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Lana / La obra

Honezkero ezagutuko dituzu Emmi Rothner eta Leo Leike, ezta?
Orduan horrek esan nahi du Ipar haizearen kontra irakurri duzula. Kontakizun ezohiko eta aparta

da, inoiz elkar ikusi ez duten bi pertsona e-mail bidez maitemintzen direla kontatzen duena.
Emmik eta Leok, behin badarik ere, elkar ikustea merezi zutela uste baduzu, hasi Zazpi olatuz

behin hau irakurtzen.
Ipar haizearen kontra eleberria irakurri ez baduzu, pare bat gauzatxo baino ez, Zazpi olatuz

behin honetan murgiltzeko: Leo Bostonetik bueltan da urtebeteren ondoren. Etxean Emmiren be-
rriak ditu posta elektronikoan. Elkarrenganako sentimenduek lehengoan diraute. Ez dira itzali. Eta
pentsatzen dute akaso ona izango litzatekeela aurrez aurre eta ordenadorearen harresirik gabe
elkar ikustea. Kafe etxe batean adibidez. Baina Leok harreman bat hasi du Bostonen eta Emmik
ezkonduta jarraitzen du…

GAUR EGUNGO LITERATURAN IDATZI DEN MAITASUN ELKARRIZKETARIK ARGIENETAKO BAT, XARMANGARRIA BENETAN.
ELEBERRI DRAMATIKOA, KOMIKOA, SAMURRA, EROA, ETA BATEZ ERE BIHOTZ HUNKIGARRIA.
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Egilea / El autor

Daniel Glattauer Vienan jaio zen 1960an. Der
Standard egunkari austriarrean idazten du. Ba
ditu hainbat nobela: Der Weihnachtshund, Die
Ameisenzählung, Darum eta Die Vögel brullen.
Baina bere libururik arrakastatsuena hauxe izan
da: Ipar haizearen kontra, duela gutxi BATERA
sail honetan kaleratua eta German Book Prize
saria eman ziotena. Zazpi olatuz behin eleberri
haren jarraipena da.
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Sinopsis / Laburpena

“Zergatik idazten dizudan? Gogoa dudalako. Eta ez diodalako zazpigarren uhinari isiltasunean itxa-
ron nahi. Bai, amorerik ematen ez duen zazpigarren uhinari buruzko istorioa kontatzen dute he-
men. Lehen seiak kalkulagarriak eta orekatuak dira. Batak bestea baldintzatzen du, bata bestean
oinarritzen da, ez dute ezustekorik ekartzen. Jarraikortasunari eusten diote. Sei saiakera, urrune-
tik begiratuta oso ezberdinak irudituagatik ere, sei saiakera… eta beti helburu berbera.

Baina kontuz zazpigarren uhinarekin! Harekin ez dago aurretik jakiterik. Luzaroan dago ohar-
kabean, garapen monotonoan parte hartzen du, bere aurrekoetara moldatzen da. Baina lehertu
egiten da batzuetan. Beti bera, beti zazpigarren uhina. Axolagabea baita, inuzentea, asaldatzailea,
dena bipiltzen du, dena aldatzen du. Berarentzat ez dago iraganik, oraina baino ez. Eta gero, dena
da ezberdina”.


