
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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Abeslari famatua izandako kateme 

bat da Marlene, eta munduko 

bazterrak ikusten jarraitu nahi du. 

Z’Apa Tapatapa, berriz, taxizapata  

bat da, gau batean Marlene 

ezagutuko duena, eta egundoko 

abenturak biziko dituzte elkarrekin.  

Hori guztia Kale Izengabean gertatzen 

da, ilargia dutela lekuko bakarra.

M
ar

ia
su

n 
La

nd
a 

 M
A

R
LE

N
E

 E
T

A
 T

A
X

IZ
A

PA
T

A

67 Mariasun Landa

MARLENE  
ETA TAXIZAPATA

Marrazkiak: Elena Odriozola

erein

Azala.indd   1Azala.indd   1 27/10/22   10:5827/10/22   10:58

Fitxa teknikoa / Ficha técnica

Izenburua / Título: Elsa eta paradisua
Egilea / Autora: Mariasun Landa
Irudigilea / Ilustradora: Elena Odriozola
Saila / Colección: Auskalo, 68
ISBN / EAN: 978-84-9109-861-4
Salneurria / Precio:  11 €
Orri kopurua / Nº páginas: 80
Formatua / Formato: Rustika / Rústico - 14 x 20,5 cm
Materia: Haur literatura - Literatura infantil
Adin gomendatua / Edad recomendada: 8-10 urte

Lana / La obra

Elsak bost urte zituenean entzun zuen lehen aldiz hitz hau: pa-ra-di-su. Gustatu egin zitzaion. Bost 
segundo baino ez zituen behar izan zer esan nahi zuen galdetzeko. Hala ere, inork ez zion erantzunik 
eman...
Uda batean, baina, dama bitxi bat agertu zen Elsa eta familia oporrak pasatzen ari ziren landetxean. 
Ordurako, hamar urte zituen Elsak. Orkatila bihurritu bat ere bazuen, eta, ezin zenez ibili, emakume 
xelebre hark paradisuari buruz kontatzen ziona entzutera jarri zen. Gainera, nebekin zuen arazo kezka-
garria konpontzen lagundu zion horrek.

Bilduma honetako beste titulu batzuk / Otros títulos de ésta colección:


