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Sinopsia 
Leak, eleberri honetako protagonistak –19 urte, izenik ez duen herri txiki bateko biztanle–, zakurra galdu 
berri duen arrotz bati kontatzen dizkio bere beldurrak, bere ametsak, bere bizitza. Ia bakarrizketa baten 
gisa harilkatzen den kontakizunean, ezagutuko ditugu haren lagunak –Catalina herrena, Javier isila, Marco 
zigarrokidea–, haren familia –ama, aita hila, burua hutsik duen Nora ahizpa–, haren herrikideekiko mira 
eta kanpotarrekiko jakin-mina.  

Abilezia harrigarriz josi du bere bigarren eleberria Elisa Levik; ibilbide literarioaren hasieran egon 
arren, esku, heldutasun, ahots propio harrigarria erakusten duen kontakizuna. Munduaren ustezko 
amaieraren zain dauden pertsonaien bidez, basoari errespetua baino izua dioten herritarren bidez, 
herritik kanpo etorkizunik ez dagoela uste duen jende talde baten bidez osatu du harribitxi hau Levik. 

«Literaturari, istorio bat baino gehiago, ahots bat eskatzen diot. Eta Elisa Levik badu ahotsa, indarrez eta nortasunez betea». 
JESÚS CARRASCO, idazlea. 

«Gabriel García Márquezen errealismo magikoa gogora ekartzen duen eleberria». 
CLARA FERRER, Última hora 

«Lauhazkan dabilen testua, gainezka egiten duena, ibaitik zerbait duena eta, aldi berean, Miguel Delibesen bakarrizketa 
ere gertukoa duena». 

LAURA BARRACHINA, El Ojo Crítico, RNE 

Egileaz 

 

 

Elisa Levi Ikus-entzunezko Komunikazioa eta Arte Eszenikoak ikasi zituen Madrilgo 
Universidad Europea-n eta dramaturgia Londresko Royal Academy of Dramatic Art-en. Temas 
de hoy argitaletxearekin argitaratu zuen 2019an bere lehenengo nobela, Por qué lloran las 
ciudades («Levik millenial literatura gainditu eta etorki erromantikoko non serviam bat 
intonatzen du, Werther baten belaunaldi-fatalismoarekin edo Thomas Mannen desordena eta 
oinaze goiztiarrarekin ahaidetua, indartsu eta buruargitasunez berritzen duen tradizio bat», 
Carlos Pardo, Babelia), eta parte hartu zuen Ya no recuerdo que quería ser de mayor (2019) 
antologian. Gainera, Perdidas en un bol de cereales (2016) poema-bildumaren egilea da eta 
Ramitas en el pelo antzerki-lanarena, Madrilen 2017an estreinatua. 


