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Dolores Redondo

Dolores Redondo 1969an Donostian, 
Nafarroan jaio zen baina orain Zintruenigon bizi 
da. Zuzenbidea eta Sukaldaritza ikasi zituen, 
baina gaur egun negozioen munduan aritzen da 
batez ere. Kontaketa laburren eta haurrentzako 
ipuinen bidez hasi zuen bere literatur ibilbidea. 
Bere lehen eleberria 2009an argitaratu zuen 
Aingeruaren Pribilegioak titulukoa eta Pasaia eta 
Donostiako arrantzale munduan girotua. 
Ondoren, beste hainbat obra idatzi ditu: 
Ekaitzari eskaintza eta Hezurren ondasuna, 
esate baterako. Zaindari Ikusezina tituluko bere 
obra hau Baztango trilogiaren lehenengo atala 
da. 

Sarrera

 Zaindari ikusezina Dolores Redondok idatzitako misteriozko eta 
polizia gaiko eleberria da, lehen aldiz 2013an argitaratu zena.  
 Nobela honetan protagonista Amaia Salazar inspektorea da, Iruñean 
bizi dena. Inspektoreak Elizondon (Nafarroako herria) gertatzen ari diren 
nerabe hilketeei buruz ikertu behar izango du istorioa aurrera doan 
heinean eta herri inguru horietan dauden elementu mitikoekin nahastuko 
da kasua. Baina aldi berean, Amaiak haurtzaroan izandako arazoei aurre 
egin behar izango die. Kasu hau ikertzeko Amaiak eta bere senarrak, 
Jamesek, Elizondon bizi den Engraxi izebaren etxera denboraldi bat 
pasatzera joango dira. Eta bertan familia arazoez ohartuko da Amaia.  

 Salazarrek eta gainerako laguntzaileek gogoz ekin beharko diote 
herriko hiltzailea aurkitu nahi badute. 
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Zaindari ikusezina

• Kokapena
 Eleberri honek ez du kokatzen istorioa urte zehatz batean. Hala eta 
guztiz ere, gaur egun gertatua izan liteke, gaur eguneko hizkera, 
esapideak eta teknologia (mugikorrak, kotxeak, PCR, HPCL…) erabiltzen 
dituztelako istorioko pertsonaiek.  
 Nobelaren lekuari dagokionez, hasieran istorioa Iruñean, Nafarroan, 
kokatzen da, Amaia eta bere senarra bizi diren lekuan. Baina istorioak 
aurrera egin ahala, serieko hilketak Elizondo herriaren inguruan (basoan 
eta ibai ondoan) gertatzen dira, eta Elizondoko hainbat lekutan kokatzen 
dira ekintza gehienak: Engraxiren etxean, Auzitegian, Polizia kuartelean, 
eta Salazarren gozotegian, besteak beste. 

• Gaia
 Elizondo herrian gertatzen ari diren serieko hilketa batzuk ikertzen 
hasiko dira Amaia Salazar eta bere lankideak hiltzailea harrapatzeko 
asmoz. Horretarako familia-harreman arazoei aurre egin beharko diete 
hiltzailea aurkitu nahi badute. 

• Argumentua
 Elizondo herrian serie-hiltzaile batek hiru neskatxa hil ditu, eta Amaia 
Salazar inspektorea izendatzen dute kasua eramateko arduraduna Jonan 
inspektoreordearen, Zabalza inspektorearen, Iriarte inspektorearen eta 
Montes inspektoearen laguntzaz.  

 Amaia Elizondon bizi den bere izebaren etxean biziko da bere 
senarrarekin hiltzailea harrapatu arte. Baina hiltzailea harrapatzeaz gain, 
Amaiak beste arazo bat izango du: txikitan Elizondon bizi izan zuen 
trauma bat gainditu beharko du; izan ere, trauma ondorengo krisialdiak 
nozitzen ditu txikitan bere amak arrabola batekin jo eta hiltzen saiatu 
zenetik. Amaieran, bere trauma gainditzea lortuko du, eta hiltzailea nor 
den jakingo du: Bittor, bere ahizpa Floraren senarra. Florak, ordea, 
lehenago jakingo du egia eta bi tiroz hilko du Bittor. Azkenean, Flora aske 
utziko dute eta Amaia haurdun geratuko da. 
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• Istorioa
Amaia Salazar bere senarrarekin Iruñean bizi den inspektorea da. 

Egun batean, Elizondon Ainhoa Elizasu izeneko hamabi urteko 
neskatxaren gorpua aurkitu dute ibai ertzean: arropak urratuta ditu erditik, 
pubiseko ilea moztuta du, gainean opiltxo bat jarri diote, eskuen ahurrak 
gorantz begira ditu alde banatara jarrita, eta lepoaren inguruan hari bat 
du oso estututa. Hilabete bat lehenago ere herri berean eta baldintza 
berberetan aurkitu zuten Carla Huarte izeneko beste neska gazte bat. 
Hortaz, polizia inspektoreek ondorioztatzen dute bi hilketak erlazionatuta 
daudela eta serieko hiltzaile batek sortuak izan direla.  

 Amaiak Elizondon bizi izan zuenez bere haurtzaroa kasua eramateko 
pertsonarik egokiena dela uste du komisarioak eta horregatik izendatzen 
du kasuko arduradun. Horrek, bere laguna den Montes inspektorearen 
eta Amaiaren arteko tentsio egoera bat sortzen du. Amaiarekin batera 
hilketak ikertzen dituzten gainerakoen artean Jonan inspektoreordea, 
Iriarte inspektorea, Zabalza inspektorea, Montes inspektorea eta San 
Martin medikua dira garrantzitsuenak. 
 Amaiak Elizondon familia duenez, bera eta bere senarra James bere 
izeba Engraxiren etxean geratuko dira hiltzailea harrapatu arte. Behin 
Elizondon, bere ahizpen egoera pertsonalak ezagutzen ditu: Flora eta 
bere senar Bittor ez daude batera, ezta Ros eta bere senar Freddy ere. 
Horregatik, Ros izeba ere  Engraxiren etxean bizitzen dago. 
 Handik egun batzuetara antzeko baldintzetan aurkitzen dute beste 
hilotz bat. Anne Arbizu da, Freddyrekin ibili zen neska gaztea. Anneren 
gorpua aurkitu eta egun batzuetara Freddy bere buruaz beste egiten 
saiatzen da. Baina bere lagun batek aurkitu eta ospitalera eramaten du. 
Oso larri dago eta handik aurrera ezingo da ezta oinez mugitu ere egin. 
Horregatik guztiagatik, Ros eta Freddy susmagarri bihurtzen dira, baina 
azkenean frogatzen da ez direla errudunak. 
 Zenbait egun geroago beste gorpu bat aurkitzen dute, baina kasu 
honetan mendiko borda batean, eta ez zituen pubiseko ileak moztuta, 
ezta opiltxorik gainean, arropak urratuta egon arren desordenatuta 
zeuden, loreak zituen buruan eta esku batean, eta beso bat falta zitzaion. 
Johana deitzen zen hildakoa eta bere amaren deklarazioaren arabera 
hilzailea aurkitzen dute: ez zen serieko hiltzailea izan, Johanaren amaren 
senarra baizik. Berak aitorzen duen bezala, autoan sartu eta mendira 
eraman zuen eta han musukatzeko eskatu zion, baina neskak ez zuenez 
egin, jipoitu egin zuen konorterik gabe utzi arte. Orduan, bortxatzen 
saiatu zen, baina esnatu zen eta garrasika hasi zen eta gizonak bere 
alabaordea lepotik indarrez estutuz hil egin zuen. Ondoren, bordara 
eraman zuen eta han bortxatu zuen eta, azkenik, serieko hiltzaileak bere 
biktimak uzten dituen bezala jartzen saiatu zen berari krimena 
leporatzeko. Baina berak ez zion besoa moztu. 
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Horrez gain, Amaiak beste arazo bat konpondu behar du: txikitako 
trauma bat gainditu behar du. Izan ere, gaztetxoa zenean bere ama 
hiltzen saiatu zen arrabola batekin joz eta irinez betetako kupel batean 
sartuta. Medikuak esan zuen bere amak Amaia gorroto zuela eta hiltzen 
saiatu ahalko zela berriro. Horregatik, izeba Engraxiren etxean bizi izan 
zuen bere haurtzaroko parte gehiena. Geroztik, Amaia bere amaren 
beldur izan zen eta amets gaiztoak zituen berarekin. Gau batean 
asaldatuta esnatu da eta trauma-ondorengo krisialdi bat sufritu du. 
Engraxik Jamesi txikitan gertatutakoa kontatzera behartzen du Amaia eta 
horrek laguntzen dio trauma gainditzen.  
 Hurrengo egunean mendira joaten dira goiza pasatzera. Mendian 
dagoen haitzulo batean sartzera behartzen du Rosek, eta han Maia 
izeneko emakume batekin hitz egiten du. Emakume horrek esaten dio 
gizon susmagarri bat ikusi zuela beherago zegoen haitzulo batean 
sartzen fardel batekin eta ateratzen hura gabe. Eta haitzulotik ateratzera 
doanean emakumea agurtzeko buelta ematen duenean desagertu dela 
konturatzean korrika jaisten da Ros eta James itxaroten geratu diren 
lekura. Han gertatutakoa azaltzen die eta Maia izeneko emakumea 
deskribatzean Rosek esaten dio Anbotoko Mari zela, Maia izenez ere 
ezagutzen dena. 
 Beste alde batetik, hilotzen ondoan aurkitutako ileak aztertzera 
bidaltzen dituzte eta hartz batenak izan daitezkeela ondorioztatzen dute, 
eta azkenean jakingo dute zuzen zeudela. Horregatik, hartzetan 
espezialistak diren bi doktorerekin elkartzen dira hitz egiteko. Gainera, bi 
doktoreek Huescan duten laborategietara eramaten dituzte Amaia eta 
Jonan neska hilen gainean agertutako opiltxoen irina guztiena berdina 
den egiaztatzeko. Haien artean kointzidentziarik ez dagoela 
ondorioztatzen dute, baina Florak lan egiten duen gozotegiko irina dela 
konturatzen dira. 

 Hori jakitean, Amaiak Flora susmagarritzat hartzen du, baina ondoren 
berak azaltzen dio bera ez dela hiltzailea,   baina badakiela nor den: 
Bittor, bere senarra. Orduan Flora Bittorren bila doa eta bi tiro jo eta hil 
egiten du.  
 Istorioaren amaieran, Flora aske uzten dute eta Amaia haurdun 
geratzen da, aspalditik desiratu izan duen bezala. 
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• Pertsonaiak

 Amaia Salazar  
 Berau da istorioko protagonista, inspektorea eta bere senarrarekin 
(James) bizi da Iruñean. Alde batetik, haurtzaroan izandako traumei aurre 
egin behar die: amak ez zuen Amaia maite eta egun batean hiltzen saiatu 
zen. Hori dela eta, amets gaiztoak ditu askotan. Beste alde batetik, 
Jamesek eta Salazarrek haur bat eduki nahi dute, baina Amaia ez da 
haurdun geratzen. Gainera, jaio zen lekuan serie hilketa batzuk 
gertatzean kasuaren inspektore arduraduna izendatzen dute. Horregatik, 
bere senarra eta biak bere izeba Engraxiren etxera hilketak amaitu arte 
mugitzen dira. Denboraldi horretan bere ahizpen arazoetaz ohartuko da: 
Flora eta Bittorren arazoak, Ros eta Freddyren dibortzioa…  

 James  
 Amaia Salazarren senarra da eta iparramerikarra. Margolaria da, 
nahiko ospetsua, eta Iruñeko etxean berarentzako estudio moduko bat 
daukate. Haurrak eduki nahi ditu eta Amaiaren haurtzaroan bizi izandako 
traumak istorioa aurrera doan heinean ulertzen joango da. 

 Bittor  
 Nobelako serieko hiltzailea da, eta Floraren senarra. Gaztea zelarik 
hasi zen nerabeak hiltzen eta hainbat urte inor hil gabe egon zen arren, 
berriro bere ohituretara bueltatu zen. Bittorrek pentsatzen zuen eraildako 
nerabe horiek, beraien izaeragatik edo janzten zuten moduagatik, 
probokatu egiten zutela eta, horregatik, hilik egotea merezi zutela. Baina 
azkenean bere emazteak, egiaz ohartuta, eskopeta hartu eta hil egiten 
du. 

 Ros  
 Amaiaren ahizpa da eta azken denboraldian ez zegoen pozik bere 
bizitzarekin. Alde batetik, familiaren gozotegia uztea erabakitzen du, bere 
ahizparen etengabeko irainengatik. Eta, beste alde batetik, bere senarra 
uztea ere erabakitzen du, horrek amorante bat duelako, Anne Arbizu 
alegia. Freddy Rosen senarra da eta Anne Arbizu, hamabost urteko 
gaztea izan zen bere ezkutuko amorantea. Baina Anne hilda aurkitu eta 
denbora gutxira bere buruaz beste egitea erabakitzen du. Azkenean, 
ordea, lagun bati esker ospitalera eramaten dute eta ez da hiltzen, baina 
ez da gai izango berriro ibiltzeko. 
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 Flora  
 Amaiaren beste ahizpa eta familiaren gozotegia eramaten duena da. 
Bere senarra Bittor da, serie hiltzailea, eta bera dela konturatzean bere 
baserrian aurkezten da eta eskopeta hartuta hil egiten du. 
 Beste pertsonaia batzuek ere hartzen dute parte istorioan, baina ez 
dira hain garrantzitsuak: Rosario, Engraxi, Montes, inspektorea, Iriarte eta 
Zabalza inspektoreak, San Martin medikua, Maia eta hartz espezialistak, 
esate baterako; baina ez dute garrantzi handirik istorioan edota ez dira 
sarritan agertzen, ez dute ekintza nagusietan parte hartzen. 

• Egituraketa
 

Obra honen egituraketa lineala da. Batez ere, egituraketa 
kronologikoa erabiltzen da istorioa garatzeko. Baina istorioko ildo 
nagusiaren barnean zenbaitetan flashback-ak daude Amaiaren 
haurtzaroaren esperientziak kontatzeko.  
 Eleberriaren edizio honek 478 orrialde ditu eta ataletan bananduta 
dago (zehazki, 43 ataletan), baina zenbakiak soilik agertzen dira, 
izenburu gabe. 

•  Baliabideak

 Dolores Redondoren eleberri hau oso txukuna da, eta estilo oso 
landua erabili du horretarako. Deskribapen asko eta luzeak daude 
istorioan zehar, batez ere lekuenak: zehaztasun handiz aipatzen ditu leku 
guztietako bereizgarri guztiak (adibidez, hilketetatako eszenak, 
Elizondoko kaleak, eta abar). 
 Elkarrizketak ere oso ugariak dira pertsonaien artean; batez ere, 
Amaia eta Jonanen artekoak, edo oro har Amaia eta gainerako 
pertsonaien artekoak. Horrek, kontakizunaren abiadura bizkortu egiten du 
eta entretenigarriagoa egiten du irakurketa.  
 Badaude zenbait barne-elkarrizketa ere, gehienak Amaiak bere 
buruarekin izaten dituenak. Horien bidez bere pentsamenduak, nahiak, 
iritziak eta asmoak jakin ditzakegu. Dituen ametsek eta amesgaiztoek ere 
Amaia hobeto ezagutzeko informazio baliagarria ematen digute. 

 Beste alde batetik, Dupree agente bereziak parte hartzen duen 
elkarrizketetan estiloa bere arabera egokituta dago: elkarrizketan 
frantsesezko zenbait esaldi tartekatuta daude. 
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 Istorio osoan zehar narratzaileak pertsonaien jokatzeko modua 
ulertzeko informazio gehigarria eskaintzen digu, orojakilea delako; hau da 
hirugarren pertsonan idatzita dago eta pertsonaia guztien pentsamen-
duak, iritziak, nahiak eta iraganak ezagutzen ditu. 

•  Iritzia 

 Dolores Redondoren obra oso lan txukuna eta ia hobezina da hainbat 
arrazoirengatik. 
 Alde batetik, liburuaren portadaren erdian begi handi bat agertzen da 
oso irekita zuhaitz-adar beltzen artean. Horrek irakurlearengan interesa 
eta irakurtzeko nahia pizten du, liburua irakurtzera erakarriz. 

 Gaiaren aldetik, misteriozko eleberri bat da, eta oro har genero 
horretako obrak harrera ona izan ohi dute irakurleen artean. Guri ere 
gehien gustatzen zaizkigunak horiek dira. Gainera, Redondoren obra hau 
ez da polizia eleberri sinple bat: horrez gain, liburu honetan euskal 
mitologiari erreferientziak eta traumei eta arazo pertsonalei buruzko 
hausnarketak ere aurki ditzakegu. Horrek entretenigarriagoa egiten du 
irakurketa eta irakurleak istorioarekin identifikatuta sentitzeko aukera 
handiagotzen du.  

 Liburuaren alderdirik deigarrienetako bat lehen aipatutako euskal 
mitologiari eginiko erreferentziak dira. Ehiztari batzuen ustetan, basoan 
Basajaun bat dago, baketsua dena, bi metroko altuerakoa dena eta ilea 
luze daramana. Beste momentu batean, Elizondoko mendietako haitzulo 
batean Amaiak Maia izeneko neska batekin hitz egiten du. Neska hori 
Anbotoko Mari izan litekeela iradokitzen da liburuan. Horrek, eleberria 
interesgarriagoa bihurtzeaz gainera, Euskal Herriko kulturari buruz 
ikasteko aukera ematen digu. 
 Eleberri honetako pertsonaiak oso desberdinak dira elkarren artean 
eta une oro zentzua ematen diote kontakizunari euren izaeren bidez. 
Haien artean interesgarriena Flora iruditu zaigu. Flora Amaiaren ahizpa 
zaharrena da, oso burugogorra, ausarta, desatsegina, zakarra eta harroa. 
Hasieran badirudi ez duela bihotzik eta gehien gustatzen zaiona bere 
ahizpak bere onetik ateratzea dela. Baina istorioaren amaieran, aldiz, oso 
argia dela ikusten da, eta bere benetako asmoa ez zela ahizpak 
sumintzea, baizik eta serieko hiltzailearen aitorpena lortzea; alegia, Bittor 
bere senarraren aitorpena. Gainera, bere alderdirik puruena edo onena 
erakusten du bere senarra maite duela esatean eta harenganako errukia 
sentitzean. Hau da, bere benetako izaera oso liluragarria da. 
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 Kontakizunean gehien gustatu zaiguna hilketen deskribapenak izan 
dira, zehaztasun osoz kontatzen direlako eta benetan harrigarriak 
direlako. Beste alde batetik, ordea, deskribapenak astunegiak dira 
zenbait kasutan eta istorioa ulertzeko informaziorik gehitzen ez dute; 
adibidez, lekuak deskribatzen denbora gehiegi eman du idazleak, eta 
pixka bat aspergarria izan da irakurketaren alderdi hori. Agian, zenbait 
deskribapen soberan egon litezke. 

 Laburbilduz, Dolores Redondoren liburu hau asko gustatu zaigu eta 
oso ondo landuta daude obraren alderdi guztiak. Horregatik, iruditzen 
zaigu misteriozko obren artean nabarmendu beharrekoa dela.  
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