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Ilberritik hilbetera, ilbeheratik ilgorara,
hogeita zazpi eguneko bira, eta tartean
bion arteko sekretu esanezina.
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Lana / La obra

«Hasiera berri batek, benetan berria denean, krisia sortzen du. Benetako edozein aldaketak beldurra sortzen du.
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Egilea / La autora

«Joxe, zer du zeruak gure aurka?
Beti gabiltza gora eta behera aieneka!
Ez ote digu bakerik emango noizbehinka?».

ORTUKO BIZITZA

IRATI GARMENDIA

ANE ARZELUS

Nerea Loiola Pikaza (Deba, 1985). Ingeniaritza Mekanikoan graduatua da, eta Bigarren Hezkuntzako matematikako irakaslea lanbidez.
ZER DU ZERUAK
AURKA?
2018an argitaratu zuen bere lehen liburua haur literaturan, Harri batGURE
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.
IRATI GARMENDIA

ORTUKO BIZITZA BILDUMA

PATATA ETA TOMATEA, TRIPONTZI PAREA!
TIPULA ETA ERREMOLATXA, HAU PAGOTXA!
ZER DU ZERUAK GURE AURKA?
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