
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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Lana / La obra

K. a. 756. Tutmes (nekazari-familia bateko 
semea) eta Neferu (Egiptoko erregearen 
semea) jolasean dabiltza Nilo ertzean, pi-
ramideen parean, beste hainbat arratsetan 
bezala. Egun horretan, ordea, zerbait gerta-
tuko da, eta bizia aldatuko die betirako. Haur 
hauen eskutik, Niloren herrialdean barrena 
ibiliko da irakurlea; bidaia horretan era asko-
tako abenturak, umorea eta deskubrimendu 
zirraragarriak aurkituko ditu, eta, hala, antzi-
nako Egiptoko zibilizaziora hurbiltzeaz bate-
ra, protagonisten patu harrigarriaren lekuko 
izango da.

Lana / La obra

756 a. C. Tutmes (hijo de campesinos) y Ne-
feru (hijo del rey de Egipto) juegan en la 
orilla del Nilo frente a las pirámides como 
muchas otras tardes. Sin embargo ese día 
ocurre algo que cambiará sus vidas para 
siempre. De la mano de estos niños el lector 
recorrerá el país del Nilo en un viaje lleno 
de aventuras, humor y fascinantes descu-
brimientos que le acercará a la civilización 
del antiguo Egipto, a la vez que será testigo 
del inesperado destino que aguarda a sus 
protagonistas.
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