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1.TXOKOLATE BERO BAT

Oraingoz ez dago inongo susmorik abenduaren 24 honetan

kataklismo natural bat gertatzera doala. Hotz handia sentitu
arren, Gabonetako egunetan ohi bezala, zerua garbi ageri da,
eta eguzkiak dir-dir egiten du, berotzen ez badu ere. Soilik
altuera handian pilatuz doazen hodei arin batzuek eta supituki altxatu den haize bolada izoztu batek iragartzen dute
lehertzear dagoen ekaitza.
Bertol Plaza Berrira sartu da, bertan baitu hitzordua bere
hiru lagunekin. Lauren artean K Taldea osatzen dute, K Talde berria, zehaztuko luke mutilak. Hasieran, selekzio bere
ustez bikain batek osatzen zuen ikerketa taldea: Klarisa Lupabitx, mundu osoan ospetsua den detektibe adindua, taldeko
burua; Maider, Bertolen lagun mina, goi mailako detektibe
izateko prestatzen ari zena, neska adimentsu eta diziplinatua; Bertolen aitona, Marko Ostender, espioi gisa pilatutako
esperientzia eskain zezakeena; eta Bertol bera. Ez zuten inor
gehiago behar! Baina azkeneko kasuaren ondoren, beste bi
gazte gehitu zitzaizkien: Fermin, Maiderren kutuna, eta Valentina, Ferminen lehengusina. Gipuzkoako Magurainen
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bizi dira biak, eta maiz etortzen dira Bilbora lagunekin egotera. Ez luke esango jatorrak ez direnik, baina, detektibe lanari
dagokionez, afizionatu hustzat ditu.
Bertoli benetan interesatu zaizkio ezagutu dituen kasuak.
Ikertzea arriskutsua izan daiteke tarteka, baina dibertigarria
ere bada. Gainera, jendeari laguntzen diozu. Hala ere, ez du
argi etorkizunean detektibea izango den, Klarisa Lupabitx
eta Maider bezala, edo espioia, aitonaren bidetik. Zalantza
horiek guztiak gorabehera, K Taldearen parte izan nahi du,
Lupabitx bezalako pertsona interesgarri baten ondoan egoteko, eta batez ere Maiderren arrimuan egoteko. Aitona-eta,
egia esan…, luzaroegi egoten dira elkarrekin etxean.
Bertolek badaki ez dela kementsua; bere buruari aitortzen dio nahiko erraz izutzen dela, eta larrialdietan zaila gertatzen zaio lasaitasunari eustea. Kamuflajearekin, ordea, ondo
konpontzen da; iraganean ikasi zuen atzetik zebilzkion edo jipoitu nahi zuten eskolako harroputzengandik ezkutatzen. Horrela garatu zuen munduan beste inork ez duen dohain bitxia:
gai da, ezkutatzeko ez ezik, desagertzeko ere. Berriki ohartu
da bere trebetasun horretaz, izu atake betean paretarekin bat
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egin zuenean; ikusezin bihurtu baitzen. Halako egoeratan,
bere zelulak nahastu egiten dira hurbilen duen azalerarekin,
harik eta horma, zuhaitz edo harresi batean sartzen den arte,
literalki.
Oraindik ez du dohain ikaragarri hori ondo kontrolatzen,
eta, gainera, eragozpen larri bat dauka: biluzik irteten da beti
ezkutalekutik. Zeharo gogaikarria da. Jantziak indartsu hartzen baditu, orduan bai, Bertolek berak atera ditzake ezkutalekutik; bestela, arropa barruan geratzen da sekula betikoz.
Nolanahi ere, ataka zailetan balio izan dio, eta ziur dago
berriro ere hartaz baliatu beharko duela aurrerago. Bertolen
gaitasunaren berri ez dute K Taldeko gazteek, aitonak eta Klarisak bai, eta zin egin dute ez diotela inori kontatuko. Jendeak
ahalmen hori daukala jakiteak kalte egingo lioke Bertoli. Ez
dago prest zirkuko fenomeno gisa erabilia izateko edo zientziari bere gorputz lurrunkorrarekin esperimentuak egiten
uzteko. Aitona urduri jartzen da Bertol modu horretan desagertzen denean, baita besteak ere, beldur baitira ez ote duen
berragertzea lortuko, nahiz eta, orain arte, beti itzuli den.
Valentina ikusi du lurrari ostikoka, oinak hotz balitu bezala. Ikusi zuen azkeneko aldian baino are handiagoa iruditzen
zaio; aldiz, betiko aurpegia dauka, oreztaz betea, eta ile iluna
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eta nahasia artilezko kapela baten azpian. Valentinak aitortu
zion oso gustura sentitzen zela bere ondoan, eta Bertolek ez
zuen jakin informazio horrekin zer egin, neskaren zintzotasuna eta naturaltasuna eskertu arren.
Fermin Spidermanen irudia duen skatean dabil plazan,
bufanda lau haizetara eta algaraka. Maiderrek ez dizkio begiak gainetik kentzen, bere begi berde horiek, Bertolenak
berarenak bezain berdeak. Maider lagun maitea, beti lagundu eta ulertu duena. Orain urruti sentitzen duen laguna,
nahiz eta ondoan eduki.
Bertolek uste du Klarisak arinegi onartu dituela Maguraingo bi lehengusu horiek, baina ez da kexatuko; badaki
detektibearen erabakiek ez dutela atzera-bueltarik. Klarisak
jakinarazi zien bera eta Ostender laster geratuko zirela atzean,
erretaguardian, eta ikertzaile berri eta gazteak behar zirela.
Larruzko jakaren lepoa igo du (berokia jantzi behar zuen,
aitak aholkatu bezala, orain hotzez baitago) eta, burua astinduz, ilea kopetatik aldendu du. Poltsikoan Nelson darama,
kamarada kameleoia, Bertolen eskuaren beroan lotan dagoena lasai asko.
Lurrun-laino bihurtu den hasperen sakona egin du eta
taldekideengana abiatu da.
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—Bazen garaia –leporatu dio Maiderrek.
—Laurok hemen gaude! –oihu egin du Ferminek, Bertolen eskua estutuz–. K Talde osoa!
Ferminek beti esaten du gauza bera, eta Bertolek ez du
gogoko. Berak uste du K Talde osoa sei lagunek osatzen dutela, berek laurok, Klarisak eta aitonak. Muturra okertu zaio,
baina ez du ezer esan. Valentinak besarkada luze batez estutu
du, eta Maiderrek musu arin bat eman dio masailean.
Abenduaren 24 horretan, jendez lepo dauden parte zaharreko kale estuetan zehar ibiltzeari ekin diote, azken opariak
erosten ari direnen artean nahastuz.
—Ziur nago gurasoek dagoeneko erosiak dituztela nire
opariak –esan du Maiderrek–: nik haienak erosi ditut, behintzat. Ez dut ulertzen zergatik itxaroten duen jendeak
azken ordura arte.
—Jende guztia ez da zu bezain zuhurra –erantzun dio
Ferminek irribarrez.
Bertoli ez zaio batere gustatu trukatu duten irribarrea:
konplizitatea dario, beretzat nahiko lukeen konplizitatea
zehazki.
Ibaia Erriberako zubitik zeharkatu dute. Handik gutxira
ilundu eta are eta gehiago hoztu du. Jendea beroki, bufanda
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eta txanoen azpian ezkutatzen da. Kaleetan,
Gabonetako argiak pizten ari dira, eta ibaiko
uretan islatzen dira, koloretako txoriak balira
bezala.
Atarira iritsi, eta Klarisa Lupabitxek atezain
automatikotik ireki die. Egurrezko eskailera zaharretatik igo dira azkeneko solairuraino, Klarisaren atikoraino,
hain zuzen.
—Oh, là, là! Ongi etorri, mes amis! –esan die atea irekitzean; kimono dotore bat jantzia du etxeko txabusina gisa–.
Biziki eskertzen dizuet bisita.
—Ez duzu oso gaixorik ematen –esan dio Valentinak bere
ohiko naturaltasunaz.
—Azkar ari naiz sendatzen. Laster, zuen laguntzaz, hurrengo kasuari aurre egin ahal izango diot.
Kaleko arropa erantziz doaz, bero baitago han barruan.
Valentinak jertsea ere kendu du, eta bere errugbi talde berriaren elastikoa erakutsi du, Baigorriko Hartzak; betiko
zenbakia darama: 8a.
Klarisaren etxea abegikorra da. Ateen markoen gainean
mihura dago, baita Gabonetako argi txikiak ere kliska-kliska, eta kristalezko bolak, xaboi-ponpak bezain delikatuak.
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Egongelako tximinian, kristalezko atetxo batek babestua, su
lasai bat dago sofa zabal baten aurrean.
Tximinia horren ondoan, mahai txiki baten gainean, detektibearen kasu ospetsuenen oroigarriak pilatzen dira: Siberiako kasuko matrioxka bat, pelutxe bat, Ostenderrek oparitu
zion lorea, jada idorra, haurrentzako zapatatxo bat… Hortxe
dauzka halaber betiko lupa, eta Presto erloju-telefono adimentsua, eta datuak apuntatzeko darabilen tableta. Azken
objektu hauek eztiki atseden hartzen dutela dirudi, harik eta
detektibeak, abentura berriek deituta, atzera poltsan sartzen
dituen arte.
Egongelako izkina batean izei natural bat dago apaingarriz betea. Klarisak balkoian edukitzen du arbola, eta arretaz
zaintzen du urte osoan, Gabonak heldu arte. Hormetan argazki ugari ikusten dira, zein bere markoan: Klarisaren familia Parisen; lehengusina bikiak, Benita eta Adele; etxeko
kateme Samediren argazki handi bat: hiru koloretako azala
dauka eta Karibeko itsasoaren koloreko begiak, eta aspaldiko
lagunenak ere bai. Horien artean, K Taldearen argazki handi
bat eta, harrigarria badirudi ere, bere etsai porrokatuenaren
erretratu bat ere bai, Poto Sobabu inspektorearena, bere bibotetxo bereizgarriarekin. Haren ondoan, Mila Ernai agentea.
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—Mila Ernai, ulertzen dut, agente atsegin eta trebea da
–dio Ferminek–. Baina zergatik duzu nazkagarri horren argazkia?
—Sekula ez dugulako etsaiengandik gehiegi urrutiratu
behar –erantzun dio Bertolek–: ezta, Klarisa?
—Baiki. Pozten nau inguruan maite dudan jendea izateak, baina ez dut ahaztu behar badela halaber gorrotatzen
nauen jende arriskutsua. Halatan, erne egoten naiz beti.
Sukaldera hurbildu eta bertan aurkitu dute Marko Ostender, Bertolen aitona. Mantala soinean, txokolate beroa ari
da prestatzen. Bai usain gozoa! Guztiek agurtu dute, Bertolek izan ezik, ordu batzuk lehenago etxean ikusi baitu.
—Aitona, ez utzi txokolatea erretzen.
—Inolaz ere ez, bikain geratzen ari zaidak –dio, txokolatez bustitako koilara ateraz–. Baina poliki-poliki eta kontuz
egosi behar duk, ez itsasteko.
—Ondo da, ondo da –erantzun dio Bertolek gogorik
gabe–: prest izatean, abisatu.
Hala ere, Ostenderri beha egon dira bostak, lapikoan egurrezko koilarari bueltak
eta bueltak nola ematen dizkion ikusten.
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—Polita zaude mantal horrekin –dio Valentinak.
—Barre egin behar didan? Txokolaterik gabe geratu nahi
dun, ala?
—Ez, ez! Benetan ari naiz.
Valentina, Ostenderrekin eztabaida saihesteko, Klarisarengana zuzendu da, eta jakin-minez galdetu dio:
—Zer gaixotasun duzu? Jakin badaiteke.
—Berez, ez da gaixotasuna –erantzun dio detektibeak,
japoniar mantala alde batera pixka bat eramanez, lagunei
bihotzaren parean duen orbaina erakusteko–. Txikitan bihotzeko arazoak izan nituen, eta noizean behin gelditu eta
atseden hartu behar izaten dut zenbait egunez, bihotza berriz
ondo jarri arte. Besterik ez.
—Ez dirudi inondik inora hutsalkeria bat –esan dio Bertolek.
—Nire historiaren parte bat da –ihardetsi dio andreak–,
arras garrantzitsua.
—Zure biografia idatzi nahi nuke –diotso orduan Maiderrek–: haurtzaroa, kasuak…
—Eta nik gustura hartuko zintuzket nire Watson gisa!
–erantzun dio neskari–. Hori bai, jakin ezazu ni bezain
Sherlock zarela edo are gehiago!
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Maider gorri-gorri jarri da konplimenduagatik, eta bere
koaderno horia atera du motxilatik.
—Has zintezke, Klarisa –dio aitonak–, txokolatea egiten
den bitartean.
—Atsegin handiz entzungo nuke bihotz horren historia!
–oihukatu du Ferminek, Maiderri begia kliskatuz.
Marko Ostender suaren ondoan geratu da, txokolateari
begiratuz, eta gainerakoak sukaldeko mahaira eseri dira.
—Ados, dena kontatuko dizuet. Ikusi al duzue egongelako argazki hori, gure familia Parisen? Neska argal hori ni
naiz. Argazkia zuri-beltzean da, horregatik ezin duzue ikusi
nik orduan neukan kolore urdinxka.
—Urdina zinen? –galdetu dio Ostenderrek–. Hori ez didazu inoiz kontatu.
—Ezin, ba, beti den-dena kontatu, lagun maitea…
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Klarisak bere ahots serio eta melodikoaz hitz egiten jarraitu du. Denak haren hitzei adi daude. Maiderrek entzuten
duen guztia bere koaderno horian idazten du.
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2. NESKA URDINA

B izitza lasaia zen garai hartan Parisen. Mouffetard kalean

bizi nintzen gurasoekin, Gendarmerie Nationalaren inguruan. Artean galtzada-harriak zituen Mouffetard kaleak,
eta denda txiki eta jatetxe tipiko ugari zeuden han.
Familia babesle eta maitagarria nuen, zoriontsuak ginen,
baina arazo bat genuen: ni gaixorik nengoen. Nire bihotza ez
zebilen behar bezala eta berandu baino lehen transplante bat
beharko nuen. Operazio zaila zen, horrelako ebakuntza gutxi
egiten ziren orduan. Arazoak arazo, ni aurrera jotzen saiatzen
nintzen, guztia normala balitz bezala. Errealitateak, ordea,
egunero adierazten zidan nire egoera ez zela batere normala.
Aise nekatzen nintzen, eta tarteka ohean geratu behar
izaten nuen kemena berreskuratzeko. Eskolan ikaskideek irri
egiten zidaten, azala urdindua bainuen, hatz-muturrak more
eta ezpainak ia anil kolorekoak, gaixotasunaren kariaz. Ezin
nuen besteek bezala korrika egin, ez garrasika jardun, ezta
barrez lehertu ere. Nire indarra neurtu behar nuen, eta ahal
bezain lasai egon. Gogorra egin zitzaidan, baina gauza garrantzitsuak ikasi nituen.
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Ohitu nintzen bizitzera oinazez, beldurrez eta bakarrik,
eta pazientzia eta diziplina ikasi nituen. Gainerako haurrak
jostatzen zebiltzan bitartean, nik haiek aztertu eta beren arazoak eta motibazioak ulertzen ikasi nuen. Eskolan lapurreta
bat gertatzen zelarik, banekien nor zen lapurra; norbaitek
klasera huts egiten bazuen, banekien zergatia. Gizakiek liluratu egiten ninduten, nahiz eta ni ondo tratatu ez. Munduarekin haserretu beharrean, mundura hurbiltzeko bidea
aurkitu nuen, atzeko atetik. Ezagutza horiek guztiak txit baliagarriak gertatuko zitzaizkidan gerora bizitzan.
Edonola ere, halako batean nire gorputzak ezin izan zuen
gehiago. Medikuak ni ospitaleratzeko agindua eman zuen. Ospitale txiki eta zahar batean sartu ninduten, hiriaren kanpoaldean. Haurretan espezializatutako ospitalea zen, bederen.
Ospitale ilun hartara eraman ninduten lehenbiziko egunean izutu egin nintzen. Ipuin gotikoetako katedral abandonatu bat zirudien. Eskuineko aldea belztua zuen, ia eroria.
Gurasoak ere harritu ziren, baina, hala ere, hirurok zeharkatu
genuen erdiko ate zabala. Sarreratik jangela erraldoi batera
joan ginen, non leiho luzeak zeuden. Leiho batera hurbildu
eta lorategi soildu bat ikusi nuen kanpoan, baita zabu herdoildu batzuk eta futboleko ate triste bat ere, artean sarea
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gordetzen zuena. Solairu hartantxe zeuden sukaldea eta liburutegia. Liburutegi zaharrean, liburu piloa ez ezik, jostailuak ere ikusi nituen saski batean txukun gordeta, eta xake
taula bat ere bai, fitxak zein bere laukian kokaturik zeuzkana.
Beheko solairuaren gainean, lehenbiziko pisuan, eriok ostatu
hartzen genuen lekua zegoen, eta bigarrenean, berriz, hiru
medikuen gelak. Horixe zen funtsean Marillaceko Sainte
Louise ospitalea.
Medikuen artean, gazteak ziren bi, eta zaharra bestea. Gu
heldu bezain laster aztertu ninduen gazteetako batek, Renaud
Marmotte doktoreak, oso atsegina bera. Gero gurasoekin
mintzatu zen.
—Larri samar dago –jakinarazi zien–. Hemen geratu beharko du, ezinbestean.
—Hemen? –galdetu zuen amak, nabarmenki urduri–.
Hotz egiten du, oso toki zaharra dirudi… Gainera, laster
Gabonak, ez duzu nahiko nire alabak leku beldurgarri honetan pasatzea, ezta?
Marmotte medikua ohartu zen zein gogor egingo zitzaien
gurasoei handik ni gabe alde egin beharra.
—Ducroix jaun-andreok, eraman zuekin alaba, hala nahi
baduzue, baina jakin ezazue leku hau ez dagoela hain gaizki.
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Ez ditugu bost ume gaixo baizik, eta gau eta egun arduratzen
gara haietaz nire lankide Aurelie Fontaine doktorea, Ciboulette doktorea eta ni neu. Zuen Klarisa ezin hobeki zainduko
genuke. Bestalde, ospitale berria eraiki dute hiriaren iparraldean, eta prest egon bezain laster haurrak hara eramango
ditugu. Oraingo egonaldi hau behin-behinekotzat har dezakezue.
—Klarisarentzat onena dela uste duzu, doktore? –galdetu
zion aitak kezkati.
—Zalantzarik ez, jauna. Are gehiago: horren osasun egoera delikatua aintzat hartuta, ausartuko nintzateke esatera ez
duela beste aukerarik.
Gurasoek eta Marmotte medikuak nire etorkizunaz eztabaidatzen jarraitzen zuten bitartean, nabaritu nuen bi haur
neuzkala atetik begira. Eserita utzi ninduten oheraino hurbildu ziren.
—Kaixo, Fatima dut izena eta gaixotasun bat daukat
odolean. Hau Noel da, nire mutil-laguna, gibela dauka gaizki. Ospitale honetan ezagutu genuen elkar.
Fatimak erabakitasunez hitz egiten zuen, ez zuen eri ematen. Oso beltzarana zen: begi beltzak eta ile luze iluna. Pentsatu nuen sekula ez nuela halako pertsona ederra ikusi. Noel
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luzea eta argala zen, eta horia zuen azala; gero jakin nuen
gibeleko eritasunaren ondorioa zela.
—Zer gertatzen zaizu zuri? –galdetu zidan Noelek bere
ahots sakonarekin.
—Bihotzean zerbait dut.
—Horregatik zara urdina? –galdetu zidan Fatimak.
—Bai, horregatik. Eskolan iseka egiten didate.
—Hemen inork ez dizu iseka egingo –erantsi zuen neskatoak–: nik azal iluna daukat; Noelek horia. Gure lagun
Alex asmatikoa da eta esnea bezain zuria. Eta Margotek, tira,
berak uste du beste inor baino hobea dela, baina neska ona
da funtsean. Epileptikoa da.
Nire gurasoak agur esatera itzuli aurretik, beste bi haurrak hurbildu zitzaizkigun. Alex, haur zurbila, Down sindromea zeukana, handia bezain indartsua zen, eta begi urdin
ederrak zituen. Besarkada bat eman zidan, eta nire ondoan
eseri zen, ohe ertzean. Han agertu zitzaigun Margot ere, bere
burua oso goian zeukan neskatoa. Begi lotsagabeekin begiratu zidan, eta, bere xerlo kizkur eta distiratuak harrotasunez
astindu eta gero, tutik ere esan gabe alde egin zuen.
—Hemen ondo egongo zara –esan zidan Alexek–, beldur
ez bazara, behintzat.
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—Beldur? –galdetu nuen–. Hemen beldurtzeko moduko
zerbait badago, ala?
—Ez duzu Sainte Louise de Marillac ospitaleko kondaira
ezagutzen?
—Ez, ba, zertaz da?
Noelek besoak gurutzatu eta, hormaren kontra bermaturik, mintzatzeari ekin zion, bere ahots sakonarekin.
—Ospitale honetan mamu bat dago. Bakarren batzuok
ikusi dugu. –Hirurek altxatu zuten hatz bana–. Margotek ez
du horretan sinesten.
Hasiera batean, nik ere ez nuen mamuetan sinesten. Eskarmentuak neskato praktiko bihurtu ninduen, adimen logiko baten jabe. Hala ere, ez nuen batere gogorik, izara baten azpian gordeta, ospitalean gora eta behera ibil zitekeen
edozein erorekin tupust egiteko.
—Medikuren bat izango da…
Ez zuten oso probable ikusten. Esan zidaten bi mediku
gazteak, Renaud Marmotte eta Aurelie Fontaine, oso serioak
direla eta ez lieketela umeei inoiz beldurra pasaraziko. Hirugarren sendagileak, Sam Ciboulette doktore zaharrak, ezin
zuen inola ere ibili korridoreetan barrena lasterka eta jauzika,
fantasmaz jantzita.
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—Nolanahi ere –esan zuen Alexek–, aukera hori baztertu
baino lehen, ondo aztertu beharko genuke, ziur egoteko.
—Halaxe egingo dugu –baieztatu zuen Fatimak.
—Zazpi aldiz.
—Zazpi aldiz? –galdetu nuen nik.
—Ez egin kasurik, Alex zazpi zenbakiaren fanatiko hutsa
da.
Handik aurrera, nik ere gustukoa izango nuen zenbaki
hura. Ume haiek kontatzen zidatena arraroa eta izugarria iruditu zitzaidan.
—Eta ez al dago beste inor ospitale osoan? –galdetu
nuen, balizko susmagarri guztiak kontrolpean eduki nahian,
gogoan behintzat.
—Bai: Anton Grasse, atezaina; mantentze-lan guztiez arduratzen da. Bazkaria ere berak prestatzen du egun gehienetan, nahiz eta batzuetan medikuek laguntzen dioten eta guk
ere bai –azaldu zidan Noelek.
—Ez beldurtu, gera zaitez gurekin –eskatu zidan Alexek.
Mediku gaztea eta nire gurasoak itzuli egin ziren, eta haurrek korridoretik alde egin zuten. Konturatu nintzen bai ama
eta bai aita kezkatuta zeudela; beraz, trantze hura goxatzea
erabaki nuen.
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—Leku hau gustatzen zait –esan nien eta listua irentsi
nuen–: haur jator askoak ezagutu ditut, eta primeran egongo
naizela uste dut.
Ohartu nintzen nire hitzek gurasoen zama arindu zutela,
eta nik hartutako erabakia onartu zuten, nik neuk guztiz argi
ez neukan arren. Logela berriko leihotik ikusi nituen joaten;
automobil txikian urrundu ziren. Ziur nengoen triste egingo zitzaiela Pariserako itzulera; niretzat, behinik behin, arratsalde hura izan zen ordura arteko gogorrena, ez bainintzen
inoiz haiengandik banandu. Nolanahi ere, kemena bildu eta
egoeraren alde positiboa ikusten saiatu nintzen. Abentura
baten aurrean egon nintekeen, zergatik ez? Gainera, lagun
berriak nituen, ulertzen ninduten lagunak.
Gurasoak ni bisitatzera itzuli ziren, astean
bitan edo hirutan, gainerako haurren familiak bezala. Bisitak ondo hartuak ziren beti,
batez ere senideek jostailuak, komikiak eta gozokiak ekartzen zizkigutelako. Dena den, bakarrik ematen
genuen denbora gehiena, hiru sendagileekin eta Anton atezainarekin batera. Antonek lan eta lan ematen zituen
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egunak: sutegiak martxan jartzen, gure gelak atontzen, izarak garbitzen, janaria prestatzen. Itxura zakar samarra izan
arren, gizon jatorra zen, eta ospitale zaharreko pazienteen eta
medikuen ongizateaz arduratzen zen. Handia zen, eta pauso luzeak emanez ibiltzen zen. Buruan gune soilak zituen;
esan zidatenez, aspaldiko sute baten erruz sortu zitzaizkion,
emaztea eta alaba salbatzen ahalegindu zenean. Kontatu zidatenean jangelan geunden bost umeak, elkarrekin afaltzen
mahai luze batean.
—Eta salbatu zituen? –galdetu nien lagunei.
—Ez –erantzun zidan Fatimak, aurpegi errukarria jarriz–.
Horregatik gustatzen zaio nire ustez lan asko eta gogorrak
egitea, hura guztia ahazteko.
—Eta Anton balitz mamua? –galdetu zuen Noelek.
—Eta zergatik izango da, ba, Anton? –ihardetsi zion
Alexek beste galdera batekin.
—Agian ondo pasatzeagatik; hainbeste lan egin ondoren,
gutaz barre egiteko gogoa izango du.
—Ondo pasatzeko modu benetan petrala –esan zion
Margotek, bere azkazalei tinko begiratuz.
—Mamu hori harrapatu behar dugu! –oihu egin nuen,
erreprimitu ezinik.
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—Harrapatu? –galdetu zidan Alexek harriturik–. Ez zait inoiz halakorik bururatu.
Zergatik egin beharko genuke horrelako zerbait?
—Nor den jakiteko –erantzun nion–. Misterioak
argitzeko daude, eta hau izan daiteke aurre egin diodan misteriorik bitxiena.
Lagunak bat etorri ziren: ez zen hain ideia txarra. Gau
txango bat egingo genuen, mamu hura ehizatzeko.
Gau hartan, afaria amaitu orduko, liburutegira joan
ginen. Bi mediku gazteak xakean ari ziren bitartean, Sam
Ciboulette doktoreak istorio zahar bat irakurri zigun. Maiz
irakurtzen zizkigun halakoak, eta nik biziki gozatzen nuen
saio haiekin, denok elkarrekin tximiniatik hurbil-hurbil. Anton ere inguratu ohi zen, ate ondotik entzutera.
—Batzuetan, baten bat begira daukagula iruditzen zait
–aitortu zidan Noelek, mutil horiak, xuxurlaka.
—Nor? Mamua?
—Ez dakit.
Hotzikarek hartu ninduten, eta ingurua aztertu nuen,
doktore zaharrak gau hartako nobela irakurtzen jarraitzen
zuen bitartean: «Gizon ikusezinaren istorio sinestezina».
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Liburutegiko hormek egurrezko friso bat zuten perimetro
osoan, zokalo landuekin eta hosto eta fruitu formako apaingarriekin, guztia oso zaharra eta sitsek egindako zuloz betea.
Ederra zen tokia.
—Hemen gauza arraroak gertatzen ari dira, eta jakin beharra daukat nondik nora –esan nuen.
Noelek irribarre luze bat egin zuen, eta begiak –parte zuria
ere nahiko horixka zuten begi haiek— nire aurpegian iltzatu
zituen.
—Beraz, benetako detektibea zara.
—Hori nahiko nuke.
Isildu egin ginen, Sam Ciboulettek irakurtzen zigun istorioa entzun ahal izateko. Mutikoak irribarrez jarraitzen zuen.
Sainte Louise de Marillac ospitaleko egonaldia benetan
gustatzen hasi zitzaidan. Ez dut ukatuko beldur pixka bat
sentitzen nuela, baina, aldi berean, bihozkada nuen leku hartan une gogoangarri franko biziko nituela.
Irakurketa amaitu zenean, jaiki egin ginen. Apaletan
pilatzen ziren liburuei begiratu genien. Noelek bati erreparatu zion zehazki: «Fantasmei eta beste izaki paranormalei
buruzko teoriak».
—Begira! –esan zidan.
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—Irakurri beharko genuke –esan nuen nik–, gai horren
gainean datu gehiago edukitze aldera…
Ordea, Ciboulette doktorea hurbildu, eta liburua kendu
zigun.
—Uste dut ez dela egokia, ez da zuentzako modukoa –esan
zuen–. Garrantzitsuena da zuek trankil egotea eta ondo lo
egitea.
—Baina…
—Ez dago bainarik; lotara. Amaitu dira irakurketak
gaurkoz.
Ikusi nuen doktoreak liburua desagerrarazi zuela, beste
liburu batzuen atzean gorderik edo.
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