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Liburu hau idazteko arrazoi nagusia, obligazioa (nahiago baduzue), aurretik 

inoiz idatzi gabeko istorio bat kontatzeko beharretik sortzen da. 

Polizia-generoaren barruan, ohituta gaude horrelako istorioak Estatu Batuetako 

hiri handietan irudikatzen, eta helburu nagusia zen horrelako istorioak gure ingurura 

ekartzea, horretarako Eibar, Donostia, Pasaia Antxo, Urduña, Bilbo, Deba, Bakio, 

Gasteiz edo Mungia bezalako lekuak erabiliz, besteak beste. Xehetasunak zainduz eta 

irakurlearentzat modu erakargarri eta sinesgarrian eginez. 

Liburua premisa batetik sortzen da; zer gertatuko litzateke nire bizitzako azken 

eguna iritsi aurretik aurreikusiko banu? Benetan jakin nahiko nuke? Nola baldintzatuko 

luke nire bizitza aurreikuspen horrek une horretatik aurrera? Eta zer gertatuko litzateke 

hori saihesteko hartuko nituzkeen neurri eta zuhurtasun guztiek patuaren kiribil 

nahaspilatsu batean indar handiagoz barneratzeko bakarrik balio izan balute, eta 

modu horretan amaituko banu? 

Jakin-mina izango da Asierren bizitza amildegira bideratzen duen trama 

trumoitsua. Ustekabeko amaiera zirraragarria gordetzen duen eleberriak. 

Litekeena da jendeak 500 orrialdeko liburu baten aurrean kokiltzea. Baina 

Patuaren zurrunbiloan nobela bizia da hasieratik bukaerararaino, non ekintzak modu 

zorabiagarrian gertatzen diren eta irakurleari su-etenik ematen ez zaion. 

Gaur egun, eleberria negoziazio-prozesuan dago, obrarekiko interesa agertu 

duen tokiko ekoizle baten bidez ikus-entzunezko proiektu bat egiteko. 

Alde horretatik, biziki eskertu nahi nuke Ereinek hasieratik istorio honen alde 

egin duen apustua. Areago nire kasuan, egile erabat ezezaguna naizelarik. Eskerrik 

asko. 

Azken batean, istorio fresko eta berritzaile batez ari gara. Orain artean ez da 

horrelakorik egin; azkarra, bizia, bizkorra, gure inguruan garatua eta irakurlea 

indiferente utziko ez duena. 

 

Iker G. Rike 

Donostia, 2020ko ekainak 26 

 



 

 

 

 

 

 

 

Iker G. Rike (Bilbo, 1978).  

Iker Garcia Industria Ingeniaritza Tekniko Mekanikoan diplomatua da Eibarko 

EHUn eta Ingeniaritza Mekanikoko gradua ere lortu zuen Leongo Unibertsitatean. 

Azken hamabost urteotan industria sektorearekin zerikusia duten zenbait enpresatan 

lan egin du. 

Hasieran, zinema-gidoiak eta film laburrak idazten hasi zen eta Patuaren 

zurrunbiloan du bere lehen nobela. Gaur egun, Madrilen bizi da eta ez dago geldirik. 

Hurrengo proiektua mamitzen ari da. 

 


