Lana / La obra
1542ko martxoa, Juana Enrikez, JuanTrastamarakoaren, Usurpatzailearen, Nafarroako
errege alargunaren bigarren emaztea, Zangozatik Sos herrira eraman dezaten agintzen
du, bere semea han jaio dadin. Semen horren alde biek Erreinuko arauak eta Aragoikoak hautsiko dituzte eta hala egiazko oinordekoaren, Karlos Vianako Printzearen
eskubideak urratuko dituzte.
Zirkunstantzia bitxi batzuen ondorioz
Juana Enrikezen eta Jordana Gorriaren, desohoreak markatutako emakume baten, bizitzak elkarrekin gurutzatuko dira eta urte
luzetarako elkarri loturik geratuko dira, lotura horretan Juanaren anbizioa Juanaren
goranahia eta Jordanaren mendeku-nahia
korapilaturik.

Fitxa teknikoa / Ficha técnica

Nafarroatik Siziliara, bitartean Aragoi,
Katalunia eta Napoli ere igaroz, azpijoko
eta intrigaz betetako garai bat islatzen da
eleberri honetan, benetako garai gogor, latz
bat, etsaiak eta etsai ez zirenak ere, askotan,
desagerrarazteko pozoia maiz erabiltzen
zena.
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Egilea / El autor
Toti Martínez de Lezea, Gasteizen jaio zen, 1949an, eta Larrabetzun bizi da, Bizkaiko herrixka batean. Kukubiltxo antzerki taldearen sortzaile izan zen, eta itzulpen lanez gainera, gidoiak, hezkuntzako bideoak eta telebistarako haur saioak egin zituen, 1983 eta 1992 urteen bitartean.
1986an Euskal Herriko leiendak bilduma idatzi zuen.
1998an argitaratu zuen lehenengo eleberria: La calle de la judería (Judu-kale). Haren ondoren
etorri ziren: Las torres de Sancho (Antsoren dorreak), La herbolera (Kattalin), Señor de la guerra, La abadesa, Leyendas de Euskal Herria (Euskal Herriko leiendak), Los hijos de Ogaiz (Ogaiztarrak), La voz de Lug, La Comunera, El verdugo de Dios, La cadena rota (Hautsi da katea), Los
grafitis de mamá, A la sombra del templo, Brujas (Sorginak), La Brecha, El jardín de la oca, Placeres reales, La flor de la argoma (Otalorea), Perlas para un collar (Ángeles de Irisarrirekin batera), La Universal eta Veneno para la Corona.

