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abistu egin
txistu egin

«Txori handiren batek abistu egin zuen. Baina Livok ez zuen ezer entzun.»
174

akitu
neka-neka egin

«Akiturik, zerraldo erori da ehiztaria kanpamentura iritsi orduko...»
75

amorekeria
bigunkeria

«Zinez, kosta egiten zitzaion Christineren grina ulertzea. Eta bere amorekeria
ere ez zuen ulertzen.» 75

anabasa
nahasketa

«Subofizialak bulegoko anabasari begiratu zion, baina ez zuen ezer esan.»
139

antzu
frutu gabea

«Ba, hire bizitzaren zati bat duk, Yangambin pasatako sei urteak, urte antzuak
eta tristeak.» 103

apika
agian

«...batera ateratzen zituzten burua eta besoak, eta batera buelta hartu, Lalande
Biranek lehentxeago apika.» 73

asaldatu
baretasuna hautsi

«La Gazzette de Leopoldville-k errege bidaiaz argitaratutako artikuluak guztiz
asaldatu zuen Yangambiko goarnizio osoa...» 39

azal-pinporta eduki
oilo-ipurdia jarri azalean

«Bai Van Thiegelek eta bai Lalande Biranek azal-pinporta zeukaten une
hartan. Milioi eta erdi! 1.500.000!» 78

azkon
lantza txikia

«Sebastian enbor bati lotuta zegoen, eta azkonak zeuzkan gorputzean sartuta»
205

bekaizkeria
inbidia

«Yangambiko ofizial gehienek bekaizkeriaz hartu zuten Chrysostomeren
arrakasta.» 28

belaze
belardia

«Belazeak zapal-zapal eginda zeukan belarra zati batean.»
103

bertatik bertara
hurbil-hurbiletik

«Monakoko errebista batetik hartutakoa zen, eta dantzariaren argazki bat
erakusten zuen, Saint-Jean-Cap-Ferraten bertatik bertara ateratakoa.» 43

bisaia
aurpegia

«Gelditu zen azkenean, eskuak bularrean bilduta. Luis Gonzagaren postura
berbera zen, baina beste bisaia batekin.» 206

branka
itsasontziaren aurrealdea

«Jarraian, erregea baporearen brankan azaltzen ikusi zuen, eta berari agurra
bihurtzen.» 41

doi
ozta

«Bota militarrekin doi iristen zen 175 zentimetrora.»
39

erdeinu
arbuioa, mesprezua

«...bestean, "Gillaume Tell" lehiaketaren egunean egindako erdeinua...»
102

erkitu
erabat nekatu

«...urteak aurrera zihoazela adierazten zioten, ez zela lehengoa, erkituta
bukatzen zuela hiru aste oihanean ibili ondoren.» 75

ernamuin
landarearen sorburu-zatia

«... nahiz eta landaretzak, uraren azpitik joanda bezala, ernamuinen moduko
irlatxo berdeak sortu haren erdian.» 12

erretxindu
haserretu, gogaitu

«Agian Lalande Biran erretxindu egingo zen postu militarraren ardura
Donatien bezalako ofizial makal baten esku uzteagatik...» 224

gaina hartu
gainditu, gailendu

«Izan ere, bere lehengusuek eta beste senide askok, Espainiako edo
Ingalaterrako nobleek, gaina hartzen zioten beren azeri, otso eta hartzekin.» 42

gogaitu
gogoa galdu, aspertu

«Ostegun batzuetan, bera gogaituta gelditzen zenean, baimena ematen zion
laguntzaileari birjina ohia bere paillote-ra eramateko.» 53

goibeldu
tristetu

«Goibeldu ere egiten ziren berek baino hamar aldiz kartutxo gehiago zeuzkan
commençant hura ikustean.» 29

goritu
gori (gorri) jarri arte berotu

«Begiek, ordea, egurrak inoiz izaten ez duen indarra zeukaten. Burdinazkoak
ziren une hartan, eta suak goritzen zituen.» 206

habaila
harriak jaurtitzeko arma, honda

«Berezkoa duzu, nonbait, punteria, eta denok miretsita gauzkazu habailarekin
duzun trebeziarekin.» 203

halabeharrez
ustekabean

«Richardson besoak astintzen hasi zen koru zuzendari baten moduan (…).
Halabeharrez, hark eskatzen ziena egin zuten tximuek.» 148
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hanpatu
harrotu, puztu

«Kobazuloak hanpatu egin zituen bere hitzak, eta haize korronte batek haren
gorputzari zerion kiratsa ekarri zuen.» 28

herra
gorrotoa

«Umiliazioa izan zen, eta tenienteari herra geratu zitzaion barruan, bere
buruaren zatietako batean.» 31

herrestan
arrastaka

«Ehiza taldea oihanean ezkutatu zenerako, mamba sugea bezalako hitza
herrestan zihoan Yangambiko paillote batetik bestera.» 69

higatu
gastatu, maiztu

«Chaise longuea polita zen oso, baina argia –gris argia lore arrosa higatu
batzuekin–, eta antzeman egiten zitzaion erabilera...» 45

hinki-hanka
itzulinguru, zalantza

«Napoleonen soldadu kontuak baztertu eta duelu proposamena egin zion
hinki-hankarik gabe.» 219

hitz-beste egin
hizketa-gaia aldatu

«—Inoiz ikusi al duzu lehoirik, Petit Livo? –esan zuen orduan bere ahoak hitz-
beste eginez.» 151

ihar
lehorra, mami gutxikoa

«Erretorea gizon ihar bat zen, urte askotan kapilau militarra izandakoa...»
203

kaier
koadernoa

«Marrazki kaier bat eta hiru arkatz utzi zituen kapitainaren alboan, eta,
soinekoa kenarazi ondoren, oherako bidea egin zion neskatilari.» 53

kari
kausa

«Ai, triste zegoen, triste nire arima, emakume baten kariaz...»
57

kaxkartu
kurruskari utzi

«...Livok bi txandatan erre zuen sugea, aurrena eztiro, azala errazago kentzeko,
eta gero su biziagoan, haragia kaxkartu arte.» 235

kirik egin
zelatatu

«Sartu aurretik, kirik egin zuen azkeneko aldiz hondartzara.»
124

koskabilo
potroa, barrabila

«Izan ere, aztertu zuten bere gorputza (...) eta egia jakin zuten: lau koskabilo
zeuzkala zorroan. Ez bi, gehienok bezala.» 165

laket izan
atsegin izan

«Itxura batera, inori ez zaio laket klubean sartu aurretik oinetakoak aldatzea.»
67

laudatu
goraipatu

«Beraz, dantzariak jauregiko lorategia laudatu zuenean, hango zuhaitzak eta
loreak goraipatuz...» 34

lohitu
zikindu

«Force Publiqueren irudia lohitzen ari haiz.»
155

maiseatzaile
gaizki esalea

«...hartu zuen harri koskor bat, hartu zuen habaila, tira zuen bere indar
guztiarekin eta korderik gabe utzi zuen maiseatzailea.» 204

marranta
ahotsaren laztura

«—Lulago! –esan zuen doi. Bere alabaren izena zen. Marranta eta guzti,
izena aski garbi erne zen–. Lulago!!! –saiatu zen berriro.» 179

mastrakatu
marruskatu, zapaldu

«...eta bera bakar-bakarrik ikustean (...) barrabilak moztu matxete batekin,
makilarekin jo aurpegian begiak mastrakatu arte.» 135

maxa
marikoia (hitz iraingarria)

«—Ez duk ehiztari txarra maxa hau —esan zuen norbaitek isilka, eta esaldia
entzun ahal izan zutenek goxoki bat bezala gorde zuten hitz hura, "maxa".» 32

morroilo
armen ixteko pieza

«Chrysostomek erriflearen morroiloari tira zion, eta kargadorea atera.»
17

mosketoi
fusil mota

«Hantxe, soldadu erromatar baten oinean eta kapote militar batean bilduta,
mosketoi bat zegoen.» 207

moxal
zaldi gazte-gaztea

«Eta meatzariek erantzun: "O, ez ditugu ateratzen. Hilabete gutxiko moxalak
direla sartu, eta hementxe gelditzen dira betiko".» 242

mutxurdin
neskazaharra

«...ezin du gero, dibertitzeko orduan, Bruselako mutxurdin batek bezala
jokatu.» 66

ohantze
etzalekua

«...baina lo hartu baino lehen, Katori heriotzako ohantzean bezala, egia erne
zaio neketik...» 75

paillote
lastozko txabola

«Ehiza taldea oihanean ezkutatu zenerako, mamba sugea bezalako hitza
herrestan zihoan Yangambiko paillote batetik bestera.» 69
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palasta-hotsa
ura isurtzearen hotsa

«Ordu gutxi batzuk, eta Le Roi du Congoren palasta-hotsa sentituko zuen,
haren tximiniako lurruna ikusi.» 191

piririka
lurraren gainean bueltaka

«Sugeak aurpegian jo zuenean, beteranoak lurrera bota zuen bere burua eta
piririka egin zituen hainbat metro.» 234

segizio
talde ibiltaria

«Hala ere, ziur zegoen segizioa Yangambin gelditzea lortuz gero, eta erregeak
lehoi hura ehizatzen bazuen, hortik onuraren bat etorriko zitzaiola.» 42

txinta
izpia

«Egunsentiaren lehen argi txintarekin batera atera zen bere paillote-tik
nakarrezko kutxatilarekin...» 114

txintxarri
koskabiloa, txilina

«Diligentziaren txintxarriak entzun ziren herriko kale nagusian, eta erretoreak
tonua aldatu zuen.» 208

xakar
zati gogorra

«Livoren alabak gauza gogorren bat sentituko zuen mastekatzerakoan, eta
xakarren bat zelakoan ahotik ateratzean bitxiarekin egokituko zen.» 188

xede
helmuga

«Hurrengo egunean pasako zen baporea Yangambitik, eta beraz inolako
atzerapenik gabe abiatuko zen gutuna bere xederantz.» 50

zarbatsu
adartsu

«...eta salbazio bide bat ikusi zuen; bidezidor bat oihan zarbatsuan, argi bat
iluntasunean...» 112

zaurgarri
zaurituak izateko gai (vulnerable

«Jende inbidiatsu eta suge modukoez inguratuta gaudenean, denok gara ahul
eta zaurgarri...» 28

zelata egin
bigilatu

«Lalande Birandek zelata egin zion handik aurrera ere. Van Thiegelen etxe
paretik pasatzean zer egiten ote zuen ikusi nahi zuen.» 220

ziega
lurpeko kartzela

«...Gobernu Egoitzako ziega batera bidaliko zuten zuzenean, edo are kastigu
handiagoa pairatu beharko zuen.» 137

zintzilikario
zintzilik dagoen gauza

«Ikusten duzu nola ibiltzen den, alkandora askatuta zintzilikario guztiak ondo
erakusteko.» 102

zuntoi
zutoina

«Donatienen hankak lurrean sartutako zuntoiak bezalakoak ziren, eta
ezinezkoa izan zitzaion enbor baten atzean ezkutatzea ere.» 135

zunzun
babua, zentzu gutxikoa

«Nahiago diat mila aldiz esmeraldak neska horrek edukitzea, eta ez nire arreba
batek edo hire emaztea izango den zunzunak.» 177
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