
1. Mikel eta Karlos haurtzaroko lagun minak dira.  

2. Obran kontatzen diren pertsonen arteko harreman guztietan gezurrak ageri dira.  

3. Mikelek eta Luciak Karlosen ezkontzan ezagutu zuten elkar.  

4. Altzari enpresatik kaleratu eta langabezian geratu zenean, sumindu egin zen Mikel.  

5. Karlosen ezkontzara berandu heldu zen Mikel, presaka prestatu eta gorbata 
janztea ere ahaztu egin zitzaion.  

6. Istorioaren kontaketan narratzailearen pertsonan aldaketak daude kapituluko 
protagonistaren arabera: Mikel denean (Mikel izeneko kapituluak) 1. pertsonan; 
Lucia denean (kapituluak bere izenean) 2. pertsonan; eta Naroa denean 
(kapituluak bere izenean) 3. pertsonan.  

7. Naroa Frantzian eta Suitzan egona da; Suitzan hamabost urtez bizi izan zen.  

8. Luciak ere sekretu bat gordetzen du eta egia osoa Martari, bere amari, eskutitz 
batean kontatzen dio. 

9. Ezkontza osteko astea ezer gertatu ez balitz bezala igaro zuen Mikelek, 
gertatutako guztia ahaztu balu bezala.  

10. Ezkontzaren ondoren hilabete eta erdi igaro zen Mikelek eta Luciak berriro ere 
elkar ikusi zuten arte. Mikelek ia ahaztuta zuen.  

11. Mikelek azkenean bakarrik amaitzen du, ez Naroarekin, ezta Luciarekin ere.  

12. Mikelen nahia beti izan da finantza mundura itzultzea, musika dendarekin ez du 
behar beste diru irabazten. 

  IL  ULERMEN PROBA   ●   Udazkeneko lorea Zuzen

  Izen-deiturak ……………….…………………..…..      Taldea  ….… Negatib.

 > Markatu (X) erantzunak (20) test laukietan: E F edo A B C D.  Utzi hiru. GUZT. / 20

 > Gaizki erantzundakoek ez dute negatiborik*   (*E Fn zutabe bat osorik markatu ezean) Kalifikaz. / 10

A B C D

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

E F

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13. Albistea emateko Naroak erabili 
zuen tonu hotz, kirurgikoaz oroitu 
nintzen. Biok etxeko sukaldeko 
mahaian eserita, aurrez aurre. 
Kontsulta batean gaixoa eta 
sendagilea jartzen diren modu 
berberean. Edota, eskola garaian, 
tutoreak bere bulegora deitzen 
zidanean bezala. 

Zer adierazi nahi dio Mikeli? 

a) Egindako azterketek haurdun 
dagoela adierazten dutela. 

b) Semen azterketaren arabera 
espermatozoide nagiak dituela. 

c) Amaitu nahi duela; Luciarekin 
izandako erlazioaz ohartu da. 

d) Fakturak ez ordaintzeagatik 
argia moztuko dietela.

14. Besapean zeraman kiloko zorrotik 
eskukada bat eman eta ingurukoei 
labore bedeinkatu hura banatzen 
segitu zuen. Zeharka begira jarraitu 
nion nik une batez. Carlosen 
lankideena suposatu nuen 
taldetxora batu zen bere lanak egin 
ostean. Harritu egin nintzen 
lehenago elizan neska hartaz ohartu 
ez izanaz.

Karlosen ezkontzako une 
horretan, nor ezagutu du? 

a) Naroa 

b) Lucia 

c) Milagros 

d) Lourdes

15. Ez dizu axola bakarrik afaltzea. 
Etxean, azkenaldi honetan, ohituta 
zaude. Jatetxeetara, berriz, ez zara 
sarritan joaten, baina horrela 
suertatzen bada ez dizu inolako 
lotsarik ematen mahaian aulki 
hutsen konpainian eseri beharrak.

Pasarte horren kapitulua noren 
ikuspegitik kontatzen da? 

a) Luciarenetik. 
b) Naroarenetik. 
c) Mikelenetik. 
d) Evarenetik.



16. Nik ere Roberren familiari buruzko aipamen goxoak 
mingain puntan nituen arren… isilik geratu nintzen. 
Alde batetik, Roberrek, gertatuak gertatu, pena apur 
bat ere eman zidalako –handiegia eta baldarra ageri 
zen bat-batean bera ere eskuzapi bat eskuan, zurbil 
eta totel, egindakoa nola konpondu ez zekiela–; eta, 
beste aldetik, Luciak bota zion begirada harrizkoak 
ehun irain eta mila arneguren indarra zuelako jada. 

Roberrek kopako ardoa isuri du… 

a) nahi gabe Mikelen eta Luciaren gainera; 
jantzia zikindu dio eta Lucia haserrarazi. 

b) nahita Mikelen gainera, jeloskor 
baitago; nahi gabe Lucia ere busti du. 

c) kamarero plantak egiten hasi denean, 
ingurukoei barrea eragiteko.

17. Berandu eta haserre doa Naroa. Haserretu delako 
berandutu da eta, beti orduan ibiltzeko ohitura 
zorrotza duenez, bere burua atzerapenarekin eta 
korrikan ikusteak are gehiago haserretzen du. 
Lourdesen etxeko txirrina jo duenean; horregatik, 
“Naroa” soil batez erantzun dio interfonoko galderari 
eta arnasestuka sartu da sotora. 

a) Mikelek ez du harrikoa egin, askotan 
esan dion arren, eta haserrea arintzeko 
Lourdesekin hitz egitera joan da. 

b) Naroa Lourdesekin geratuta zegoen, 
baina Mikelek alkandora bat lisatzeko 
eskatu dio eta metroa galdu du. 

c) Mikelek haur bat nahi duela esan dio 
Naroari, baina honek ez du nahi.

18. Disimuluan malkoak lehortu eta irribarre ironikoak 
marrazten saiatu nintzen horregatik, ordura arte 
Luciaren aurrean lantzen aritu nintzen rockero 
gogorraren maskara erori eta bazkalosteko 
telenobelekin negar batean jartzen zen mari-muki bat 
nintzela konturatuko zen beldurrez.

Zer gertatu zaio Mikeli? 

a) Luciarekin pelikula triste bat ikusten ari 
dela negar egiteko gogoa sartu zaio. 

b) Ezkontzan Evak lore-sorta ama alargun 
berriari eman dionean hunkitu egin da. 

c) Luciarekin sukaldatzen ari direla, kipula 
txikitzen hasi eta malkoak isuri zaizkio.

19. Kursaaleko zubira iritsi nintzen. Zirimiriari haizea 
gehitu zitzaion han. Itsasotik zuzen-zuzenean 
zetorren haize fin bihotzik gabea. Haren kontra 
alferrik zen amerikanaren lepoa altxatzea. Ez zuen 
ezertarako balio eskuak poltsikoetan sartzeak. 
Hezurretaraino iristen zen, orkaren hortz beltzak 
fokakumeengana ailegatzen diren modu berberean. 
Pausoa azkartu nuen, korrika ia. Ihesi.

Ezkontza ospakizunaren ondoren, zer 
egin du Mikelek?  

a) Gaua Luciarekin igaro du; baina 
errudun sentitu da eta ezer esan gabe 
alde egin du haren etxetik. 

b) Gaua Luciarekin igaro du eta alde egin 
duenean bere telefonoa eman dio. 

c) Bere etxera abiatu da; errudun ez 
sentitzeko alde egitea erabaki du.

20. Begiak itxi nituen. Eskuak aurpegira eraman. Neure 
burua ere harrituz eta iragarpen guztien aurka, 
inteligentea izan nintzen: mutu iraun nuen. Etsipenak 
erraietatik izkinara oihartzun egiten zebilkidana, 
isilarazi egin nuen. Ziur al zaude? Ez, ezin nion Luciari 
hori galdetu. Iraina zatekeen, irainaren gainean.

Zer aitortu dio Luciak Mikeli?  

a) Hiesa duela. 

b) Naroak ere bera engainatzen duela, 
ospitaleko lankide batekin. 

c) Haurdun dagoela.

21. Lehenago ikusi behar nuen une hau zetorrela, 
aurpegiratu dio Naroak bere buruari. Gauerdian 
piztutako farolera tximeletak nola, era berean etorri 
zaizkio gogora azken asteotako irudiak.

Zertaz ohartu da Naroa?  

a) Milagrosen heriotzaren benetako zioa. 

b) Lucia eta Mikelen artekoaz. 

c) Mikelek bera benetan ez duela maite.

22. Han geratu zitzaidan begirada, orri haietan. Eskutitz 
hartan. Kartazalean. Kartazalak atzealdean zeraman 
zigilu koloreztatuan, armarri dotore hartan, 
Aldundiaren Ikur. Eta gutun hura zer zen ulertu nuen 
kolpera. Nork bidali zuen. Zer zioen.

Zer pentsatu du Mikelek?  

a) Luciaren eskutitz bat dela, Naroari 
guztia kontatzen diona, eta hala da. 

b) Luciaren gutun bat dela; baina adopzio 
tramiteei buruzkoa da. 

c) Ezkontza eguneko trafiko isun larri bat.

23. Gero eta sendoago nabaritu nuen Luciaren ahotsa, 
moskeo puntu batek zorroztuta: nire ziurtasun 
apurra, berriz, egunkaria euritan bezala ari zen 
desegiten. Azken kontu harekin hormaren kontra ipini 
ninduen. Bazekien berak hori, ondotxo jakin ere. Zer 
egin behar nuen, aitzakien soka luzatzen segi?

a) Ezkontzan, Lucia Mikeli berarekin etxera 
joateko eskatzen ari zaio. 

b) Luciak Mikel salatu nahi du bere haurra 
hezteko laguntzarik ez emateagatik. 

c) Luciak telefonoz deitu dio Mikeli, gauza 
garrantzitsu bat esan behar diolako.




