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abitu
beztidura, arropa

«...kaskamotz utziko dizute eta abitu bat emanen dizute (...) agintzen dizuten
guztia bete...» 41

adoretu
animatu

«Haren lehengusua, hainbeste garaipenek adoreturik, Al Andalusen sartu zen
aurreko urtean, baina almohadeen erantzuna oso gogorra izan zen.» 131

ahamen
otamena, mokadua

«...berak haien ohorez prestatutako afari ederretik ahamen batzuk besterik ez
zituzten irentsi.» 111

aise
erraz

«Hiru lagunak aise egokitu ziren baserriko bizimodura.»
139

alanbike
destilatzeko gailua

«...bazegoen Johanek berak egindako alanbike bat ere.»
49

alkazar
gotorlekua, harresiz inguratua

«...gainerako tropa oinez joan zen hiriko alkazarreraino…»
58

amaraun
armiarma-sarea

«...amaraunez eta ahuntz-gorotzez betea...»
12

apezpiku
gotzaina, obispoa

«...gau hartan, apezpikuak eta gazteak haren adiskide zen merkatari kristau
baten etxean hartu zuten ostatu.» 111

araztasun
garbitasuna, txukuntasuna

«...sekula ikusi gabeko araztasuna zuen esmeralda bat aurkitu zuen, urrezko
eraztun lodi bati lotua.» 59

ardo
arnoa, ardaua

«...arkume erre eder bat eta hainbat pitxer ardo edan ondoren, soldaduek poz
handia hartu zuten ekintzara pasatzeko aukera ezin hobea zutela ikustean.» 93

arrandi
ospea, hotsandia

«...beste erreinuen ordezkaritzak hartzeko erabiltzen zen arrandia askoz
apalagoa zen.» 57

asaldatu
kezkatuta, durduzatu, larritu

«Galdetu zion apezpikuak asaldatuta...»
36

ase
bete

«...erantzun giza, irribarre atsegin bat eta laster, oso laster aseko zituela haren
desirak zioen promes lausoa baino ez zituen jaso.» 80

astrolabio
kokapena zehazteko tresna

«...sendabelarren errezetak, landareen erabilera, astrolabio bat egiteko modua
edota oihalezko poltsan zeuden harrien irakurketa nahikoa pizgarri ziren...» 67

atorra
alkandora

«...baina, azkenean, gona bat, atorra bat, artilezko kapa zahar bat eta buru-
estalki bat hartu zituzten.» 121

atxiki
lotu, elkartu

«Errege-jauregiari zegoen atxikita zegoen Iruñeko etxera heldu bezain
laster...» 32

auzi
afera, asuntoa

«—Hortxe dago auziaren iltzea –erantzun zion Elbira andreak zintzoki. —Ez
baitakit. Fraide zaharrak niri sekula erran ez zidan zerbait zekien...» 78

azkon
lantza txikia

«...azkon batez hil zuten frantziar lurretan.»
72

balezta
geziak jaurtitzeko arma

«Beste batzuk almenen gainetik agertu ziren, baleztak prest zituztela.»
114

barrena
zehar

«...gorazarreak, orduak irauten zuten oturuntzak, lurrin-bainu atsegingarriak
eta hiri ederrean barrena egindako ibilbidea.» 80

bedeinkatu
aintzatu

«Zortzi urte geroago ere bedeinkatu egiten zuen aipatutako erabakia hartzera
eraman zuen...» 138

beila
gaupasa

«...beila luzeak gorputz-adarrak gogortu baitzizkion.»
18

bekozko
beltzuri, kopetilun

«...fraide arduradunak bekozko iluna jartzen zion, baina beti ematen zion zer
edo zer...» 52

berme
garantia, abal

«Gaztelari eta Aragoiri debekatu egiten zitzaien Nafarroako kontuetan sartzea,
eta, beraz, nahikoa bermea izan zitekeen erreinuak erasorik jaso ez zezan.» 44

beta
aukera, parada, abagunea

«...ez zuen betarik izan bere ernegazioa erakusteko...»
41
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bilkari
papel zilindroa

«...pergamino bilkari bat atera zuen berak...»
12

bulda
Aita Santuaren agiria

«...pentsatu zuen Aita Santuaren buldari esker lasai egon ahal zela, (...)
Gaztelari eta Aragoiri debekatu egiten zitzaien Nafarroako kontuetan sartzea... 44

burusi
manta, tapakia

…artilezko bi burusi lodi eta bi eskularru pare erosi zituen...»
113

deigarri
nabarmena, arreta erakartzen du

«...mutur batetik desagertu zen kapa beltz baten hegada; eta are deigarriago
egin zitzaion ikusi zuenean ez zela beste muturretik agertu.» 90

diosal egin
agurra egin

«Ferrandizek diosal egin zuen gorteko gizon baten moduan.»
137

dolu
pena

«...zenbat denbora iraungo zuen doluak, eta bere andregaia ikustea eskatu
zion, baina erantzun gisa, irribarre atsegin bat...» 80

ebasle
lapurra, ohoina

«...eta ez zara ebasleen beldur?»
83

ehortzi
lurperatu

«...lehenbailehen ehorztea komeni zen.»
140

ehorzketa
enterrua

«...adierazi ziotenean maisuaren ehorzketaren egunean bertan desagertua zela.»
56

eltzekari
sukalkia, lapikokoa

«...barazki, eltzekari, haragi, larru, jantzi, tresna eta mota guztietako
salgaietarako saltokiak paratu baino askoz lehenago.» 42

emeki-emeki
poliki-poliki

«...emeki-emeki eskuizkribuaren esanahia argitzen joan zen...»
13

emirra
buruzagia, herri musulmanetan

«...uste dut emirraren mezularia zela… –erantzun zuen erregeak pentsakor.»
134

enigmatiko
misteriotsua

«Errezeten eta ikasbideen artean, esaldi enigmatikoak ageri ziren tarteka,
ulertzeko zailak eta aztergaietatik kanpo zeudenak.» 14

erantzun
ihardetsi, arrapostu

«...uste dut emirraren mezularia zela… –erantzun zuen erregeak pentsakor.»
134

ernai
erne, adi

«...honek bero eta ernai mantenduko gaitu.»
49

ernegatu
urduritu eta amorratu

«Antso jauna ernegatzen hasia zen, aste asko zeramatzaten kurtuban hara-
honaka etengabe.» 80

ernegazioa
amorrua, sumindura

«...ez zuen betarik izan bere ernegazioa erakusteko...»
41

erran
esan

«...erraten du zuk gonbidatu zenuela hona etortzera...»
38

errekarri
harri koskorra

«...bi errekarri jarri zituen...»
12

eskribau
idazkaria, idazten duena

«...itxarongela batera eraman zuten, errege-eskribauak erregeari haren
presentziaren berri eman bitartean.» 129

esku-ahurra
esku-barrua, esku-barnea

«...toki ikusgarriak zeharkatu zituzten; baso sakoneko eskualdeak, esku-
ahurra bezain lauak ziren lurrak.» 88

eskuizkribu
eskuidatzia, idazkia

«...bere eskuetara heldutako eskuizkribu zoragarri hura irakurtzen.»
142

eskuztatu
haztatu, eskuekin ukitu

«...eta bertan gelditu zen bere lagunaren zain, kanabera hutsa eskuztatu eta
harekin airean ezpatakadak ematen zituen bitartean...» 126

esnatu
itzarri, izartu, iratzarri

«...bere ondoan lotan eta zurrungaka ari zen soldadua esna ez zedin; ondoren,
zuen diru guztia sukaldeko kutxaren gainean utxi eta Iruñetik alde egin zuen...» 128

eutsi
jasan, aguantatu

«...jendea gero eta ahulago dago janaria noiz helduko zain. Eutsiko al diote?»
85
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ezpatakada
ezpata kolpea

«...eta bertan gelditu zen bere lagunaren zain, kanabera hutsa eskuztatu eta
harekin airean ezpatakadak ematen zituen bitartean...» 126

fitexko
fite, arin ere arin, atoan

«...fitexko etorri zara, bada...»
39

gorazarre
goraipamena, laudorioa

«...gorazarreak, orduak irauten zuten oturuntzak, lurrin-bainu atsegingarriak
eta hiri ederrean barrena egindako ibilbidea.» 80

gotorleku
babeslekua

«...negu minean eta kanpadendetan hainbesteko denbora eman ondoren,
gotorleku-hiriak bere patua noiz onartuko, hau da, noiz errendituko zain.» 100

gotortu
harresitua, harri eraikuntzekin

«...odol hotz handia behar zen errege-soldadu bati mehatxu egiteko, horrelako
asko baitzeuden hiri gotortuan.» 124

halaber
era berean, baita

«Halaber, esaten zen ezizen hori, Akitanian eta Gaskonian, bere koinatu
Rikardoren aldeko guduetan erakutsitako kemenagatik jaso zuela.» 17

hantura
handitua, inflamazioa

«...kardu-infusioak hanturei aurre egiten ziela, baita beste hainbat sendabide
ere.» 48

harlauza
harri zapala

«...gero harlauza bat jarri zuen zuloa estaltzeko...»
12

harramazka
urradurak, arraskadak

«...kolpeak eta zuhaixken harramazkak jasotzen zituen bitartean.»
142

hegada
hegazkada, hegaldia

«...mutur batetik desagertu zen kapa beltz baten hegada; eta are deigarriago
egin zitzaion ikusi zuenean ez zela beste muturretik agertu.» 90

hizpide
hizketa gaia, berbea

«...eta erregea? –galdetu zuen, hizpidea desbideratu nahian...»
95

idorte
lehortea

«Gosetea, idortea, edota gerra jasaten duten lehenak dira, baita hiltzen diren
lehenak ere.» 132

ikusmin
kuriositatea, jakin-nahia

«Johan ikusmin handiko gizona zen, eta, halako zarpail batengatik lana
hartzea merezi ez zuela pentsatzen bazuen ere...» 13

ilaun
epel, kikil, suabe

«Tximiniaren ondoan zegoen musikari gazte batek jotzen zuen lautearen soinu
ilauna entzuten zuten...» 30

imintzio
keinua

«...buruarekin egindako imintzio baten bitartez...»
125

iragarri
aurrez jakinarazi

«Elbira andrea ezagutza haren jabe balitz, hainbat gauza egin litzake:
etorkizuna iragarri, botere hariak erabili...» 77

iragazi
filtratu

«...hark belarrak eta arboletako azalak irakin ondoren, iragazi eta isurkaria
ontzietan sartzen zuen.» 47

izaki
biziduna

«...ez zen errege baten lehen hilketa izango. Azken batean, heriotza
Jaungoikoaren izaki guztien zoria da.» 77

jarraika
segika

«...jarraika dugun gizona.»
92

kaiko
zuhaitza

«Otxoa kaiko zutoin bati lotuta zegoen belaontzi txiki batera igo zedin...»
96

kanabera
seska

«...zorroa janariz beteta zeraman, eta pergamino bilkaria aldez aurretik
lohitutako kanabera huts batean sartu zuen...» 62

kantoi
bazterra, ertza

«...frankoen auzoa zen San Zernin edo San Saturnino, eta juduen auzoak bat
egiten zuten kantoi batean.» 123

kareztaturik
karez zuritu, karea eman

«...etxeak kareztaturik eta lorez beteta zituen...»
58

kaskamotz
burumotz, buru-motz, ile-motz

«...kaskamotz utziko zaituzte eta abitu bat emanen dizute (...) agintzen dizuten
guztia bete...» 41

kemen
adorea, balorea

«Halaber, esaten zen ezizen hori, Akitanian eta Gaskonian, bere koinatu
Rikardoren aldeko guduetan erakutsitako kemenagatik jaso zuela.» 17
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kota
babesteko soinekoa, metalikoa

«...sare-begizko kota handiegi zuen, eta estutu behar izan zuen setioa hasi
aurretik tripa ederra eusten zion gerriko higatua.» 120

kripta
lurpeko kapera

«...eskale eta gaizkile asko eta asko, prostitutak, abenturazale nazkagarriak eta
monasterioko kriptan metatzen ziren bestelako lagunak ere.» 46

lastaira
koltxoia

«...lastairak eta estalkiak oraindik ere astindu gabe edo esekitokietan jarri
gabe zituztela.» 42

lauso
zehazgabea, difuminatua

«...erantzun giza, irribarre atsegin bat eta laster, oso laster aseko zituela haren
desirak zioen promes lausoa baino ez zituen jaso.» 80

laxatu
askatu

«...bilkariaren larruzko soka laxatu ondoren...»
12

laxo
zabal

«...arropak laxo nabari ziren gasteiztarren gorputz argaletan...»
115

lehenbailehen
albait lasterren

«...lehenbailehen ehorztea komeni zen.»
140

leial
fidel

«...hara ailegatu eta Nafarroako erregearenganako leial zen bertako jaunak
ireki zizkien gazteluko ateak.» 43

leize
haitzuloa, kobazuloa

«...zintzilik zeuden zuzik leizea argitzen zuten.»
23

lohi
lokaztu, zikin

«...kale lohien gainera pixontziak hustu baino lehenago...»
42

losintxari
lausengaria

«Irabaztea (...) pozaren pozez ospatzen zuen; baina haserre bizian jartzen zen
(...) trikimailuak erabiltzen zituen etsai losintxariren bat harrapatuz gero...» 30

losintxatu
lausengatu, alabantzak egin

«...nafarrak hainbat jakirekin losintxatu zituzten...»
59

lurrin
aroma, usaina

«...intsentsua eta belar lurrintsuak erretzen zituzten.»
47

marmarra
zurrumurrua, ahapeka hitz egitea

«Antso jaunak bere garaietatik begiratzen zien denei, eta horrek
gaitzespenezko marmarra sortu zuen kontseilari eta gortesauengan.» 81

motaka
motaren arabera

«...halaber, esan zion bi astok sostengatzen zuten ohol baten gainean motaka
lerrokaturik zeuden hainbat landare xehatzeko...» 47

muzin egin
mespretxatu, errefusatu

«Jendearen adierazpenei eta begiradei muzin eginez, Kilpeckek te berdea
hartzen ematen zuen denbora...» 99

negu min
neguaren gogorra, txarrena

«...negu minean eta kanpadendetan hainbesteko denbora eman ondoren,
gotorleku-hiriak bere patua noiz onartuko, hau da, noiz errendituko zain.» 100

oharkabean
inor konturatu gabe

«...urrunetik begiratuz gero ere, zaila zen gizon hura oharkabean pasatzea.»
75

oinordeko
herederoa

«Samirak emango zion oinordekoa, eta Nafarroak etsaiei buru egiteko adinako
errefortzuak izango zituen...» 82

olana
belaki, ehun, oihal

«…haren buruak merkatuko eremu estuan zeuden saltokietako olanen kontra
jotzen zuenean...» 108

oldartu
indarrez joan

«...hark ez du hitza beteko eta Nafarroari oldartuko zaio...»
33

oturuntza
otordua handia, bazkaritzarra

«...gorazarreak, orduak irauten zuten oturuntzak, lurrin-bainu atsegingarriak
eta hiri ederrean barrena egindako ibilbidea.» 80

patu
zoria

«...gotorleku-hiriak bere patua noiz onartuko, hau da, noiz errendituko zain.»
100

pitxer
jarroa

«...arkume erre eder bat eta hainbat pitxer ardo edan ondoren, soldaduek poz
handia hartu zuten ekintzara pasatzeko aukera ezin hobea zutela ikustean.» 93

pizgarri
akuilua, eragingarria

«...sendabelarren errezetak, landareen erabilera, astrolabio bat egiteko modua
edota oihalezko poltsan zeuden harrien irakurketa nahikoa pizgarri ziren...» 67
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probestu
baliatu, erabili, aprobetxatu

«...haren etsaiek haren urruntzea probestuko dute erreinuari eraso egiteko...»
33

prosaiko
arrunta

«Bere laguna baino askoz prosaikoagoa zenez, berari gauza ukigarriagoak
interesatzen zitzaizkion...» 107

sekula
egundo, inoiz ez

«—Hortxe dago auziaren iltzea –erantzun zion Elbira andreak zintzoki. —Ez
baitakit. Fraide zaharrak niri sekula erran ez zidan zerbait zekien...» 78

setatsu
burugogorra, egoskorra

«—Bada, burugogor, setatsu, temati erran nahi du.»
126

setio
gotorleku bat inguratzea, hartzeko

«...bost hilabete pasatu ziren setioa hasi zenetik.»
69

sostengatu
eutsi

«Halaber, esan zion bi astok sostengatzen zuten ohol baten gainean motaka
lerrokaturik zeuden hainbat landare xehatzeko...» 47

trostan
galapan, zaldien trotea

«—Goazen Gasteizera, bada –esan zuen, trostan jarri aurretik, bera bezain
beltz zen bere zaldiaren lepoan zapladatxo batzuk ematen zituen bitartean.» 79

urrikalgarri
errukarria, gupidagarria

«—Ero urrikalgarria, andere. Joan den udan aurkitu genuen mendilerroaren
azpiko aldean.» 147

usadioan
erara, ohituran

«...zurda trinkoa zuen zaldi beltz hankaluze baten gainean zetorren, eta arabiar
usadioan jantzita zegoen.» 129

xaxatu
zirikatu

«Hainbesteko amorruz xaxatzen zuen bere zaldia ezen Otxoak arazo handiak
izan baitzituen hari jarraitzeko...» 112

xehatu
bereizi

«...halaber, esan zion bi astok sostengatzen zuten ohol baten gainean motaka
lerrokaturik zeuden hainbat landare xehatzeko...» 47

zamalkatu
zaldi gainean ibili

«...egun osoan zamalkatzen ziren, eta zerbait jateko edota pixa egiteko baino
ez ziren gelditzen...» 113

zapladatxo
kolpetxoa, txalotxoa

«—Goazen Gasteizera, bada –esan zuen, trostan jarri aurretik, bera bezain
beltza zen bere zaldiaren lepoan zapladatxo batzuk ematen zituen bitartean.» 79

zarpail
baldarra, itxura txarrekoa

«Johan ikusmin handiko gizona zen, eta, halako zarpail batengatik lana
hartzea merezi ez zuela pentsatzen bazuen ere...» 13

zeta
seda

«...tunika luzeak zeramatzaten, zein bano zein koloretsuagoa, zeta
ezberdinekin egindakoak.» 57

zintzur
eztarria

«...zintzurra moztuko zietela denei.»
116

zori
patua

«...ez zen errege baten lehen hilketa izango. Azken batean, heriotza
Jaungoikoaren izaki guztien zoria da.» 77

zurbil
margul, kolorge

«Otxoa zurbil-zurbil gelditu zen bere lagunaren hitzak entzutean.»
128

zurda
zaldien lepo gaineko ile luzea

«...zurda trinkoa zuen zaldi beltz hankaluze baten gainean zetorren, eta
arabiar usadioan jantzita zegoen.» 129

zurrun
gogorra, tentsiozkoa

«Elbira andeak ohartarazi bezala monasteriora heldu bezain laster, begitarte
zurruneko fraide batek arropak ken zitzala agindu zion...» 45

zurrungaka
lo zaratak eginez

«...bere ondoan lotan eta zurrungaka ari zen soldadua esna ez zedin; ondoren,
zuen diru guztia sukaldeko kutxaren gainean utxi eta Iruñetik alde egin zuen...» 128

zutoin
zutabea, palu handia

«Otxoa kaiko zutoin bati lotuta zegoen belaontzi txiki batera igo zedin...»
96
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