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Hainbat urtez bizirik irauteko borrokan ibili ondoren,Tourek
Sira bere alabaren deia jaso du. Hendaiara datorrela esan
dio, egun batzuk elkarrekin pasatu nahi dituela eta. Paperik
ezaren arazoak saihesteko,Tourek Sa Kene bere amorantea
bidaltzen du alaba autoz jasotzera. Baina Sira ez da hitzor-
dura agertzen.

Hauxe daToure “detektibe-igarle”aren hirugarren aben-
tura. Arretxek koxka bat estuago egiten du, eta Saharaz he-
goaldeko etorkinen egoera gordinean egiten du azpimarra.
Hemen ez dago aurreko abenturetan hainbat irribarre, ego-
era barregarri edo ikerketa absurdorik. Bigarren plano batean
geratzen da umorea eta ironia oraingoan. Paradisuaren ate-
etaraino iristeko ibilbide nekezkoak, mafien esku-sartze an-
kerrak, giza legearen etengabeko urratzeak hartzen dute pro-
tagonismoa… Intrigarik ez da falta, ordea. Egiantzekotasun
handiko historia daToure eta San Frantziskoko AfrikaTxikiko
bere lagunena, ahula ahaltsuaren kontrako borrokara be-
hartzen duen historia.

Jon Arretxe berriz ere kontakizun poliziakoaz baliatzen da
gure inguruan ikusten diren bidegabekeriak eta xenofobia-
ren orratzak zorrotz salatzeko.
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Egilea / El autor

Jon Arretxe (Basauri, 1963). Euskal Filologian doktorea da,
Heziketa Fisikoan lizentziatua, eta Piano eta Kantuko ikaske-
tak ere baditu. Egile polifazetiko eta arrakastatsu honek as-
palditik du ogibide idaztea, eta opera kantaria ere bada.
Sortu dituen hogei bat liburuen artean bidaia-narrazioak (7
Kolore,Tubabu, Oroituz, Griot…) eta nobela beltzak dira na-
gusi. Azken genero honi dagozkio Xahmaran,Tangerko Ame-
tsak etaToure ikertzailearen sagakoak: 19 Kamera, 612 Euro
eta azken lan hau, Hutsaren itzalak.
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