
Egilea / La autora

Nerea Loiola Pikaza (Deba, 1985). Ingeniaritza Mekanikoan graduatua da, eta Bigarren Hezkuntzako matema-
tikako irakaslea lanbidez.

2018an argitaratu zuen bere lehen liburua haur literaturan, Harri bat poltsikoan; eta 2019an, bigarrena,
Azken lanhütarra. 

Azken urteetan haur eta gazte literaturan kokatu den arren, beste alor batzuk jorratzen ere aritu da: iritzi
zutabeak Urola Kostako Hitzan eta helduentzako ipuinak batez ere.

Epizentroa da egindako lan horren aurreneko emaitza.

Lana / La obra

«Hasiera berri batek, benetan berria denean, krisia sortzen du. Benetako edozein aldaketak beldurra sortzen du.
Beldurrik ez baduzu, ez da benetako aldaketa».

Gure buruan errotzen doazen erabakien eta erabaki horiek benetan gauzatzearen artean dagoen amildegian
kokatzen dira sarri ipuin hauetako pertsonaiak. Erabakitakoa adierazi, ekin edo norbere burua aldatzearen bo-
rondatearen eta borondate hori gauzatzeak dakarren bertigoaren ataka zailean.

Zazpi ipuinez osatua da Nerea Loiolaren lehen narrazio bilduma hau. Gai ugari ukitzen ditu: maitasuna, de-
sioa, sexua, gurasotasuna, zoriontasunaren eraikuntza, nahiak-ardurak-ezinak… Estilo fina eta erakarmen-in-
dar handiko istorioak, beti giza harremanen ardatzaren jiran, xehetasunari eta keinuari adi. Liburuko kontaki-
zunetako batek ematen dio izena: Epizentroa.

«Batzuetan hain gaude geure istorioan murgilduta, ez gara konturatzen beste pertsona baten istorioan biga-
rren mailako aktoreak besterik ez garela. Edo estrak. Edo dekoratua».

«Hezur-mamizkoa baino gehiago kristal-likidozkoa sentitzen da. Ezin damugitu.Mugitzen bada hautsi egingo da.
Eta hausten bada, noizbait pertsona fresko eta duin bat gorde zuen edukiontziaren arrasto mingarriak baino ez
dira belar gainean geratuko».
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Bi nobedade ekarri zituen lehen eskola egunak. 
Batetik, Garbiñe tutoreak haurdun zegoela 
iragarri zuen. Bestetik, haren ondoan zegoen 
ikaskide berria aurkeztu zuen taldearen aurrean:
—Ondoan dudan neska honek Berta izena du, 
eta gurekin egongo da hemendik aurrera. Ongi          
etorri gure taldera, Berta! Zerbait esan nahiko 
zenuke beste guztiok zu ezagutzen hasteko-edo?
—Egunkarietan eta telebistan nire jaiotzaren 
berri eman zuten, oraindik ere amaren tripan 
nengoela, komunikazio sistema berri bat asmatu 
nuelako. 
—Komunikazio sistema berri bat?
—Bai, Morse Kodea.
Morse kodea asmatzen, misterio ilunak argitzen 
edota lagunei teknikak irakasten espezialista da 
Berta. Bai eta bere sinadura bazter guztietara 
zabaltzen ere: BB.
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BERTA BEREZI
Marrazkiak: Alexandre Fernández

erein

Lana / La obra

Bi nobedade ekarri zituen lehen eskola egunak. Batetik, Garbiñe tutoreak haurdun zegoela iragarri 
zuen. Bestetik, haren ondoan zegoen ikaskide berria aurkeztu zuen taldearen aurrean:

—Ondoan dudan neska honek Berta izena du, eta gurekin egongo da hemendik aurrera. Ongi, etorri 
gure taldera, Berta! Zerbait esan nahiko zenuke beste guztiok zu ezagutzen hasteko-edo?

—Egunkarietan eta telebistan nire jaiotzaren berri eman zuten, oraindik ere amaren tripan nengoela, 
komunikazio sistema berri bat asmatu nuelako. 

—Komunikazio sistema berri bat?
—Bai, Morse Kodea.
Morse kodea asmatzen, misterio ilunak argitzen edota lagunei teknikak irakasten espezialista da 

Berta. Bai eta bere sinadura bazter guztietara zabaltzen ere: BB.

Egileak / Autores

Txabik Eduk bezala eta Eduk Txabik legez idatzi nahi zutelako, istorioak kontatzeko tresnak trukatzea 
erabaki zuten. Hala, Edu Txabiren boligrafoaz saiatu zen eta Txabik zirriborroz bete zuen Eduren koa-
dernoa. Alferrik! Arratsalde batean, konponbidea topatuko zutela sinetsita, biak paseatzera irten ziren 
(elkarrekin, jakina!). Eta, konponbidea ez bazen ere, bai aurkitu zutela zerbait bidean: boligrafo bitxi bat. 
Txabik boligrafoa hartu eta Eduri eskaini zion. Eduk, orduan, esaldi bat idatzi eta Txabiri erakutsi zion. 
Ondoren, Txabik bigarrena idatzi zuen… Geroztik, behin baino gehiagotan egin dute. Jakin dakigunez, 
gainera, tinta ugari isurtzeko asmoa du adiskidetasunaren lau eskuekin hartutako boligrafo horrek.
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