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IDAZLEA 
 

 Alberto Ladrón Arana Iruñean 
jaio zen 1967an, euskal idazlea 
izateagatik ezaguna da. Maisutza 
eta Psikologia ikasi du Iruñean, 
20 urte zituela euskara ikasteari 
ekin zion.  

 Bere lehengo lana, Itzalaren 
baitan , fantasiren inguruan 
girotuta dago, honek Irun Hiria 
saria lortu zuen. Bere hurrengo 
lanak misterioaren arloetan 
landuta daude gehienak, esate 
baterako: Xake Mate, Eguzki 
beltzaren sekretua, Arotzaren 
eskuak edo Harrian Mezua.  

 Bere lan guztiak Elkar argitaletxearekin argitaratu ditu bat izan ezik, Itzalaren 
baitan, Kutxa Fundazioarekin argitaratu duena. Beste nobela batzuk: Ahaztuaren 
eskuak, Zer bakarturik ez eta Piztiaren begiak. 

 1999an Iruñean hainbat sari 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, II. Mundu Gerran girotuta.  

 Esana du bere bi genero inportanteenak nobela beltza eta narratiba fantastikoa 
direla eta bere obretan bere bi generoak batuko ditu. Bere nobela garrantzitsuena 
Arrotzaren eskuak izan da, 15 edizio eduki ditu euskaraz eta 2013an gaztelaniaz 
publikatu zen. 

SARRERA 
 Harrian mezua Alberto Ladron Aranak 2014an idatzitako nobela beltza da Elkar 
argitaletxearen bitartez argitaratua. Obra hau gazteei zuzenduta dago, misteriozkoa 
eta gure garaian oinarritutako intrigazko istorio bat kontatzen du. 

 Nobelan agertzen diren lekuak errealak dira, Nafarroan daude. Pertsonaia 
nagusia Leire Asiain da, Foru poliziako inspektorea; berarekin batera, Fermin Alberro 
dago, inspektore ordea. Bi hauek kasu bat hartzen dute non Nafarroako mendietan hiru 
hilketa egon dira eta zerbait amankomunean dute. Momentu horretan, neskato bat 
desagertzen da eta bi inspektore horiek kasua hartzen dute. Ikerketan zenbat eta 
aurrerago joan, orduan eta korapilatsuagoa bihurtzen da. 

 Istorio hau ez da kontakizun astuna, zeren eta hainbat gertaera baitaude eta 
etengabe informazio berria ateratzen da, eta ikerketa atzera bueltatzen da. Nobela 
honetan ez dago deskribapen askorik eta, horrela, irakurketa arina gertatzen da. 
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HARRIAN MEZUA 

KOKAPENA 

Gure garaiko Nafarroan girotuta dagoen nobela beltza honetan protagonista Leire Asiain da, 
Foruzaingoako inspektorea. Neguko goiz batean, Nafarroako mendietan egondako hiru hilketa 
ikertzeko lana heldu zaio; hiru hilketa hauek zerbait amankomunean dute, hiru gizonen gorpuak 
zutarriei kateatuta agertu dira. Momentu berberean, Nafarroan, ETAkide ohi baten alaba 
desagertu da. Asiainek ikerketak egiten dituen bitartean, konturatzen da gauzak konplikatzen ari 
direla, ezer ez dela berak pentsatzen duen modukon. Beste modu batean esanda, ikerketan 
pausu bat aurrera egiten duen bakoitzean, oztopo bat agertzen da eta bi pauso atzera egin 
beharrean da. 

GAIA 

Leire Asian inspektoreak ikertu beharreko hiru gizonen hilketak; gizonen gorpuak lotuta eta 
biluzik agertu dira zutarri batzuei lotuta, mendi elurrez betean, eta momentu horretan neskato  
bat desagertu da, Bi kasuak lotuta daude. 

ARGUMENTUA 

Nafarroako mendietako hiru gunetan hiru gorpu aurkitu dira zutarri batzuei lotuta, Leire Asiain 
Foruzaingoko inspektorea, Alberro bere lankidearen laguntzarekin, kasuaz arduratzen da. 
Ikerketak abeltzain batengana eramaten ditu, honek gorpu baten argazkiak Internetera igo 
dituelako. Denbora aurrera joan ahyala ikerketa korapilatu egiten da: neskato bat desagertzen 
da eta Asiainek bere ikerketarekin lotzea lortzen du. Horrekin batera, ikerketan prostituzioko 
klubak, ETAko partaideak eta polizia korruptoak agertzen dira. Azkenean Asiainek kasuen 
erantzunak aurkitzen ditu, horri esker, neska agertzen da eta zergati guztiak argitzen dira. 

GERTAKIZUN NAGUSIAK 

● Elurrez betetako mendian gizon bat aurkitu dute biluzik eta zutarri bati lotuta, lehenengo 
gizona aurkitu eta momentu batzuetara bigarren gizon bat aurkitu dute egoera berean, 
geroago hirugarren bat. 

● Komisarira bueltatzean Asiain inspektoreak atzeko atetik sartu behar izan du, aurreko 
ate parean kazetari mordoa dagoelako. 

● Bilera gelan komisariako kide guztiei ikerketari buruz zeukaten informazio guztia 
konpartitu die Asiainek. Ez zuten informazio askorik, baina komisarioak argi utzi zuen 
lehenbailehen itxi behar zutela kasua, kazetariak gainean zituzten eta. 

● Asiain bere bulegoan zebilen Alberrorekin batera. Jarraian agente bat agertu zen 
esanez Uribe jauna Asiainen bila zebilela. Uribe jauna zutarriei buruzko 
informazioarekin laguntzeko prest zegoen, mapa batean markatu eta zerrendatuta 
zituen. 

● Rifa doktoreak eta bere taldeak gau osoa eman dute gorpuak identifikatzen eta haien 
heriotza data zehazten 
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● Txuekak deitu egin zuen esateko hiltzailearen autoa BMV bat zela eta Javier 
Cobrerosen izenean zegoela. 

● Asiain eta Alberro Tafallara doaz Javier Cobreros aurkitzeko asmoz, baina ez dute 
aurkitzen.·Javier Cobrerosen arrebaren bila Joan ziren Zaragozara, bere anaiaren 
hilketaz informatzeko.  Baina badirudi bere anaia hilda dagoela. 

● Inspektoreak Tafallara bueltatu ziren Josune Solaguren Ruiz, Javier Cobrerosen 
neskaren etxea arakatzeko. Bertan zeudela Txuekak deitu zuen esanez gizon batek 
beste gorpu bat aurkitu zuela, emakume batena, baina azkenean txantxa bat besterik 
ez zen, maniki bat zen eta. 

● Beste gizon batean gorpua agertu da, baina oraingoan bi zutarriren artean kateaturik. 

● Azken gorpua arin batean identifikatu zuten Soler inspektoreari esker, Miguel Sabana 
zen hildakoa, desagertuta zegoen enpresarioa. 

● Kairo Club-era joan ziren, eta han konturatu ziren emagalduen club bat zela. Bertan 
neska batzuekin topo egin zuten, clubean bertan bizi zirenak. 

● Clubeko neska batek Asiaini erakutsi eta kontatu zion nola hango neskaren bat haurdun 
geratuz gero zer egiten zioten. Jarraian, Miguel Sabanaren amorantea hilik aurkitu dute 
clubeko garaje batean. 

● Ander Irujo alabaren bila joan da eskolara baina heldutakoan jada ez zegoen, ume 
batek gizon batekin joan dela esan dio. 

● Anderrek inspektoreei kontatu die nola gizon bat harrapatu zuten berak eta bere bi 
lagunek hilerriko parkinean Ainhoari argazkiak ateratzen. Bera eta bere lagunak (Mikel 
Tabarra, Jonan Lasa eta Carlos Akerreta). 

● Inspektoreek Ainhoaren kasuan jarri zuten lehentasuna eta ikerketa taldea handitu egin 
zuten. Oraindik ez zekiten mendian agertutako gopuen kasua eta neskatilaren 
desagerpena loturik zeudela. 

● Bahitzailearen irudia eskolako kamera batetik lortu dute eta Europa osotik zabaldu  dute 
haren argazkia. 

● Paradise clubean egondako tiroketan hildakoak egon dira, Joana Sousa eta Santos 
Oliveira Gomez. 

● Neska baituaren bilatzen jarraitzen zuten guardia zibilek. Garbi zegoen Oliveirak neska 
bahitu zuela baina ez zekiten zergatia. 

● Carlos ospitalean zegoen kimioterapiaren lehen saioa hartzeko, Mikel eta Jonan bera 
bisitatzera joan dira. 

● Jonanek Anderri aitortu dio Mikelek eta Anderrek suntsituta zegoela uste zuten 
argazkia, hilerriko gizonak zeramana, Carlosek ez zuela suntsitu. Argazki horretan 
argertzen den pertsona ez da Ander, baizik eta beraren anaia. 

● Mikel eta Ander ospitalera joan ziren Carlosekin hitz egitera argazkiari buruz, Ander eta 
Carlos geratu ziren bakarrik gelan. Anderrek liburu artean aurkitu zuen bere anaiaren 
argazkia eta konturatu zen zaharrago zegoela; beraz, Carlosek gezurra esan zuen 
Patxi hiliik zegoela. 

● Aisiain eta Rif donktorea hizketan egon eta gero konturatu ziren Cobreros jauna bi aldiz 
hil zela. 

● Alberro eta Aisiain Ganuza jaunarekin hitz egitera joan ziren, larrialdietako telefonora 
deitu zuelako Paradisetako tiroketa bat salatzeko, baina guardia zibila agertu zen. 
Hauek inspektoreei esan zieten dei anonimo batek abisatu ziela. 
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● Bi inspektoreak Paradise klubera jaitsi eta han telefono bat aurkitu zuten, guardia 
zibilak ez zuen mobilaren berri eman. Telefono hori Olivaren izenean dago eta hainbat 
dei ditu Alvida komandantearekin. 

● Gau batean Asiaini gizon batek deitu egiten dio eta honek Ainhoa bizirik dagoela esan 
eta non dagoen esaten dio. 

● Leire eta Ander gizon horrek emandako koordenatuetara heldu ziren eta han Patxi ikusi 
zuten kotxetik ateratzen. Leire beregana hurbildu eta jarraian Ander etorri zen bere 
alabaz galdezka. 

● Patxik esan zien Ainhoa salbatu egin zuela eta inteligentziako agentea dela. 

● Patxik kontatu zien nola bilakatu egin zen inteligentziako agentea, nola Miriam hil zuten 
eta honek mendeku bezala Miguel Sadaba hil egin zuen eta zutarrian kokatu. Oliveirak 
ezin zuenez harrapatu Ainhoa bahitu zuen. Patxik Oliveira eta Sousa hil zituela esan 
zien. 

● Leire ospitalean esnatu zen Alliet tenientea alboan zuela honek Alvira tenientea hil 
zuela esan zion eta horregaitik atxilotuta zegoen. 

● Medikuak alta eman eta espetxeratu egin zuten Leire. 

● Espetxean egun batzuk eman ondoren, abokatu bat agertu zitzaion esanez Ainhoa 
aurkitu zutela. 

● Ander espetxera etorri zen, Leireri dana kontatu zion nola Patxik behartu egin zuen 
gezurra esatera bere alaba berreskuratu nahi bazuen. Leire kartzelatik ateratzera etorri 
da, berak grabatutako bideo batekin.  Bideo horretan agertzen da Leirek ez zuela ezer 
egin eta dena Patxik egin zuela Aisiain bidetik kentzeko. 

EGITURAKETA 

 Obraren ordena kronologikoa denez, narrazio lineala dela esan dezakegu. Nobela eguneroko 
baten itxura du, hilabetero ikerketan gertatutakoa kontatu egiten du, hiru atal ezberdinetan 
idatzita dago. Lehengo atalean otsaileko gertaerak kontatzen ditu, zati honetan hilketen ikerketa 
Leire Asiainek du; bigarren atalean Ekaineko eta Uztaileko gertaerak azaltzen ditu, non 
ikerketaren burua guardia zibila izatera pasatzen den, nahiz eta Asiainek bere kabuz ikertu eta 
erantzunak lortu. Azkenik, hirugarren atala Epilogoa titulua du, Irailekogertaera bat azaltzen du, 
non Leire Asiainek Ainhoarekin hitz egiten duen, nahiz eta Ainhoak ez jakin Leire nor den. 

PERTSONAIAK 

● Leire Asiain inspektorea, Foru Poliziako kidea, Belosoko polizia etxea. 
● Fermin Alberro, inspektore-ordea. 
● Txueka: inspektore-orde bat. 
● Soler: Logroñoko polizia nazionaleko inspektorea. 
● Rifa doktorea: mendietako hilketen ardura zeraman doktorea. 
● Begoña Montilla, lehenengo biktimaren epailea. 
● Nafarroako mendietan izan diren hiru hilketa ikertzea: elurte handi baten ostean 

Bretxagaña (Urbasa), Iruñerri (Leitza) eta Artxubietako (Otsondo). 
● Miguel Sadaba Garcia: Kairo klubaren jabea; honek Miriam hil zuen; ondorioz, Patxik, 

Miriamen amoranteak, Sabada hil zuen.  
● Javier Cobreros: “tatuaje” deitzen zioten poliziek, Zamoran jaio baina Madrilen bizi 

zen. Bi gizonek, Mikhael eta Oie, aurkitu zuten bere gorpua. 
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● Antonio Morales Nuñez: Kairo klubean lan egiten zuen bere emaztearekin. Abeltzain 
batek gorpua aurkitu eta haren gorpuaren argazkiak Interneten jarri zituen. Clubeko 
garajean, bere emaztea hilda agertu zen. 

● Ainhoa Irujo: Bahituta egondako neskatoa, hasiera batean uste zen Anderren alaba 
zela, nobelaren amaieran ikusten da nola Patxiren (Anderren anaia) alaba da. Ander 
kartzelan zegoenean, Miriamek (Ainhoaren ema) eta Patxik abentura bat izan zuten.  

● Ander Irujo: Ainhoaren “aita”. ETAko partaide ohia eta hainbat aldiz kartzelan egona. 
● Patxi: Anderren anaia, eztanda baten ondorioz hil egin zela irudikatu zuen Alvira 

komandantearen laguntzarekin. Alviraren laguntzarekin ETAn sartu zen sator lanetan. 
Ainhoaren aita zen, Miriamekin abentura bat izan zuelako. 

● Miriam: Ainhoaren ama, sobredosiaren ondorioz hil, sobredosia Miguel Sadabak 
injektatu zion. 

● Oliveira: Hasiera batean, mendietako hiltzailea. 
● Pilar Cisneros: Miguelen emaztea, bere anaia abokatua da, Ricardo. Bi alaba. 
● Kepa Uribe: aditua trikuharri kontuetan, suhiltzailea. 
● Anani: Kairo Club-eko langilea. 
● Josune Solaguren Ruiz: Tafallako etxeko neska, Javierren neska-laguna. 
● Carmen Cobreros Martin: Zaragozakoa, hasieran inspektoreek pentsatzen zuten 

emakume hau Javierren arreba zela. 
● Miren: Ainhoaren izeko. 
● Carlos: Anderren laguna. 
● Mikel: Anderren gazteko laguna, nahiz eta inoiz elkarrizketa luzerik eduki. 
● Alvira: Guardia Zibileko komandantea. 
● Begoña Solis: Guardia Zibil kapitaina. 
● Alliet tenientea: Jendarmeriakoa, Leireren kasua eramaten zuena. 

BALIABIDEAK 

 Nobela hau genero narratiboa dela esan dezakegu. Istorioa kontatzen duen narratzailea 3. 
pertsonako narratzaile orojakilea da, hau da, gertatzen eta gertatuko den guztia daki, baita 
pertsonaien burutik pasatzen dena ere. Narratzaileak hiru motatako espresaerak erabiltzen ditu: 
narrazioak, deskribapenak eta elkarrizketak; denetan nagusi narrazioa da, nobela honek 
ikerketa batean gertatzen diren gertaerak eta pausuak azaltzen direlako.  

Rifak zurdaki bat hartu zuen bere maletatik. Gorpua estaltzen zuen elur hautsa 
kontuz eskuilatzen hasi zen. Kate bat kiribiltzen zen gorpuaren eta monolitoaren 
inguruan. Auzitegiko medikuak lanean jarri zuen. Plastikozko zerrenda bat 
agertu zen, hilotzaren eskumuturrak lotzen zituena. Eskuak hezur hutsa ziren. 
(13) 

 Estiloari dagokionez, bi estiloak agertzen dira: zehar estiloa eta estilo zuzena. Kontatzeko 
estiloa ez da hain landua, idazleak modu natural batean idazten du, nahiz eta hasieran bi 
motatako istorioak kontatzen dituen. Nobela gazteei zuzenduta dago; beraz, hiztegia ez da oso 
arraroa ezta zaila ere. 
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IRITZIA 

 Nobelak sinopsitik interesgarria ematen du, istorioak lehenengo momentutik hasita zerbait 
du irakurlea harrapatzen duena; izan daiteke misterioa, edo ondo kontatuta egotea. Nobelak ez 
du deskripzio askorik, gehiena gertaerak dira, horrek eragiten du irakurketa erraza eta arina 
izatea; hainbat elkarrizketa daude, horrek ere egiten du irakurketa astuna ez izatea. Kontatzeko 
modua ez da korapilatsua; ondorioz, adin desberdineko pertsonek irakur dezakete problema 
barik. 

 Eleberri honek ezaugarri inportante bat du: protagonista emakume bat da, emakume 
inspektore bat, indartsua. Aranak esaten duen moduan “Ikerlari nagusia Leire Asiain 
inspektorea da, ahuldadez betetako emakume indartsu bat”. Horrek hainbat puntu eman dizkio 
nobela honi, idazleak bere beste liburuetan ez bezala, ikertzaile ez-profesionaletatik 
profesionaletara pasatu da. Idazleak nobela errealista idazteko foruzain batekin ibili zen 
dokumentazio lana egiten.  

 Obra honen generoa misterioa da, nobela beltza, gehien erakartzen duen nobela mota da, 
honi esker, jada erraz irakurtzen bada, horrek gehiago bultzatzen du irakurlea istorioan 
murgiltzera. Nobela errealista da, gaur egun gertatzen den gauza arrunta bat da, horrela 
irakurleak ez du imajinazio askorik jarri behar pertsonaien rola hartzeko. 

 Istorioaren tramak hasieratik amaierara arte irauten du, bitartean milaka gauza eta buelta 
ematen dira ikerketan, non irakurleak erabat galduta geratzen den eta ez dago ezertaz ziur. 
Metodo horri esker, hau da, istorioa korapilatzeak bultzatzen du irakurlea irakurtzera, honek ez 
dakielako eta jakin nahi duelako zer gertatuko den kapitulu bat geroago. Honekin batera, lau 
urteko neskatoa, Ainhoa, desagertzen denean, tentsioak areagotzen dira eta erlojuaren aurkako 
lasterketa bat hasiko da neskato hori aurkitu eta haren bizitza salbatzeko. 

 Laburbilduz, nobela hau guztiz gomendagarria da momentu libre batean irakurtzeko, 
gustura irakurtzen da eta irakurlea azkar murgiltzen delako nobelan. Thriller, misterio, nobela 
beltzak eta poliziaren munduko liburuak gustatzen zaizkion pertsona orori gomendatzeko 
modukoa da. 
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