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A verdade é que non coñecía ningunha obra deste autor e 
sorprendeume gratamente pola boa construción da trama, e 
sobre todo pola acertada  dosificación da intriga ao longo de 
todas as páxinas, aderezadas con ritmos africanos que marcan a 
cadencia desenfreada dunha  carreira, o motor da trama real,  
que agocha un segredo terrible e escuro. As súas melodías 
axudan  a escapar ao protagonista  da dura realidade a que se 
ve abocado.  
O que me resultou  mais atraíante da novela foi  o tratamento 

da historia que se vai desvelando pouco a pouco e  paralelamente a carreira oficial 
mentres esta ten lugar.  

 

 

Subliñar o tratamento acertadísimo do suspense. Santiago Lopo vai alimentando 
pouco a pouco o interese do lector sen facelo decaer en ningún momento do 
percorrido da proba ao igual que da duración da lectura  das 224 páxinas do libro. 

Resulta  unha novela moi  sorprendente polo tratamento tan orixinal que fai dunha 
proba tan de moda nos nosos días; pero que na novela aparece  como  unha carreira 
mitificada polos amantes do running  e que leva aos participantes a  percorrer a 
distancia de 160 kilómetros en tres días, nos que apenas dormen. 
Esta resulta  ser unha carreira especial, unha viaxe introspectiva, unha historia de 
revelacións cheas de suspense e misterios que dura as 224 páxinas que ten a novela  
as mesmas que dura esta carreira apaixonante contra os propios límites. 

A  novela  engaiola dende a primeira páxina  ata  a última grazas a súa narración 
áxil, intensa  e chea de intrigas. 

O ritmo da mesma resulta moi  lixeiro,  quizais nun  intento  de emular ao ritmo da 
mesma proba que se está a celebrar e que marcará sen dubida todo o ritmo da 
novela. A tensión chega ata o mesmo  final, por outra banda moi sorprendente e 
inesperado.   

                                          Maji.. 


