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Lana / La obra
Zergatik dago buruz behera?
Zer gertatzen zaio?
Horrela egongo al da beti?
Noiz arte?
Noiz jarriko da normal, besteok bezala?
Eta, norbait betirako desberdina bada, zer?
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Fitxa teknikoa / Ficha técnica
Lana / La obra
Izenburua / Título: Naian

Texto: Nerea
Loiolaberria denean, krisia sortzen du. Benetako edozein aldaketak beldurra sortzen du.
«HasieraTextoa
berri /batek,
benetan
Irudiak / Ilustraciones: Jon Aranguren
Beldurrik ez baduzu, ez da benetako aldaketa».
Saila / Colección: Albumak

ISBN / errotzen
EAN: 978-84-9109-791-4
Gure buruan
doazen erabakien eta erabaki horiek benetan gauzatzearen artean dagoen amildegian
Salneurria / Precio: 16 €
kokatzen dira sarri ipuin hauetako pertsonaiak. Erabakitakoa adierazi, ekin edo norbere burua aldatzearen boOrri kopurua / Nº páginas: 48
rondatearen
eta /borondate
hori 21
gauzatzeak
dakarren bertigoaren ataka zailean.
Formatua
Formato: Cartoné
x 21cm
ZazpiMateria:
ipuinezHaur
osatua
da
Nerea
Loiolaren
lehen
narrazio bilduma hau. Gai ugari ukitzen ditu: maitasuna, deliteratura - Literatura infantil
Adin
gomendatua
/
Edad
recomendada:
0-8
urte
sioa, sexua, gurasotasuna, zoriontasunaren eraikuntza, nahiak-ardurak-ezinak… Estilo fina eta erakarmen-indar handiko istorioak, beti giza harremanen ardatzaren jiran, xehetasunari eta keinuari adi. Liburuko kontakizunetako batek ematen dio izena: Epizentroa.

Egileak / Autores:

«Batzuetan hain gaude geure istorioan murgilduta, ez gara konturatzen beste pertsona baten istorioan bigaJon Arangurenek
eta Nerea
Loiolak
BIKO-TEKA
tailerran ezagutu zuten elkar, eta han jakin
rren mailako
aktoreak besterik
ez garela.
Edo estrak.
Edo dekoratua».
zuten elkarrengandik hogei pausotara bizi zirela Zarautzen. Naianek buruz behera jo zuen atea,
«Hezur-mamizkoa baino gehiago kristal-likidozkoa sentitzen da. Ezin damugitu.Mugitzen bada hautsi egingo da.
oinarekin; eta Nerea eta Jonek zalantzarik gabe barrura sartzen utzi zioten, barruraino. ElkarreEta hausten bada, noizbait pertsona fresko eta duin bat gorde zuen edukiontziaren arrasto mingarriak baino ez
kin elikatu eta mimatu zuten, kolorez jantzi zuen Jonek eta hitzez orraztu Nereak.
dira belar gainean geratuko».

Egilea / La autora
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.

