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lehen narrazio bilduma hau. Gai ugari ukitzen ditu: maitasuna, desioa, sexua, gurasotasuna, zoriontasunaren eraikuntza, nahiak-ardurak-ezinak… Estilo fina eta erakarmen-inNor dute
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arte. Orduan, beste egitekorik ez zuela edo, hasi zen narrazio laburren lehiaketa batzuetara aurkez2018an argitaratu zuen bere lehen liburua haur literaturan, Harri bat poltsikoan; eta 2019an, bigarrena,
ten eta, nolabait, sari batzuk eman zizkioten.
Azken lanhütarra.
2019an Iruñeko udalak antolatzen duen Egile Berrientzako Euskarazko Literatur Lehiaketan lehenengo
Azken urteetan haur eta gazte literaturan kokatu den arren, beste alor batzuk jorratzen ere aritu da: iritzi
saria jaso ostean, iruditu zitzaion heldua zitzaiola gauza luzexeagoak idazten hasteko momentua. Baina
zutabeak Urola Kostako Hitzan eta helduentzako ipuinak batez ere.
beste kontu batzuekin entretenitu zen eta 2021era arte ez zen Anna Kopek eta matrioxken kondaira idazEpizentroa da egindako lan horren aurreneko emaitza.
ten hasi.

