargunarekin hitz egiteko 
asmotan.  
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 Hori dela eta, Anek gaztelurako bideari ekin zion. Behin hara iritsitakoan, 
ondoan bizi zen gizoneko batekin hasi zen hizketan. Honek, naziek gehienak hil 
zituztela esan zion, Paul Moulin izan zen bizirik atera zen bakarra, naziek bere 
gurasoak nola torturatzen zituzten ikustera behartua izan ondoren. 
Gizonezkoaren esanetan, hilketen ondoren gaztea 1985 urtera arte gazteluan 
bizi izan zen, burutik jota. Gaztelura sartu ondoren, gizon bat berarengana 
hurbiltzen zela ikusi zuen; harekin borrokatu ondoren, honek Bartzelonako 
katedraduna zela esan zion. Nahiz eta, Ane gizonezkoarekin guztiz ez fidatu, 
honek lapurtutako artelana aurkitu nahi duela esaten dionean lasaitu egiten da. 
Hala ere, Gepperti deitzea erabakitzen du, katedradunaren berri emateko. 
Honek bera dagoen hotelaren helbidea eman zion eta Ane hara joan zen. 
Baina, bertan ez zuenez inor aurkitu alargunaren etxera joan zen. Han polizia 
eta alargunaren gorpua aurkitzeaz gain, zenbait artelan falta zirenez, komisario 
bati berak zekien guztia, hau da, egun horietan gertatutakoa eta zituen 
susmoak esan zizkion. 

 Poliziak, Geppert susmagarri nagusitzat zutenez, honen kokagunearen 
berri izan zutenean berehala joan ziren hara. Baina, hara iristerakoan, 
inspektore ohiak auto istripu bat izan zuen eta ibilgailua sutan zegoenez, 
gorpuaren DNA hartu zuten eta horrek Geppertenarekin bat egiten zuen. 
Ondoren, komisarioak gertatutako guztia azaldu zion Aneri: 1985. urtean 
Geppertek Moulin Arotza zela ondorioztatu zuenean hau hil eta artelanen bila 
abiatu zela. Baina, Anek egunkarietan Gepperten argazkia ikusterakoan, 
misterioa argitzen langudu izan dion gizonezkoa hori ez zela konturatzen da.  

 Amaieran, gizonezko hori, Brisson dela jakiten dugu.II. Mundu Gerran 
lapurtutako artelanak lapurtu ondoren, Ozeano Barera egiten du alde inork bera 
harrapatu baino lehen, erretiro aberatsa bizitzeko asmoz.  

   

Pertsonaiak 
● Ane Duhalde 

 Obrako protagonista da emakume hau. Psikologia ikasi duen gazte 
umezurtza da. Harreman kaltegarria batetik atera berria da eta horren ondorioz, 
ez du autoestima handirik. Anorexia izateko beldur da, bere elikadurarekin 
arazo larriak dituelako. Hala ere, Ane emakume indartsua da, istorioan zehar 
ikusi daitekeenez.  

● Xavier Geppert 

Erretiratutako inspektore frantsesa da. Ane ikertzen hari den hilketak gertatu 
zirenetik ez zion  hiltzailea nor izan zitekeen pentsatzeari utzi. Horregatik, Anek 
hauei buruz hitz egiten dionean, ahalik eta lasterren Nafarroara joateko eta 
laguntzeko prest dago.  
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● Brisson 

Gepperten lankide ohia da, Arotzaren kasuan berarekin lan egin zuena hain 
zuzen ere. Nahiz eta, eleberrian zehar, Brisson Frantzian dagoela pentsatu, 
Ane laguntzen dago, Geppert dela esanez. Berak badaki nor den hiltzailea, 
baina II. Mundu Gerran lapurtutako artelanak eskuratu nahian, Aneri bere 
aitonaren izena garbitzen laguntzen dio. 

● Matias 

Aneren aitona da. Eleberriaren hasieran burutik jota dagoela eta hiltzaile bat 
dela pentsatu arren, amaieran baieztapen horiek okerrak direla konturatzen 
gara. Ane ikertzen hari den krimeneko hildakoak II.Mundu Gerran gertatutako 
lapurreta baten partaideak dira, eta Matias horitako bat denez, denbora osoan 
hurrengo biktima bera izango dela uste du.  

Egituraketa 
 Oro har kontaketa lineala da, baina Ane ikertzen ari den krimena duela 80 
urte gertatu zenez hainbat flashback daude. Horregatik, esan daiteke istorioa 
gaur egunekoa den arren, paraleloan II. Mundu Gerrako istorio bat kontatzen 
dela. 

Haut Sud-Ouest egunkaritik ateratako albistea zen, eta 
1986ko irailaren  

9ko data zeraman: 

HILKETA LAZGARRIA PAUILLAC-EKO MAHASTIETAN 

Atzo goizaldean, H.R. izeneko erretiratu batek aurkikuntza 
lazgarria egin zuen Pauillac (Gironda) herriaren inguruko 
mahasti batean. Antza denez, goizean goiz H.R. paseatzera 
aterea zen bere txakurrarekin.  (58-59) 

  Aipatu beharra dago, liburua 30 kapitulutan banatuta dagoela. Hala ere, 
esan daiteke istorioa bi zatitan bana daitekeela: Aneren bizitza pertsonala eta 
iraganeko krimena. Izan ere, eleberrian zehar antzina gertatutako hilketei buruz 
hitz egiten bada ere, protagonistaren bizitza pertsonala asko jorratzen da. 
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Baliabideak 
 Nobela prosazko lana da bereziki, hala ere, elkarrizketa ugari daude, 
pertsonaiek haien arteko harremana nolakoa den asma dezagun. Horrez gain, 
leku eta pertsona deskribapen ugari egiten ditu. 

—Bai? –emakume gazte baten ahotsa zen. 

—Egun on; Urrutia jauna hor bizi da? –galdetu zuen. 

—Barkatu? 

—Carlos Urrutia jauna hor bizi den –hitzak arretaz ahoskatu 
zituen Anek.   (44) 

 Narratzailea orojakilea da, hirugarren pertsonan idatzita dagoelako istorioa 
eta honek gertatzen den guztia baitaki: pertsonaien sentimenduak, gertaeren 
arrazoiak… 

Kontuak nolabaiteko abentura kutsua zuen eta, horrek 
beldurra eman arren, Anek ulertzen zuen aukera aparta zela 
bere pentsamenduetan taxu apur bat jartzeko [...] eta bere 
burua aurkitzeko. (22) 

 Narratzailea orojakilea izan arren, zenbait kasutan barne-bakarrizketak 
aurki daitezke. 

Hor barnean hiltzen bagaituzte, inork ez gaitin aurkituko, 
pentsatu zuen. (162) 

 Idazleak istorioa kontatzeko erabiltzen duen estiloa nahiko erraza da. 
Hizkuntzari dagokionez, euskara batua erabiltzen du bereziki, baina zenbait 
kasutan aldatu egiten du. Aneren bakarrizketetan hika erabiltzen du:  

Ergel baten antzera jokatzen ari haiz (43) 

Horrez gain, Malenferrek otoitz egiten duenean latina erabiltzen du:  

“Mater pulchrae dilectionis, ora pro nobis! “ (168) 
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Iritzia 
 Obra hau oso ezaguna ez izateak harritu egiten gaitu, izan ere, behin 
hasita, irakurtzeari utzi ezin diezun eleberri horietakoa delako. Gainera, oso 
luzea ez izateak oso azkar irakurtzea ahalbidetzen du. Hala ere, benetan 
gustuko izatearen arrazoia da irakurtzen hasi eta berehala misterioan 
murgiltzen zarela. 

  Hasteko, ez dauka beste nobela beltzekin zerikusirik. Gehienetan 
gertatzen ari diren hilketak argitzen saiatzen dira pertsonaiak, baina hemen 
Anek II. Mundu Gerran gertatu zena ikertzen du, bere aitonaren izena 
garbitzeko asmoz. Izan ere, gazteak jaregindako baserrian hezur batzuk 
aurkitzean, bere aitita hiltzailea izan zitekeela pentsatzeari utzi ezin gabe, bere 
burua gertaera arriskutsu eta misteriotsu batean murgilduta aurkituko du.   

 Bigarrenik, neska bat da obraren protagonista eta gutxitan ikus dezakegu 
hau mota honetako eleberrietan. Gehienetan misterioa ikertzeaz arduratzen 
dena gizonezko bat izaten delako eta emakumea baldin bada, helduagoa izaten 
baita. Horrez gain, hainbat eleberrietan bezala emakume eta gizonezko bat dira 
pertsonai nagusiak. Baina, besteetan ez bezala, hemen ez dute amodiozko 
harremanik izango, hainbat denbora elkarrekin igaro arren. Baliteke horren 
arrazoia liburua desberdina izan ordez, bi hauen adin desberdintasuna izatea. 
Hala ere, honen erantzuna idazleak soilik jakin dezake. 

         Azkenik, idazleak istorioan zehar tentsioa mantentzea lortu du. Nahiz eta, 
erabilitako hainbat teknika pantaila handian ikustera ohituta gaudenez 
irakurleongan suspensea sorraraztea gero eta zailagoa izan, Alberto Aranak 
irakurleon egonezina amaierara arte mantentzea lortu du. Horrela, irakurleok 
eleberria irakurtzeari utzi ezin izatea lortu du, hiltzailea nor den eta II. Mundu 
Gerra garaian zer gertatu zen jakin ahal izateko.   

         Laburbilduz, gure aburuz eleberri oso entretenigarria da hau, aurretik 
esandako arrazoiengatik. Hori dela eta, edozein pertsonari gomendatuko 
genioke obra hau, gure ustez edonork disfrutatu dezakeelako hau irakurriz. 
Gainera, istorioaren amaieran zer gertatuko den pentsatu arren, ezustekorik ez 
da faltako.   
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