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Irakurle gazteei zuzendutako liburu
bana ekarri dute Jon Arretxek eta
Miren Arrienek
'Trumoiaren alaba' eta 'Etxegabetuak' argitaratu dute hurrenez
hurren Ereinen eskutik

Jon Arretxe eta Nerea Arrien.
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Oso diferenteak ematen dute Ereinek argitaratu dituen Jon Arretxeren
'Trumoiaren alaba' eta Nerea Arrienen 'Etxegabetuak'. Sumatrako
paraje urrun eta exotikoetan gertatzen da Arretxerena. Arrienena gure
auzoan gerta liteke, eta kontatzen duenak gutxi du, tamalez, exotikotik.
Bietan, baina, ezusteko bati aurre egin behar dioten protagonistak
daude. Abentura tonuan batek, modu barnekoiagoan besteak, magia
puntu batekin biek, irakurle gazteei erakusten diete dena momentu
batetik bestera alda daitekeela, eta egoerari aurre egin behar zaiola nola
edo hala.
Nerea Arrienen 'Etxegabetuak'-ek izenburuak adierazten duena
kontatzen du: beste hainbat bezala, etxegabetze baten ondorioz kalean
gelditzen diren ama-alaba batzuen istorioa. Idazleak lehendik ere
bazuen gaiari heltzeko asmoa, etxe ondoko parke batean ikusten
baitzuen kalea etxe bilakatzeko ahaleginean zebilen jendea. Azkenean,
kon namenduan bideratu zuen protegonistek bizi duten egoera latzari
gaina hartzeko «soluzio imajinatiboak» proposatzen dituen liburua.
Jon Arretxek bidaiari sena eta eskarmentua jarri ditu berriz martxan
'Trumoiaren alaba' idazteko. Aurkezpenean onartu zuen asko kostatzen
zaiola haur eta gazteentzako idaztea, batez ere arrankatzea, eta patxadaz
hartzen duenik ezin uka, hogei urte baino gehiago joan baitira Sri
Lankan abiatzen den 'Harresi handirantz' argitaratu zuenetik, bost
Afrikako gazte askoren bizipenen berri ematen duen 'Beti
Iparralderantz' kaleratu zenetik. Aurreko tokiak bezala ondo ezagutzen
duen Sumatrara joan da 'Trumoiaren alaba'-ren bila. Asia hegoekialdeko uharte handira, non tsunami baten ondorioz bakarrik eta ezer
gabe
geldituko diren neskato protagonista eta bere neba txikia.
T EMAS Zabalik
LO + LEÍDO
El Diario Vasco Libros

1
2
3
4
5

Top 50

Un librero bilbaíno vende una joya de los incunables al Gobierno por 55.000 euros

«Me interesa cómo hasta los pacíf icos pueden ser violentos llevados a una situación
límite»

Fukushima mon amour

Irakurle gazteei zuzendutako liburu bana ekarri dute Jon Arretxek eta Miren
Arrienek

La plataf orma de las librerías independientes ya tiene más de 145.000 usuarios
registrados
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