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«Hasiera berri batek, benetan berria denean, krisia sortzen du. Benetako
edozein
aldaketak
beldurra sortzen du.
Nobela beltza
- Novela
negra

Lana / La obra

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 boLana / La obra
rondatearen eta borondate hori gauzatzeak dakarren bertigoaren ataka zailean.
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«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
Egilea / Autor:
dira belar gainean geratuko».
ogibidez, Euskal Herriko Unibertsitatean burutu zituen Gizarte eta Komunikazio Zientzien ikasEgileaKazetaria
/ La autora
ketak. Euskadi Irratian aritzen da esatari, kiroletako sailean.
Nerea Loiola Pikaza (Deba, 1985). Ingeniaritza Mekanikoan graduatua da, eta Bigarren Hezkuntzako matematikako 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.

