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Lana / La obra

Fabian Nikaraguatik iritsitako etorkin bat da.
Bizitza aurrera atera nahian agure bat zain-
tzeko lana eskaini diote. Baina nor da agure
hori? Hainbat istorio ezkutatzen ditu agureak
eta istorio horiek iraganera eramango dute
Fabian.

Sarak aita zenak idatzitako liburu baten ale
bat aurkitu du eta pentsatu du ilusio handia
egingo diola amari. Baina bertan aurkitu due-
nak iragan ezkutu batera darama Sara.

Andonik amets bat du aspalditik: NBAren
partida bat ikustera joatea AEBetara. Eta hara
joango da bere lagun Perurekin lantegian dena
konpontzen den egunean. Ez du ematen, or-
dea, enpresako arazoek konponbide erraza du-
tenik.

Hiru adiskide. Gaztetan “Maiatz taldea”
osatzen zuten, baina urte asko igaro dira eta
dagoeneko ez da ezer geratzen. Oroitzapenak
baizik ez. Ezkutaleku bat. Tren bat. Hiru buru-
estalki. Zigarroen kea. Hamaikak eta bostean
hasiko dira su-festak eta gaua beteko da si-
rena-hotsez.

Lau kontakizun, lau bidaia iragana eta
oraina biltzen diren leku ilun ezkutu horretara.

Fitxa teknikoa / Ficha técnica

Izenburua /Título: Sirena-hotsak
Egilea / Autor: Xabier Etxaniz Rojo
Saila / Colección: Narratiba, 82
Azaleko irudia / Imagen de cubierta: Aitor Arana
ISBN / EAN: 978-84-9746-853-4
Salneurria / Precio: 15 € (BEZ barne – IVA incluido)
Orri kopurua / Nº páginas: 184
Formatua / Formato: 15 x 22 cm

Egilea / El autor

Xabier Etxaniz Rojo (Trintxerpe, 1971).
Bere literatur ibilbidean ipuingintza da gehien jorratu duen generoa. Lau ipuin bilduma argi-

taratu ditu gaur argitaratzen dugunaren aurretik: Begiak itxi eta kitto (2000), Hamar manamenduak
(2002), Nork bere ozeanoa (2006) eta Txatartegirako ipuinak (2010).

2003an, Donostia Opera Prima saria eskuratu zuen Koadro isila eleberriarekin.
2008an, Ekialdetik iritsi zen Enara (Nazioarteko adopzio baten istorioa) lehen pertsonan bizi izan-

dako kronika-liburua argitaratu zuen.
Egunkarietako zutabegintzan ere aritu izan da, batez ere Berrian, baina baita Irutxuloko Hitzan

eta Aizun ere.
1993az geroztik, AEKn dabil irakasle.
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